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TLV:s bedömning och sammanfattning 

 

Förslag till beslut: Bifall med begränsning och villkor  
 
Förslaget gäller under förutsättning att risken för icke kostnadseffektiv användning i 
patientgrupper utöver den avsedda hanteras på ett för TLV godtagbart sätt. Om en sådan 
hantering saknas är förslaget till beslut avslag. 
 
Begränsningstext 
Subventioneras endast för behandling av nedsatt syn hos ungdomar och vuxna med Lebers 
hereditära optikusneuropati (LHON) 
 
Villkorstext 
Företaget ska tydligt informera om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och 
annan information om läkemedlet. 
 
Uppföljningsvillkor 
Företaget ska senast den 30 april 2018 redovisa uppgifter över antalet patienter med LHON 
som behandlats med Raxone. 

 

 Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) är en ärftlig mitokondriesjukdom som 
leder till snabbt insättande allvarlig synnedsättning i det centrala synfältet på båda 
ögonen. Majoriteten av patienterna drabbas av permanent, irreversibel komplett syn-
förlust. LHON beror på mutationer i mitokondrie-DNA. TLV bedömer att svårighets-
graden för sjukdomen är hög. 

 

 LHON debuterar i 20-30-årsåldern. I Sverige bör det enligt epidemiologi finnas ca 
200 patienter, och incidensen är fem till sju fall per år. Spontan remission kan ske, 
oftast inom ett år från sjukdomsdebuten. Störst chans till spontan remission sker med 
mutation T14484C. För den mutationstyp som är vanligast i Sverige, G11778A, är 
chansen till spontan remission lägst. 

 

 Läkemedlet Raxone innehåller idebenon, som är ett syntetiskt derivat av koenzym-
Q10. Idebenon återställer delvis den förlorade elektrontransporten i mitokondrierna, 
vilket skyddar cellerna mot cellskada till följd av defekt energiproduktion. Detta tros 
kunna leda till att synen stabiliseras och/eller återställs hos patienter med LHON. 

 

 Idebenon används även för andra indikationer än LHON (tidigare som licensprepa-
rat, numera användning utanför godkänd indikation), däribland Duchennes muskel-
dystrofi (DMD), multipel skleros, Friedreichs ataxi och demens. Företaget har utfört 
studier för flera av dessa tillstånd och ansöker för närvarande om marknadsförings-
godkännande för DMD.  

 

 Det kliniska underlaget för Raxone är behäftat med viss osäkerhet, vilket är vanligt för 
läkemedel vid ovanliga tillstånd. Underlaget utgörs av en placebokontrollerad studie 
(RHODOS) med 85 patienter och 6 månaders uppföljningstid, där det förelåg en 
trend till idebenons fördel för förändring i synskärpa, en okontrollerad observationell 
uppföljningsstudie (OFU) på 30 månader där samtliga studiedeltagare var obehand-
lade samt data från ett expanded access-program (EAP) där samtliga 69 deltagare er-
höll behandling i upp till 36 månader. Dessutom finns en retrospektiv journalstudie 
(CRS) med behandlade och obehandlade patienter. EMA bedömer dock att underlaget 
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är tillräckligt för slutsatsen att LHON-patienter kan uppnå en kliniskt relevant fördel 
av behandling med Raxone. Biverkningsprofilen är mild. 

 

 Den hälsoekonomiska modellen är känslig för vilka dataset som ingår i värderingen av 
klinisk effekt, och om data baseras enbart på observationer eller om en imputering 
(ersättning av saknade värden) har utförts. I företagets huvudscenario ingår samtliga 
dataset (RHODOS, EAP, OFU, CRS) och ingen imputering. Kostnaden per kvalitetsju-
sterat levnadsår är enligt detta scenario ca [-------] kr utan indirekta kostnader, domi-
nant med indirekta kostnader. 

 

 I TLV:s grundscenario ingår kliniska data från de prospektiva studierna (RHODOS, 
EAP och OFU), men inte data från den retrospektiva journalstudien (CRS). Detta ef-
tersom TLV fäster större tilltro till prospektivt insamlade data, samt att det föreligger 
en hög risk för selektionsbias i det retrospektiva datasetet. Dessutom tillämpas impu-
tering genom LOCF (last observation carried forward), vilket är en konservativ metod 
för hantering av saknade data. Enligt detta scenario är kostnaden per kvalitetsjusterat 
levnadsår ca [-------] kr utan indirekta kostnader, och ca [-------] kr med hänsyn tagen 
till indirekta kostnader i form av produktionsförlust för patienter. 

 

 I känslighetsanalyser har företaget undersökt hur olika kombinationer av de kliniska 
dataseten i modellen och imputering för saknade data påverkar skattningen av kost-
naden per kvalitetsjusterat levnadsår. TLV bedömer att dessa känslighetsanalyser vi-
sar att det troligaste spannet för kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår är mellan [-
------] och [-------] kronor.  

 

 Företaget skattar att ca [--] patienter med LHON är aktuella för behandling per år. 
Målgruppen är i första hand relativt nyinsjuknade patienter, där skador på synnerven 
inte är alltför långtgående och irreversibla. TLV bedömer att denna grupp kan vara 
större, upp till [--] patienter. Det finns dock en historisk användning av idebenon på 
licens som de senaste åren har uppgått till i genomsnitt ca 110 patienter. En del av 
dessa patienter kan vara patienter med LHON med irreversibel fullständig synförlust. 
Men en stor del av denna användning är sannolikt för andra indikationer än LHON. 
Om behandling med Raxone är kostnadseffektivitet i dessa patientgrupper är inte ut-
värderat. 

 

 Inom ramen för förmånslagens möjligheter till överläggningar har TLV, landstingen 
och företaget fört en dialog kring de osäkerheter som är förknippade med underlaget. 
Trepartsöverläggningarna har främst rört osäkerheter kring patientantal och använd-
ning i andra grupper av patienter än målgruppen, men också osäkerheter om den kli-
niska effekten, samt de konsekvenser dessa osäkerheter får för beräkningarna av 
kostnadseffektiviteten. Överläggningarna har resulterat i ett förslag till sidoöverens-
kommelse som företaget och landstingen har för avsikt att signera. Syftet med sidoö-
verenskommelsen är att reducera risken för icke-kostnadseffektiv användning. 
  

 Företaget och landstingen har inom ramen för en sidoöverenskommelse enats om en 
riskdelning som innebär en [--] procentig återbäring [--------------------------------------
----]. Detta medför att kostnaden per förpackning efter riskdelning är [------] kronor, 
vilket motsvarar [-------] kronor om dagen. I TLV:s grundscenario är kostnaden per 
QALY 480 000 kronor med hänsyn tagen till riskdelningsavtalet. 

 

 Förutsatt den sidoöverenskommelse som företaget och landstingen avser att ingå, 
vilken hanterar risken för icke kostnadseffektiv användning i patientgrupper utöver 
den avsedda, bedömer TLV med hänsyn tagen till människovärdesprincipen och be-
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hovs- och solidaritetsprincipen att Raxone uppfyller villkoren 15 § förmånslagen för 
att ingå i läkemedelsförmånerna med ovan beskrivna begränsning och villkor.   

 
 Subventionsbeslutet bör också förenas med uppföljningsvillkor som innebär att före-

taget senast den 30 april 2018 ska redovisa uppgifter över antalet patienter med 
LHON som behandlats med Raxone. Skälet till detta är att det med de datakällor TLV 
har tillgång till inte går att särskilja förskrivning inom respektive utanför godkänd in-
dikation.   
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1 Medicinskt underlag 

1.1 Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) 

Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) karaktäriseras av en snabbt insättande allvarlig 
synnedsättning i det centrala synfältet (1). Sjukdomen kan börja i båda ögonen samtidigt eller 
börja i ett öga för att inom några veckor eller månader också drabba det andra ögat. I det 
initiala akuta skedet av sjukdomen drabbas patienterna av nedsatt synskärpa och färgseende. 
Majoriteten förlorar synen så gott som helt och för de allra flesta är synförlusten livslång. 
Vanligtvis är synförlust det enda symtomet på sjukdomen, men i vissa fall kan andra delar av 
centrala och perifera nervsystemet eller hjärtats retledning drabbas. 
 
Sjukdomen uppträder oftast i 20-30 årsåldern, men även enstaka barn och personer över 50 
år drabbas (1). LHON är fyra till åtta gånger vanligare hos män än kvinnor. Prevalensen i 
Sverige är inte känd men har i Finland och Danmark beräknats till 1/50 000. Utifrån dessa 
siffror skulle det finnas cirka 200 patienter i Sverige (1). Enligt den svenska LHON patient-
föreningen borde antalet nya fall per år vara cirka fem till sju (2).  
 
LHON är en ärftlig sjukdom som beror på mutationer i mitokondriernas DNA. Mitokondri-
erna producerar det mesta av cellernas energi. Mutationerna vid LHON påverkar gener som 
ingår i enzymkomplex I i mitokondriernas elektrontransportkedja vilket leder till en nedsatt 
förmåga till energiomvandling (1). Cellerna slutar då fungera normalt eller dör och vid LHON 
är det främst nervcellerna i ögats näthinna (gangliecellerna) som drabbas och synnerven som 
skickar information från ögats näthinna till hjärnan som skadas. Eftersom ägget bidrar med 
mitokondrierna till embryot ärvs sjukdomen enbart från mamman. Det finns tre mutationer 
som utgör mer än 90 procent av alla LHON fall, G11778A, T14484C och G3460A. Av dessa är 
G11778A den vanligaste i Sverige (1). 
 
Hos en minoritet av patienterna som drabbats av sjukdomen förbättras synen spontant. 
Orsaken till detta tros vara att gangliecellerna i näthinnan endast inaktiverats hos dessa 
patienter och att de sedan återaktiverats (3). Detta händer oftast inom det första året från att 
synnedsättningen startat men det finns också rapporter om spontan återhämtning flera år 
senare. Med tiden tror man att gangliecellerna dör och att synförlusten då är permanent. 
Sannolikheten för spontan förbättring av synen är olika beroende på LHON mutation. 
Patienter med T14484C mutationen har störst chans till en viss förbättring av synen; 37 till 71 
procents chans har rapporterats (4, 5). Patienter med G11778A har minst chans; för dessa 
finns rapporter på mellan fyra och 26 procents chans till spontan förbättring (6-8). 
 

1.2 Läkemedlet 

Läkemedlet Raxone innehåller den verksamma substansen idebenon. Raxone fick särläke-
medelsstatus 2007 med indikationen behandling av nedsatt syn hos ungdomar och vuxna 
med LHON. I september 2015 godkänndes Raxone i en centraliserad procedur med särskilda 
villkor. Godkännandet är giltigt i fem år. 
 
Motiveringen till de särskilda villkoren var att det för Raxone föreligger särskilda omständig-
heter som innebär att det med dagens vetenskapliga kunskap inte är möjligt att få fram 
heltäckande information om läkemedlets effekt och säkerhet vid normal användning (3). 
CHMP har begärt att företaget ska genomföra följande studier: 

 Historiskt kontrollerad oblindad studie där alla behandlas med idebenon, som under-
söker effekt och säkerhet för idebenon under längre tid (senast 31 augusti 2020) 

 Förlänga den historiska case record studien (CRS) som ska fungera som extern kon-
troll för den oblindade studien (senast 31 augusti 2020) 
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 Följa upp patienterna i den pågående expanded access program (EAP) (senast 31 
augusti 2019) 

 Läkemedelsexponeringsregister för säkerhetsdata och effektdata över längre tid. 
 
Substansen idebenon används också för behandling av andra sjukdomar. Substansen är 
godkänd i Italien i form av läkemedlet Mnesis som finns i 45 mg tabletter. Mnesis användes 
av företaget som referenssubstans vad gäller icke-kliniska data i företagets ansökan till EMA 
(3). Den godkända indikationen är behandling av kognitiva- och beteendeproblem på grund 
av vaskulära eller degenerativa sjukdomar i hjärnan. Idebenon har också varit godkänd för 
behandling av Friedreichs ataxi i Kanada, men togs bort från marknaden 2013 då ytterligare 
kliniska studier misslyckades med att påvisa klinisk effekt (3). 
 
Idebenon har särläkemedelsstatus för Friedreichs ataxi och Duchennes muskeldystrofi 
(DMD). Företaget har ansökt om marknadsföringsgodkännande för DMD [---------------------
--------------------]. 
 

 

Raxone är indikerat för behandling av nedsatt syn hos ungdomar och vuxna med Lebers 
hereditära optikusneuropati (LHON). 

 

Idebenon är en bensokinon och syntetisk analog till coenzym Q10. Till skillnad från coenzym 
Q10 är idebenon löslig i vatten. Substanserna kan därför ta sig till olika delar av cellen och 
därigenom ha olika funktioner (9). 
 
Idebenon är en antioxidant som kan hämma lipidperoxidering och på så sätt skydda cell-
membran och mitokondrier från oxidativ skada. Idebenon kan också överföra elektroner till 
enzymkomplex III i den mitokondriella elektrontransportkedjan. Vid LHON där enzymkom-
plex I är defekt på grund av mutationer tros förmågan att hoppa över komplex I och direkt 
överföra elektroner till enzymkomplex III vara den bakomliggande verkningsmekanismen 
som gör att produktionen av energi återställs i de inaktiverade retinala gangliecellerna (3). 
Detta tros kunna leda till att synen stabiliseras och/eller återställs hos patienter med LHON. 

 

Idebenon finns i tabletter om 150 mg som tas oralt. Den rekommenderade dosen i produktre-
sumén är 900 mg idebenon per dag (två tabletter á 150 mg, tre gånger per dag). Den rekom-
menderade dosen är baserad på dosen i den enda placebokontrollerade studien som gjorts 
och det saknas dos-responsstudier. Från produktresumén framgår att vissa patienter har 
använt högre dosering i studier vid andra tillstånd än LHON.  

1.3 Behandling och svårighetsgrad 

 

Inga andra läkemedel är i dagsläget godkända för behandling av patienter med LHON. Enligt 
Socialstyrelsens informationsmaterial om LHON från 2013 ges ofta vitaminer, coenzymer 
och spårämnen som behövs i den mitokondriella elektrontransportkedjan i förebyggande 
syfte (1). Det är dock inte visat att dessa har någon effekt i förebyggande syfte eller vid 
behandling av patienter som redan drabbats av synnedsättning. Alkohol och tobak kan 
påverka mitokondriernas funktion och skulle därför kunna vara utlösande faktorer då 
synnedsättningen inträffar. Individer som bär på mutationer som leder till LHON rekom-
menderas därför att avstå från alkohol och tobak.  
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Den behandling som idag ges till drabbade patienter är synhjälpmedel och undervisning i 
kompenserande tekniker som till exempel punktskrift (1). 

 

Företaget jämför Raxone med ”ingen behandling” då det i dagsläget saknas annan behand-
ling mot LHON.  
 

TLV:s bedömning: TLV instämmer med företaget att ”ingen behandling” är relevant 
jämförelsealternativ till behandling med Raxone. 

 

 

TLV:s bedömning: De flesta patienter med LHON drabbas av fullständig, irreversibel 
synförlust i relativt unga år. Sjukdomen kan leda till stora inskränkningar i vardagen, men 
med rehabilitering och synhjälpmedel kan patienternas liv förbättras. Behandlingsalternativ 
saknas. 
 
TLV bedömer att svårighetsgraden för sjukdomen är hög. 

 

1.4 Klinisk effekt och säkerhet   

 

 
Tabell 1 Sammanfattning över aktuella studier 

Studie Studiedesign 
Jämförelse-
alternativ 

Studie-population Utfall 

RHODOS 
(SNT-II-003) 
(10) 

Randomiserad, 
dubbelblind fas II studie 
på 6 månader 

Placebo Idebenon: n=55 
Placebo: n=30 

Trend mot signifikant 
skillnad i förändring i 
bästa synskärpa 
mellan idebenon och 
placebo (p=0,08)  

RHODOS OFU 
(SNT-II-003-OFU) 
(11) 

Uppföljande observat-
ionsstudie med ett besök 
i medel 30,5 månader 
efter sista behandlingen i 
RHODOS. Under denna 
period erhöll patienterna 
ingen behandling.  

- Idebenon: n=41 
Placebo: n=19 

Bibehållen trend till 
förändring i bästa 
synskärpa mellan 
idenbenon- och 
placebogrupperna 
(p=0,08) 

EAP 
(SNT-EAP-001) 

Program för utökad 
tillgång där alla patienter 
behandlades med 
idebenon under 15,4 
månader i medeltal 

Ingen 
jämförelse 

Effektpopulation 
n=69 

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

CRS 
(SNT-IR-006) 

Historiska journaldata 
från obehandlade och 
idebenon-behandlade 
patienter 

Ingen 
behandling 

Idebenon: n=48 
Ingen behandling: 
n=74 

50 % på idebenon 
och 31,1% av 
obehandlade 
uppnådde kliniskt 
relevant förbättring 
jämfört med nadir 

 
Metod 
RHODOS 
RHODOS studien var en fas II studie på 85 patienter som randomiserades till 900 mg 
idebenon per dag eller placebo i ett förhållande 2:1 (10). Patienterna behandlades i 6 
månader. För att inkluderas i studien skulle patienterna ha förlorat synen på grund av LHON 
inom de fem senaste åren och bekräftats ha en av de tre vanligaste mutationerna, G11778A, 



 

4 
Dnr 417/2016  

T14484C och G3460A. Randomiseringen stratifierades efter om patienten haft sjukdomen i 
mer eller mindre än ett år och efter mutationstyp. 
 
Det primära utfallsmåttet var bästa förbättring i synskärpa från behandlingsstart till behand-
lingsavslut i höger eller vänster öga (Figur 1a①). Det huvudsakliga sekundära effektmåttet 
var förändring i bästa synskärpa från behandlingsstart till behandlingsavslut (Figur 1a②). 
Synskärpa mättes enligt logMAR (Logarithm of the Minimum Angle of Resolution) skalan 
som utgår från en tavla med fem bokstäver per rad, där storleken på bokstäverna per rad 
minskar (Figur 1b). Enligt logMAR skalan har man vid normal syn logMAR 0,0 och om man 
kan läsa en stor bokstav från en meters avstånd har man logMAR 1,68. Patienter som inte 
kunde läsa några bokstäver på tavlan (”off chart”) tillskrevs logMAR 2,0 om de kunde räkna 
fingrar, logMAR 2,3 om de kunde se handrörelser och logMAR 2,6 om de endast kunde se 
ljus.  
 
En mängd andra sekundära effektmått och post hoc-analyser har också rapporterats i 
RHODOS studien. Den post hoc-analys som EMA ansåg var den mest kliniskt relevanta var 
andel patienter med en kliniskt relevant förbättring från behandlingsstart på 0,2 logMAR 
(motsvarar 2 rader eller 10 bokstäver på tavlan) för patienter som kunde läsa på tavlan vid 
behandlingsstart eller en förbättring för patienter som inte kunde läsa på tavlan till ett 
logMAR på minst 1,6 vid behandlingsavslut. 
 
 
Figur 1 Primärt och sekundärt effektmått i RHODOS studien (modifierat från [10]). B) LogMAR tavlan som 
används för att mäta synskärpa hos patienterna. 

 
 
RHODOS-OFU 
RHODOS-OFU var en observationell uppföljningsstudie till RHODOS som endast bestod av 
ett uppföljande besök i medeltal 30,5 månader (20,0 till 42,5 månader) efter sista behand-
lingen i RHODOS studien (11). Totalt 60 patienter av de som deltagit i RHODOS studien 
ingick i RHODOS-OFU studien och av dessa hade 41 fått idebenon och 19 placebo under den 
kontrollerade studien. Det primära effektmåttet i RHODOS-OFU var förändring i bästa 
synskärpa jämfört med före behandlingsstart i RHODOS alternativt jämfört med behand-
lingsavslut i RHODOS-studien. Patienterna skulle inte behandlas med idebenon mellan 
RHODOS avslut och uppföljningsbesöket i RHODOS-OFU, men fem patienter hade trots det 
behandlats med idebenon under den tiden. Detta påverkade dock enligt EMA:s utrednings-
rapport inte utfallet i RHODOS-OFU studien. 
 
EAP 
EAP (Expanded Access Program) är ingen klinisk studie utan ett program för utökad tillgång 
till idebenon för patienter med LHON. I den senaste uppdateringen till EMA från mars 2015 
ingick 69 patienter i analysen av effekten (3). För att inkluderas behövde patienterna ha en 
bekräftad LHON mutation och synförlusten i det andra ögat skulle ha inträffat mindre än tolv 
månader innan inklusion. [------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------]. Alla patienter 
behandlades med idebenon, vanligtvis med 900 mg per dag. Det primära effektmåttet var 
andel patienter med en kliniskt relevant förbättring från den sämsta uppmätta synskärpan 
(nadir).  
 
CRS 
CRS (Case Record Survey) är inte heller någon klinisk studie utan en genomgång av histo-
riska LHON fall med målet att samla in information om det naturliga förloppet vid synförlust 
och synförbättring hos patienter med genetiskt bekräftad LHON diagnos. Totalt 11 centra 
bidrog med data, varav alla utom ett center fanns i Europa. Totalt fann man 383 LHON fall. 
För de patienter som inkluderades i analysen av kliniskt relevant förbättring fanns mätning 
av synskärpan mindre än två år efter symtomdebut och dessa hade minst en mätning av 
synskärpan som gjorts tre till 24 månader efter första mätningen. Alla hade någon av de tre 
vanligaste LHON mutationerna. Totalt 74 patienter som uppfyllde dessa kriterier med 
naturligt förlopp inkluderades och 48 patienter som behandlats med idebenon. De som 
behandlats med idebenon hade fått 520 mg per dag i medeltal (60 till 900 mg per dag). 
 
Resultat 
Förändring i synskärpa 
I RHODOS studien exkluderades tre patienter från effektanalysen på grund av felaktiga 
mätningar av synskärpa vid behandlingsstart eller avslut (3). Det ingick därför 53 patienter i 
idebenongruppen och 29 patienter i placebogruppen i analysen av effekt (ITT-populationen). 
Ingen statistiskt signifikant skillnad sågs i det primära effektmåttet (bästa förbättring i 
synskärpa från behandlingsstart till behandlingsavslut i höger eller vänster öga; p=0,29). 
Patienterna som behandlades med idebenon hade en minskning i logMAR på 0,14 och 
patienterna som fick placebo 0,07. På logMAR skalan motsvarar en bokstav 0,02 logMAR, 
vilket innebär att den numeriska skillnaden var cirka tre bokstäver mellan de två behand-
lingsgrupperna. För det huvudsakliga sekundära effektmåttet; förändring i bästa synskärpa 
från behandlingsstart till behandlingsavslut sågs en trend mot en statistiskt signifikant 
skillnad (p=0,08). Patienterna som behandlades med idebenon hade en minskning i logMAR 
på 0,035 och de placebobehandlade patienterna en ökning i logMAR på 0,085. Den nume-
riska skillnaden mellan behandlingsgrupperna var därför 0,12 logMAR vilket motsvarar sex 
bokstäver på logMAR skalan. I efterhand identifierades en patient med pågående spontan 
remission vid studiens start i placebogruppen. Detta var formellt inte ett exklusionskrite-
rium, och patient ingår därför i ITT-populationen. Analyser där denna patient exkluderades 
(mITT-populationen) visar på en avsevärt tydligare effektskillnad mellan de jämförda 
grupperna, till idebenons fördel. För det primära effektmåttet reduceras p-värdet från 0,29 i 
ITT-populationen till 0,082 i mITT-populationen, och för det sekundära effektmåttet som är 
utgångspunkt för de hälsoekonomiska beräkningarna reduceras det från 0,078 till 0,015. 
 
I RHODOS-OFU studien identifierades två patienter med felaktiga mätningar av synskärpan. 
I effektanalysen inkluderades därför 39 patienter som behandlats med idebenon och 19 
patienter som fått placebo. Förändring i bästa synskärpa från före behandlingsstart i 
RHODOS-studien till RHODOS avslut eller till RHODOS-OFU besöket skilde sig inte åt 
mellan de idebenon- och placebobehandlade patienter som ingick i RHODOS-OFU studien 
(skillnad 0,17 logMAR och p=0,08 för båda jämförelserna) (11). Förändringen i bästa 
synskärpa under tiden utan behandling, det vill säga mellan RHODOS avslut till RHODOS-
OFU besöket, var nästan identisk i de båda behandlingsgrupperna (minskning i logMAR med 
0,09) och motsvarades av en förbättring på fyra bokstäver. Förändring i bästa synskärpa för 
respektive behandlingsgrupp under RHODOS och RHODOS-OFU studien kan ses i figur 2. 
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Figur 2 Förändring av bästa synskärpan i a) RHODOS-studien (ITT-populationen) och b) RHODOS-OFU 
studien. Bilderna är tagna från [10, 11]. 

 
 
Kliniskt relevant förbättring (CRR) 
I RHODOS studien uppnådde 30,2 procent (16 av 53) av de idebenonbehandlade patienterna 
en kliniskt relevant förbättring (CRR) efter sex månaders behandling jämfört med behand-
lingsstarten (3). I placebogruppen uppnådde 10,3 procent (3 av 29, varav en patient senare 
visade sig vara i pågående spontan remission vid studiestart) en kliniskt relevant förbättring. 
Kliniskt relevant förbättring från behandlingsstart till det uppföljande besöket i RHODOS-
OFU studien var 53,8 procent (21 av 39) för de som behandlats med idebenon och 42,1 
procent (8 av 19) för de placebobehandlade patienterna. 
 
I EAP var medeltiden för behandling med idebenon 15,4 månader (2,8 till 36,2 månader). [---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------] Av de 62 patienter som fått idebenon i sex månader hade 19 (30,6 
procent) uppnått en CRR jämfört med den sämsta uppmätta synskärpan (nadir) under den 
tiden. Efter tolv månader hade 36,2 procent (17 av 47) uppnått CRR jämfört med nadir. [-----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------] 
 
I CRS hade de idebenonbehandlade patienterna behandlats i medeltid i 18 månader och 50 
procent av patienterna (24 av 48) uppnådde CRR i synskärpa jämfört med nadir (3). CRR för 
de idebenonbehandlade patienterna inträffade i medeltid 16,2 månader (1,9 till 39,4 måna-
der) efter sjukdomsdebut och uppgick till en förbättring på i medeltal 38 bokstäver (8 till 82). 
Patienterna som inte fick någon behandling hade följts i medeltid 14,9 månader (3,9–31,1 
månader) efter sjukdomsdebut och 31,1 procent (23 av 74 patienter) hade uppnått en spontan 
klinisk förbättring i synskärpa jämfört med nadir. CRR hos de obehandlade patienterna 
inträffade i medeltid 9,9 månader (1 till 27,5 månader) efter sjukdomsdebut och uppgick till 
en förbättring på i medeltal 39 bokstäver (5 till 90).  
 
I tabell 2 redovisas CRR hos idebenonbehandlade och obehandlade patienter jämfört med 
baslinjevärdet efter sex månader och 36 månader för de olika studierna. CRR jämfört med 
baslinjevärdet/behandlingsstart har rekommenderats av EMA framför att jämföra med 
nadir. Då dessa data utgår ifrån samma definition av CRR kan de användas för att jämföra 
den förbättringen som uppmätts i de olika studierna som gjorts. 
  

A B
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Tabell 2 Kliniskt relevant förbättring (CRR) vid sex och 36 månader 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Faktorer som påverkar kliniskt relevant förbättring 
Det har spekulerats om att typen av mutation och tiden sedan insjuknande påverkar effekten 
av behandling med idebenon. I RHODOS-studien uppnåddes CRR jämfört med behandlings-
start främst hos idebenonbehandlade patienter med mutationerna G11778A och T14484C 
(31,4% respektive 36,4%), men endast för patienter med G11778A mutationen var effekten 
signifikant bättre hos idebenonbehandlade jämfört med placebobehandlade patienter (3). I 
EAP uppnådde en större andel av de idebenonbehandlade patienterna med T14484C 
mutationen (76,9 %) CRR i förhållande till behandlingsstarten jämfört med patienter med 
G3460A och G11778A mutationen (46,2% respektive 27,9 %). Av de obehandlade patienterna 
i CRS hade en högre andel av patienterna med mutationerna G3460A och T14484C CRR 
jämfört med nadir än patienter med mutationen G11778A (50 %, 42,9% respektive 25,5%). 
Även för de idebenonbehandlade patienterna i CRS studien uppnådde en större andel av 
patienterna med mutationerna G3460A och T14484C CRR jämfört med patienter med 
G11778A mutationen (80 %, 78 % respektive 31 %). 
 
I RHODOS studien uppnådde en numeriskt större andel idebenonbehandlade patienter som 
haft LHON i mer än ett år vid behandlingsstart CRR jämfört med behandlingsstart än för 
patienter som haft sjukdomen under mindre än ett år vid behandlingsstart (35,3% respektive 
21,1%) (3). I EAP hade de med ögon som uppnådde CRR jämfört med behandlingsstart 
insjuknat i medeltal i 6,6 månader (1,2 till 16,7 månader) före behandlingsstart och de utan 
CRR 5,0 månader (0,3 till 15 månader) före behandlingsstart. 
 
 
Oönskade händelser i de kliniska studierna 
I RHODOS studien var det ingen skillnad mellan frekvensen biverkningar rapporterade av 
patienter behandlade med idebenon eller placebo och en patient i vardera gruppen avbröt 
behandlingen på grund av biverkningar (3). De vanligaste biverkningarna var nasofaryngit, 
huvudvärk, influensa och hosta och av dessa var nasofaryngit, hosta och huvudvärk vanligare 
hos patienter som behandlats med idebenon. 
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[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------] 
 
Biverkningar enligt produktresumén  
Enligt produktresumén är de vanligaste biverkningarna nasofaryngit, hosta, diarré och 
ryggsmärta. I produktresumén har biverkningar från studier av andra indikationer också 
inkluderats. 
 

TLV:s bedömning: I RHODOS-studien hade inte idebenon en statistiskt säkerställd effekt 
jämfört med placebo avseende det primära utfallsmåttet. Dock sågs en trend till idebenons 
fördel för det huvudsakliga sekundära effektmåttet (p=0,08), förändring i bästa synskärpa 
från behandlingsstart till behandlingsavslut, vilket av EMA bedömts vara det mest kliniskt 
relevanta effektmåttet. I EAP och CRS som var oberoende av RHODOS-studien sågs också en 
liknande trend mot en fördelaktig effekt av idebenon vid behandling av LHON och detta 
gjorde att EMA drog slutsatsen att LHON patienter kan uppnå en kliniskt relevant fördel av 
behandling med Raxone. EMA ansåg också att det inte är möjligt att göra ytterligare placebo-
kontrollerade studier för denna patientgrupp eftersom LHON patienter idag redan behandlas 
med idebenon i stor utsträckning. 
 
TLV bedömer att de kliniska data som styrker effekten av idebenon vid behandling av LHON 
är behäftade med viss osäkerhet, men instämmer i EMAs bedömning att det inte är rimligt 
att avkräva företaget ytterligare placebokontrollerade data. Mot bakgrund av sjukdomens 
sällsynthet anser TLV att den kontrollerade studien (RHODOS) i kombination med den 
observationella uppföljningen därav (RHODOS-OFU) och den prospektiva observationsstu-
dien EAP ger tillräckligt stöd för att Raxone har en gynnsam effekt vid LHON. Intressant är 
också att samtliga av de patienter med kliniskt respons i placebogruppen hade den mutat-
ionstyp som är förenad med bäst prognos och störst chans till spontan remission (T14484C), 
och att data för den mutationstyp som är vanligast i Sverige (G11778A) talar mycket tydligt 
till idebenons fördel (12/35 i idebenongruppen och 0/18 i placebogruppen, p=0,004). Den 
retrospektiva observationsstudien, CRS, bidrar också till denna bedömning. Men TLV 
noterar att denna studie tillför en viss osäkerhet i bedömningen av storleken på den kliniska 
effekten. Det kan inte uteslutas att detta beror på en selektion av de patienter som erbjuds 
idebenonbehandling, t.ex. avseende mutationstyp eller andra prognostiska faktorer, och tid 
från diagnos till behandlingsstart i CRS-studien. Tre fjärdedelar av de identifierade patient-
fallen sållades bort i denna studie, bland annat till följd av avsaknad av kritisk information.  
 
Exklusion av den patient i placebogruppen som hade pågående spontan remission vid 
studiestart (mITT-populationen) leder till betydligt starkare data till fördel för idebenon-
gruppen jämfört med ITT-populationen. TLV bedömer att tolkningar som görs utifrån 
analyser av ITT-populationen är konservativa. 
 
TLV bedömer i likhet med EMA att idebenon har en relativt ofarlig biverkningsprofil, med 
främst milda till moderata biverkningar. 

 

I den vetenskapliga litteraturen finns även ett antal retrospektiva studier och fallstudier som 
rapporterar om effekten av idebenonbehandling hos LHON patienter.  
 
I den retrospektiva studien av Carelli et.al från 2011 inkluderades 103 LHON patienter, varav 
44 behandlats med varierande doser av idebenon (270-675 mg/dag) och 59 var obehandlade 
(12). De obehandlade diagnostiserades innan idebenonbehandling fanns tillgänglig och de 
behandlade efter att behandling fanns tillgänglig. Inklusionskriterier var att uppföljningsdata 
för minst fem år fanns tillgängligt och för de behandlade att behandling hade startats inom 
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ett år från att synen försämrats. Primärt effektmått var synskärpa för bästa och sämsta ögat 
vid sista tillgängliga tidpunkt. Förbättrad synskärpa definierades som en förbättring på minst 
två rader på Snellen tavlan (en annan tavla än logMAR tavlan, där antal bokstäver per rad är 
färre ju större bokstäverna är) eller en förändring från utanför tavlan till att kunna läsa på 
tavlan.  
 
Av de idebenonbehandlade uppnådde 45,5 procent en förbättrad synskärpa och av de 
obehandlade 32,2 procent. Förbättringen i synskärpa inträffade i medeltid 17 (+/- 7,7) 
månader efter sjukdomsdebut för de idebenonbehandlade och 25 (+/-18,9) månader efter 
sjukdomsdebut för obehandlade. De idebenonbehandlade som uppnådde en förbättrad 
synskärpa hade behandlats i medeltid 50,2 (+/-29,9) månader och de som inte uppnådde 
detta i 32,4 (+/-20,4) månader. I en multivariat analys visades att de faktorer som signifikant 
bidrog till en förbättrad synskärpa var mutationen T14484C och en tidigare behandlingsstart 
efter att patienten insjuknat. Då endast patienter med den vanligaste mutationen, G11778A, 
inkluderades bidrog idebenonbehandling och tidig start av behandlingen till en förbättrad 
synskärpa. 
 
I två retrospektiva studier har behandling av LHON patienter med idebenon, vitamin B2 och 
Vitamin C utvärderats (13, 14). I studien av Mashima et al från 2000 inkluderades 28 
patienter, varav hälften behandlades i minst ett år och resten var obehandlade (13). Ingen 
signifikant skillnad i synförbättring mellan grupperna sågs, men tiden tills en förbättring 
uppträdde var kortare för de behandlade jämfört med de obehandlade patienterna. I ett 
abstrakt från en konferens från 2012 fann Orssaud et al att 27 procent av 75 patienter som 
behandlades hade en förbättring i synskärpan (14). 
 

TLV:s bedömning: Det har spekulerats i att vissa LHON patienter skulle ha större chans 
till effekt av idebenonbehandling än andra. I den retrospektiva studien av Carelli et al från 
2011 bidrog tidigare behandlingsstart till en förbättring av synskärpan. I RHODOS-studien 
och i EAP var det dock inte kortare tid från att synskärpan försämrades till behandlingsstart 
för de patienter som uppnådde en kliniskt relevant förbättring av synskärpan jämfört med de 
som inte gjorde det. TLV bedömer därför i likhet med EMA att tid sedan symptomen 
uppkommit inte tydligt kan användas för att förutse vilka patienter som kommer svara på 
behandling. Det finns dock ett teoretiskt resonemang om att patienter med längre tid sedan 
sjukdomsdebut har mindre chans till en förbättring av synen eftersom skador på gangliecel--
ler och synnerv hos dessa kan antas vara irreversibel (se kapitel 1.1).  
 
Även den typ av LHON mutation som patienten har skulle kunna påverka utfallet av behand-
ling med idebenon. Som beskrivits ovan är effekten mätt i andel patienter med respons 
tydligare visad hos patienter med den vanligaste mutationen, G11778A, vilket också är den 
mutation som är förenad med sämst prognos. För de andra mutationstyperna är effekten mer 
oklar, men EMA utesluter inte att läkemedlet kan ha en effekt även hos patienter med dessa 
mutationer.  
 
En annan osäker faktor är hur länge en patient bör behandlas innan man vet om idebenon 
har någon effekt eller inte. I EAP och CRS inträffade en kliniskt relevant förbättring hos 
idebenonbehandlade patienter alltifrån två till 39 månader efter behandlingsstart. Om 
ytterligare effekt kan uppnås med ännu längre behandlingstid är inte känt och det saknas 
därför rekommendationer om behandlingens längd. På grund av detta har EMA begärt att 
företaget samlar in effektdata under längre tid och redovisar detta för EMA senast i augusti 
2020.  
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Utöver LHON bedriver företaget forskning på Raxone för andra indikationer. Duchennes 
muskeldystrofi (DMD) är ett tillstånd med mycket hög svårighetsgrad, med ungefär 300 
patienter i Sverige. I unga år drabbas dessa patienter av muskeldegeneration, vilket bland 
annat påverkar andningen. Livslängden beräknas till 30-40 år. Företaget har utfört kliniska 
studier som visar att Raxone kan förbättra andningsfunktionen hos dessa patienter. Raxone 
har särläkemedelsstatus för DMD, och företaget har ansökt om godkännande för denna 
indikation, [----------------------------------------------------------------------]. 
 
Friedreich’s ataxi (FA) är en progressiv, neurologisk sjukdom som kännetecknas av svårig-
heter att samordna rörelser. Symtomen börjar mellan 10 och 15 års ålder. Patienterna 
drabbas av gång- och balanssvårigheter, känselnedsättning och domningar, muskelsvaghet, 
spasticitet, ofriviliga ögonrörelser, nedsatt talförmåga, hjärtmuskelpåverkan, synnedsättning, 
hörselnedsättning, sväljsvårigheter, sömnapné, skolios och urininkontinens. Livslängd 
beräknas till 30-40 år. Mellan 200 och 400 patienter finns i Sverige. Företaget har utfört 
flera kliniska studier för Raxone vid FA, och Raxone har särläkemedelsstatus för FA. [---------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------] 
 
Primärprogressiv multipel skleros (PPMS) är en typ av multipel skleros med gradvis ökande 
funktionsförlust med en snabbare funktionsförsämring än MS med skovdebut. Det saknas i 
dagsläget godkända läkemedel för PPMS, och det finns ett stort behov av behandlingsalterna-
tiv. Den aktiva substansen i Raxone, idebenon, prövas för närvarande i studier vid PPMS. [---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----] 
 
Raxone fick marknadsföringsgodkännande i september 2015, men den aktiva substansen 
idebenon har använts åtminstone sedan 2008 som licenspreparat. Enligt Socialstyrelsens 
läkemedelsregister förskrevs idebenon i någon form till i genomsnitt 110 personer under åren 
2010-2015, men användningen är tilltagande och uppgick 2014 till 140 personer. De verk-
samhetsinriktningar där idebenon förskrivs är främst barn- och ungdomsmedicinsk vård och 
neurologisk vård. Sannolikt är förskrivningen här inriktat på DMD, FA och PPMS. Ögonsjuk-
vården står för en relativt liten del av den totala förskrivningen (ca 10% av patienterna 2015), 
men det kan inte uteslutas att en del patienter med LHON behandlas inom t.ex. den neurolo-
giska vården. Förskrivning uppdelat per verksamhetsinriktning under åren 2014-2016 
beskrivs i Tabell 3. 
 
Det är oklart hur förskrivningsmönstret av Raxone påverkas av godkännandet av Raxone. Ett 
godkännande av ett tidigare licensförskrivet preparat innebär att förskrivning underlättas, 
eftersom förskrivare inte längre behöver ansöka om licens för behandling av individuella 
patienter. Det innebär också att det kan bli svårt att förskriva de tidigare tillgängliga licens-
produkterna, och det är oklart i vilken utsträckning licenser för t.ex. idebenon i andra styrkor 
kommer att beviljas.  
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Tabell 3. Förskrivning av idebenon uppdelat per verksamhetsinriktning under åren 2014-2016. 

 2014 2015 2016 (tom sept) 

 Antal 
uttag 

Antal 
individer 

Antal 
uttag 

Antal 
individer 

Antal 
uttag 

Antal 
individer 

Distriktsläkarvård 2 1 4 2 9 3 

Företagshälsovård   4 2 2 1 

Internmedicinsk vård 61 19 52 17 25 11 

Medicinsk njursjukvård   3 1   

Endokrinologisk vård 1 1 3 1   

Barn- och ungdomsmedicinsk 
vård 

140 38 125 35 65 27 

Neurologisk vård 238 66 246 66 195 63 

Kardiologisk vård 3 1 4 1 3 1 

Geriatrisk vård 4 1 4 1 2 1 

Geriatrisk rehabilitering   1 1 5 2 

Barn- och ungdomsneurologisk 
vård med habilitering 

1 1 3 1   

Anestesivård, special   1 1 4 1 

Ögonsjukvård 20 6 59 15 27 7 

Habilitering 15 6 26 7 22 7 

Klinisk bakteriologi 1 1 7 2 5 1 

Övrigt 14 7 20 4 6 3 

Totalt 500 140 562 147 370 124 
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2 Hälsoekonomi 

Företaget har inkommit med en markovmodell som jämför behandling med Raxone mot 
ingen behandling. Cyklerna i modellen är om [--] månader, analysen utförs ut ett samhälls-
perspektiv och modellen sträcker sig över patienternas livstid. Hälsostadierna i modellen är 
baserade på synskärpa och är uppdelade med hjälp av LogMAR-intervall, [----------------------
-----------------------------------------------------------------------]. För både effekter och kostna-
der appliceras en 3% diskonteringsränta.  
 

2.1 Effektmått 

 

Det effektmått som används i modellen är [-----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------]. 
 
Utifrån detta effektmått delas patienterna upp i hälsostadier baserat på synskärpa, se Tabell 
4. 
 
Tabell 4 Hälsostadier 

 
Hälsostadier 

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

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

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

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

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

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

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

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

[---] 

 
De kliniska effektdata som används för att informera övergångssannolikheterna är de fyra 
tillgängliga dataseten: den 6 månader långa, placebokontrollerade RHODOS-studien (ITT-
populationen), dess 30 månader långa prospektiva observationella uppföljningsstudie 
(RHODOS-OFU), det prospektiva men okontrollerade och observationella expanded access-
programmet (EAP) samt den retrospektiva journalstudien (CRS). För att modellera de första 
6 månaderna används RHODOS i båda armarna. För de patienter som får Raxone används 
för efterföljande 30 månader EAP-data för att modellera övergångssannolikheterna. För de 
patienter som inte får Raxone används RHODOS-OFU och CRS-data för samma tidsperiod. 
Modellen ger möjlighet att exkludera olika dataset från analysen. Saknade data kan impute-
ras med LOCF (last observation carried forward), men modellen medger att denna funktion 
väljs bort, vilket innebär att effekten baseras på observerade mätvärden enbart.  
 
Sannolikheten för övergång till stadiet död är baserat på mortalitetsdata för den generella 
populationen i Sverige, hämtat från Eurostat.  
 

TLV:s bedömning:  
TLV bedömer att relevant effektmått används i modellen. Det är även rimligt att inkludera 
observationella data till grund för övergångssannolikheterna (RHODOS-OFU och EAP). TLV 
bedömer dock att den retrospektiva journalstudien (CRS) är förenad med stora osäkerheter, 
inte minst risken för selektionsbias, och att detta dataset därför inte bör ligga till grund för 
övergångssannolikheterna i modellen. TLV anser också att det inte är ett sannolikt scenario 
att beräkna kostnad per QALY enbart baserat på RHODOS-studien, eftersom patientpopulat-
ionen är liten och uppföljningstiden kort.  
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Modellen medger imputering av saknade datapunkter med LOCF. Detta är en konservativ 
metod som innebär att saknade värden ersätts med det senast observerade värdet. Eftersom 
saknade värden ofta uppstår till följd av studieavbrott på grund av utebliven effekt, försämrat 
tillstånd eller biverkningar medför metoden viss risk för att effekten av en behandling 
underskattas. Samtidigt finns risk för en överskattning av effekten på gruppnivå när metoden 
inte tillämpas vid stora bortfall, eftersom sannolikheten är stor för att de patienter med bäst 
behandlingseffekt anrikas i datasetet. TLV:s bedömning är dock att imputering med LOCF är 
att föredra framför att inte använda någon imputering. 
 
I modellen används ITT-populationen från RHODOS-studien. I denna population ingår i 
placebogruppen en patient med spontan remission redan vid behandlingsstart. Effektdata 
från studien är avsevärt starkare när denna patient avlägsnas från analysen. TLV bedömer att 
inklusion av denna patient i analysen leder till konservativa skattningar av läkemedlets 
kliniska effekt och dess kostnadseffektivitet.  

 

I RHODOS-studien mättes Visual Function Index (VF-14), se Bilaga 2, Clinical Global 
Impression of Change (CGIC), och energinivå enligt uppskattat med VAS, vilka inte är 
konverterbara till EQ-5D-vikter och kan således inte användas för att informera modellen. [--
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------]De livskvalitetsvikter som 
appliceras i modellen presenteras i Tabell 5. 
 
Tabell 5 Livskvalitetsvikter applicerade i modellen 

 
Hälsostadier Livskvalitetsvikter 

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

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

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

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

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

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

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

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

[---] [--] 

 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att det finns osäkerheter i livskvaliteterna eftersom de 
inte skattats på den aktuella patientpopulationen. Det saknas dock en skattning av livskvali-
tet i RHODOS-studien som kan konverteras till EQ-5D-vikter. 
 

2.2 Kostnader och resursutnyttjande 

2.2.1 Kostnader för läkemedlet 

En månadsförbrukning Raxone motsvarar en burk och kostnaden för denna är 45 585 kronor 
(AUP). Detta motsvarar 1 519,50 kronor per dag.  
 
Enligt företaget ska behandling med Raxone inte vara livslång, utan ska pågå till dess att 
patienten inte längre uppnår ytterligare förbättring med behandlingen. Vidare ska behand-
lingen avbrytas om inget kliniskt behandlingssvar eller förbättring uppnåtts efter ett år. I de 
studier som företaget utfört framkommer att ingen patient har behandlats längre än 36 
månader. [-------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------] 
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------] 
 
Tabell 6 Behandlingslängd, andel patienter i den hälsoekonomiska modellen 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Figur 3 Extrapolering av behandlingslängd 
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[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------] 
 
[---------------------------------------------------------------------------------------------------] 
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------] 
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------] 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att det finns osäkerheter kring hur länge patienterna 
kommer att behandlas med Raxone, men att de antaganden som gjorts är rimliga. Hur 
behandlingslängden påverkar resultatet belyses i känslighetsanalyser. [--------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------] 
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------]  
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3 Resultat (med och utan sidoöverenskommelse) 

Den bästa skattningen av kostnaden per vunnet QALY utan en sidoöverenskommelse som 
hanterar osäkerheter är [-------] kronor för den aktuella patientpopulationen, enligt TLV:s 
grundscenario. TLV bedömer att denna siffra är förenad med osäkerhet, men att den övre 
gränsen för denna osäkerhet, som inkluderar all tillgänglig data, är [-------] kronor per 
vunnet QALY. 
 
Inom ramen för förmånslagens möjligheter till överläggningar har TLV, landstingen och 
företaget fört en dialog. Trepartsöverläggningarna har syftat till att resultera i en sidoöver-
enskommelse mellan företag och landsting som innebär att företaget och landstingen delar 
på risken avseende osäkerheter kring effekt och antal patienter. Sidoöverenskommelsen som 
diskuterats innebär att företaget återbetalar en viss del av kostnaden vid behandling med 
Raxone. Detta leder till att vissa av de osäkerheter som förekommer i resultaten hanteras. 
Under förutsättning att företaget och landstingen ingår en sidoöverenskommelse med det 
innehåll som parterna enats om bedömer TLV att osäkerheterna i resultaten är acceptabla. 
Fram till 2016-10-18 har 20 av 21 lansting, motsvarande 99 procent av befolkningen, svarat 
att de avser att signera överenskommelsen om nämnden fattar beslut om att bifalla företagets 
förmånsansökan (se Bilaga 4).  
 
När den föreslagna sidoöverenskommelsen tas med i beräkningen blir kostnaden per vunnet 
QALY 480 000 kronor i det enligt TLV:s grundscenario. Den övre gränsen för osäkerhet är då 
580 000 kronor per vunnet QALY.  
 
Företagets grundscenario redovisas i stycke 3.1 och företagets känslighetsanalyser finns i 
stycke 3.1.3. 
 
TLV:s grundscenario redovisas i stycke Fel! Hittar inte referenskälla. och känslighetsa-
nalyserna redovisas i stycke 3.2.3. 
 
Resultat med sidoöverenskommelse redovisas i stycke 3.2.4. 
 
I grundanalysen jämförs behandling med Raxone med ingen behandling. 
 

3.1 Företagets grundscenario 

 

 Övergångssannolikheter för Raxonebehandlade har hämtats från RHODOS och EAP. 

 Övergångssannolikheter för ingen behandling har hämtats från RHODOS, RHODOS 

OFU och CRS. 

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

 [----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------] 

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

 [----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------] 

 [----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------] 

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

 Ingen imputering av data (LOCF) appliceras. 
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I företagets grundanalys är kostnaden per vunnet QALY [-------] kronor, se Tabell 7. Denna 
analys baserar sig på all tillgänglig data och använder ingen imputering.  
 
Tabell 7 Resultat i företagets grundscenario 

 
Ingen behandling Raxone Inkrementellt 

Läkemedelskostnad [-----------] [-----------] [-----------] 

Direkta kostnader [-----------] [-----------] [-----------] 

Indirekta kostnader [-----------] [-----------] [-----------] 

    

Totala kostander [-----------] [-----------] [-----------] 

    

Levnadsår [-----------] [-----------] [-----------] 

QALY:s [-----------] [-----------] [-----------] 

       

ICER     [-----------] 

 
 

 

Av företagets känslighetsanalyser framkommer att modellen är känslig för vilka effektdata 
som används, om imputering sker, samt om indirekta kostnader inkluderas och vilka dessa 
indirekta kostnader är. [---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------] Resultaten redovisas mer överskådligt i Tabell 8 samt mer detaljerat i Tabell 9. 
 
Tabell 8 Företagets känslighetsanalyser 

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

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

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

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

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

--------------------------] 

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

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

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

--------------------------] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[-----------------------------------------------] 
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Tabell 9 Företagets känslighetsanalyser mer detaljerat 

Känslighetsanalyser Kostnader QALYs Kostnad/QALY 

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

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

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

    

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

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

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

    

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

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

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

    

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

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

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

    

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

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

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

    

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

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

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

 
 

3.2 TLV:s grundscenario 

Det enligt TLV troligaste utfallet är en kostnad per QALY på [-------] kronor. TLV ser att det 
finns osäkerheter kopplade till resultaten, men att den övre gränsen för osäkerhet är [-------] 
kronor per QALY. [---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------]  
 

 

Följande antaganden är viktiga i det enligt TLV:s grundscenario: 

 Övergångssannolikheter för ingen behandling baseras på RHODOS och RHODOS-

OFU. Den retrospektiva journalstudien (CRS) exkluderas eftersom den är förenas 

med stora osäkerheter, vilka beskrivits i stycke 2.1.1.  

 Imputering med LOCF appliceras. 

 

 

 

I TLV:s grundscenario är kostnaden per QALY [-------], se Tabell 10. Detta scenario inklude-

rar all effektdata förutom den retrospektiva journalstudien (CRS), som bedömts vara alltför 

osäker till följd av sin retrospektiva design. Imputering med LOCF  
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appliceras.  

Tabell 10 Resultat i det enligt TLV: grundscenario 

 
Ingen behandling Raxone Inkrementellt 

Läkemedelskostnad [-----------] [-----------] [-----------] 

Direkta kostnader [-----------] [-----------] [-----------] 

Indirekta kostnader [-----------] [-----------] [-----------] 

    

Totala kostander [-----------] [-----------] [-----------] 

    

Levnadsår [-----------] [-----------] [-----------] 

QALY:s [-----------] [-----------] [-----------] 

       

ICER     [-----------] 

 
 

 

TLV har även utfört känslighetsanalyser där indirekta kostnader för patienter har inklude-
rats, behandlingslängden och nyttovikterna har varierats, samt utan imputering av data 
(LOCF), se Tabell 11. Känslighetsanalyser för vilka effektdata som appliceras i modellen kan 
ses i stycke 3.1.3.  
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------] 
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------] 
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Tabell 11 TLV:s känslighetsanalyser 

Känslighetsanalys Kostnader  OALYs Kostnad/QALY 

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

    

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

    

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

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

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

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

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

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

    

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

    

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

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

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

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

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

    

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

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

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

    

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

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

    

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

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

    

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

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

    

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

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

    

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

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

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

    

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

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

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

    

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

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

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

 

 

Företaget och landstingen har inom ramen för en sidoöverenskommelse enats om en 
riskdelning som innebär en [--] procentig återbäring [---------------------------------------].  
Detta medför att kostnaden per förpackning efter riskdelning är [------] kronor, vilket 
motsvarar [--------] kronor om dagen. Effekten på resultaten i modellen kan ses i Tabell 12, 
nedan. I TLV:s grundscenario är kostnaden per QALY 480 000 kronor med hänsyn tagen till 
riskdelningsavtalet. Behandlingslängd har fortfarande störst påverkan på resultaten.  
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Tabell 12 Resultat med sidoöverenskommelse 

Analys Kostnader  QALYs Kostnad/QALY 

TLV:s grundscenario [---------] [----] 477 475 

    

[-------------------------] [---------] [----] 584 371 

    

[-------------------------] [---------] [----] 219 881 

    

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

 [---------------] [---------] [----] 414 021 

 [---------------] [---------] [----] 444 489 

 [---------------] [---------] [----] 663 035 

 [---------------] [---------] [----] 737 005 

 [---------------] [---------] [----] 892 982 

    

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

 [-------------------------] [---------] [----] 386 214 

 [-------------------------] [---------] [----] 331 060 

    

[-------------------------] [---------] [----] 80 964 

 
 

 

Effekt – hög osäkerhet. De effektskillnader som uppmättes i den pivotala randomiserade 
studien var inte statistiskt säkerställda. [--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------] Den placebokon-
trollerade studieperioden var endast 24 veckor lång, och de kompletterande uppföljningsstu-
dierna är observationella och därmed behäftade med viss risk för selektionsbias. Den höga 
osäkerheten i det kliniska underlaget uppvägs dock delvis av inklusion av en patient i den 
randomiserade studiens placeboarm med pågående remission vid studiestart, samt av 
tillämpningen av imputering av saknade data vilken ger visst skydd mot en överskattning av 
effekten. 
Livskvalitetvikter – mycket hög osäkerhet. Vikterna härrör från studier på andra populat-
ioner än den avsedda. 
Behandlingslängd – hög osäkerhet. Behandling ska enligt företaget avbrytas när patien-
ternas tillstånd inte längre förbättras, men det är osäkert i vilken mån detta kommer att ske i 
klinisk praxis. 
Antal patienter – hög osäkerhet. Det finns en relativt utbredd användning av läkemedlet 
för andra tillstånd än den avsedda populationen. Antalet patienter påverkas också av 
behandlingslängden, eftersom längre behandling innebär en ackumulering av antalet 
patienter över tid. 
 
Sammanlagt bedöms osäkerheterna i resultaten som mycket höga i avsaknad av det riskdel-
ningsavtal företaget och landstingen har enats om inom ramen för en sidoöverenskommelse. 
Osäkerheterna i resultaten bör sättas i relation till den mycket begränsade patientpopulat-
ionen och de svårigheter som detta innebär för rekrytering av studiedeltagare. När det 
riskdelningsavtal företaget och landstingen enats om tas i beaktande hanteras en del av de 
ovan nämnda osäkerheterna. Under förutsättning att parterna ingår en sidoöverenskom-
melse som inkluderar detta riskdelningsavtal bedömer TLV att osäkerheterna i resultaten är 
acceptabla.  
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3.3 Budgetpåverkan 

 
TLV:s bedömning: Företaget anger att ca [--] patienter med LHON kommer att vara 
aktuella för behandling under ett givet år. [-----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------] Givet att Raxone 
godkändes först i september 2015 och idag inte ingår i läkemedelsförmånerna är det dock 
troligt att antalet patienter med LHON som kommer att behandlas med idebenon kommer 
att bli större. Beroende på osäkerheter om behandlingsduration bedömer TLV att den tänkta 
målgruppen – relativt nyinsjuknade patienter där synnedsättningen inte har gått för långt – 
kan ackumuleras över tid och uppgå till ca [--] individer.  
 
Dock finns en relativt utbredd förskrivning av substansen sedan 2008, och de senaste åren 
har i genomsnitt 110 personer per år behandlats. Majoriteten av förskrivningen sker inom 
barn- och ungdomsvården samt neurologisk vård, vilket stämmer med vad man kan förvänta 
sig mot bakgrund av att det finns vetenskapligt evidens för användning vid Duchennes 
muskeldystrofi, Friedreich’s ataxi och multipel skleros. Det är sannolikt att en fortsatt 
användning av läkemedlet kommer att ske för dessa tillstånd, utanför godkänd indikation. 
Det är också möjligt att användningen utanför indikation kommer att tillta om TLV beviljar 
förmån för läkemedlet. Utan en sidoöverenskommelse med riskdelning för större volymer 
uppgår kostnaden för [--] individer till ca [--] miljoner kr/år och för [--] patienter till ca [--] 
miljoner kr/år.  

3.4 Samlad bedömning av resultaten 

Sammantaget finns det många osäkerheter som påverkar bedömningen av resultaten. Att 
osäkerheter förekommer är att vänta, eftersom LHON är en sällsynt sjukdom. Till viss del 
hanteras dessa osäkerheter inom ramen för den sidoöverenskommelse företaget och lands-
tingen har enats om. Till viss del hanteras de genom att konservativa antaganden har gjorts, 
till exempel att ITT populationen används där en patient i placebogruppen inkluderas med 
pågående remission vid behandlingsstart, samt att imputering av saknade data används. 
Osäkerheterna har även undersökts i känslighetsanalyser, där det framkommer att de flesta 
variabler har en påverkan på resultaten av rimlig magnitud.  
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------] 
 
TLV bedömer att imputering bör tillämpas, då det är ett antagande som bidrar till en 
konservativ skattning av läkemedlets kostnadseffektivitet.  
 
Gällande effektdata så har effekten av vilka dataset som inkluderas belysts i företagets 
känslighetsanalyser. [------------------------------------------------------------------------------------
------------] TLV bedömer dock att enbart använda RHODOS-studien inte är relevant, 
eftersom patientpopulationen är liten och uppföljningstiden är kort. 
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------] 
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------] 
 
De osäkerheter som presenterats hanteras till viss del i det föreslagna riskdelningsavtal som 
ingår i den sidoöverenskommelse som företaget och landstingen enats om. Till viss del 
hanteras också osäkerheterna av att konservativa antaganden har gjorts i den hälsoekono-
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miska modellen. När dessa faktorer tas i beaktande bedömer TLV att osäkerheterna i 
resultaten är acceptabla.  
 
Sammantaget bedömer TLV att företaget har visat att Raxone är kostnadseffektivt för den 
avsedda patientgruppen, det vill säga relativt nyinsjuknade patienter med LHON, där skador 
på synnerven inte är alltför långtgående och irreversibla. TLV bedömer även att riskerna för 
icke-kostnadseffektiv användning av Raxone i andra populationer än den avsedda, minskas 
genom den sidoöverenskommelse som landstingen och företaget enats om.  
 
Sammanfattningsvis finner TLV förutsatt innehållet i den sidoöverenskommelse som 
företaget och landstingen enats om, med hänsyn tagen till människovärdesprincipen och 
behovs- och solidaritetsprincipen att Raxone uppfyller villkoren 15 § förmånslagen för att 
ingå i läkemedelsförmånerna, med begränsning och villkor. 
 
 
 

4 Subvention och prisnivåer i andra länder 

 

4.1 Företagets uppgifter om subvention och pris i andra länder 

Av TLV:s instruktion (2007:1206) framgår att myndigheten ska jämföra prisnivån i Sverige 
med prisnivån i andra länder för relevanta produkter på läkemedelsområdet. Detta är en del 
av TLV:s bakgrundsanalyser och avser den internationella marknaden för aktuell produkt.  
  
Information om eller jämförelser med andra länders priser är inte ett beslutskriterium för 
TLV utan syftar till att fördjupa förståelsen för marknaden och stödja arbetet med att 
säkerställa fortsatt god tillgång till läkemedel inom förmånerna. Inom ramen för bakgrunds-
analysen är information om bl. a. pris, försäljningsvolymer och subventionsstatus i andra 
jämförbara länder värdefull.  
  
Vi har bett företaget att lämna tillgänglig information om senast aktuella priser, godkända 
indikationer, försäljningsvolymer, samt subventionsstatus för deras produkt i jämförbara 
länder.   
 
Nedan följer de uppgifter företaget lämnat in. 
 
Tabell 13 Företagets uppgifter om subvention och pris i andra länder 

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

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

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

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

[----] 

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

[----] 

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

[----] 

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

[----] 

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

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

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

[----] 

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

[------------------------------------------------] 
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5 Regler och praxis 

 

5.1 Den etiska plattformen 

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

5.2 Författningstext m.m. 

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

5.3 Praxis 

 

Bosulif (1430/2013) 
 

Under 2013 beslutade TLV om villkorad subvention för läkemedlet Bosulif. Bosulif hade ett 
villkorat godkännande från EMA och fas III-studie saknades i underlaget. TLV bedömde att 
företaget ändå visat att Bosulif var kostnadseffektiv givet förutsättningarna. 
 
Läkemedlet har indikationen kronisk myeloisk leukemi (KML). Den godkända indikationen 
innebar att Bosulif kunde komma in som behandling i andra linjen och senare linjers 
behandling. 
 
Bosulif hade undersökts i en fas I/II studie som omfattade resultaten från 52 patienter. Det 
fanns inga jämförande studier mellan Bosulif, dasatinib och nilotinib, utan företaget kom in 
med en indirekt analys för andra linjens behandling. Vid denna jämförelse föreföll det rimligt 
att anta likvärdig effekt för andra linjens behandling, men TLV påpekade att indirekta 
jämförelser alltid medför viss osäkerhet. För tredje och senare linjers behandling var 
studieuppläggen för olika och tillgången på data för bristfällig för att kunna dra säkra 
slutsatser om de tre läkemedlens effekt.  
 
I sin bedömning hänvisade TLV till utredningsprotokollet från EMA där det framgick att 
Bosulif ansetts ha visats vara effektivt när det gäller att kontrollera KML hos patienter där 
imatinib, dasatinib och nilotinib inte är lämpliga behandlingsalternativ. TLV menade att det 
fanns förhoppningar om att Bosulif i aktuella behandlingslinjer skulle kunna ge ett bättre 
svar för patienterna än vad de hade fått med övriga TKI och att EMA därför beviljat ett 
villkorat godkännande, trots att tillräcklig data saknades. 
 
TLV:s uträkningar gav en lägre behandlingskostnad per dag för Bosulif än dasatinib och 
nilotinib och givet samma behandlingslängd och effekt antogs behandling med Bosulif vara 
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kostnadsbesparande. TLV ansåg att det fanns en betydande osäkerhet kring hur det faktiska 
utfallet skulle bli i klinisk vardag och frågan om läkemedlets kostnadseffektivitet skulle 
kunna komma i ett annat läge.   
 
Bosulif var den första TKI att bedömas för tredje linjens användning och företaget lämnade 
in det underlag som för tillfället fanns tillgängligt. Sammantaget fann TLV att företaget 
visade att Bosulif var kostnadseffektiv givet förutsättningarna, men att osäkerheten var stor 
på grund av avsaknad av klinisk data och fas III-studier. Osäkerheten kunde dock accepteras 
i och med att beslutet förenades med ett villkor om att företaget ska komma in med en 
uppdaterad hälsoekonomisk analys där hänsyn tagits till effekterna från den kliniska studie 
som företaget blivit ålagd av EMA att göra för att få ett fullständig godkännande.  
 
Adcetris (3230/2012) 
 
Under 2013 beslutade TLV om begränsad och villkorad subvention för särläkemedlet 
Adcertis. Den hälsoekonomiska analysen för Hodgkins lymfom (HL) bedömdes vara 
förknippad med stora osäkerheter och för användning vid systemiskt storcelligt anaplas-
tiskt lymfom (sALCL) ansåg TLV att det var olämpligt att räkna fram en punktskattning av 
kostnader per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår. Adectris bedömdes ändå vara kostnads-
effektiv vid begränsad användning av HL och vid all användning vid sALCL. 
 
Adcetris har indikationen HL och sALCL. TLV bedömde att sjukdomarnas svårighetsgrad är 
hög för de patientgrupper som är aktuella för behandling med Adcetris. Patienterna har hög 
mortalitet där det saknas fullgod behandling. Medicinsk effekt och säkerhet för behandling 
med Adcetris vid HL som monoterapi utvärderades i en pivotal öppen enarmad multicenter-
studie. För sALCL studerades den medicinska effekten i en öppen, enarmad fas II multicen-
terstudie. 
 
Den hälsoekonomiska analysen var förknippat med stor osäkerhet, men med hänsyn till de 
svårigheter som är förknippade med att få fram data för patienterna samt sjukdomens höga 
angelägenhetsgrad ansåg TLV att den var acceptabel. Användning av Adectris vid HL som 
uppgick till en kostnad på mellan 470 000 – 970 000 kronor per kvalitetsjusterat levnadsår 
bedömde TLV som kostnadseffektiv och subventionen begränsades i beslutet till den 
användningen. Användning vid HL som uppgick till 1 400 000 – 1 450 000 kronor per 
kvalitetsjusterat levandsår bedömdes dock inte vara kostnadseffektiv.  
 
Data för användningen av Adcetris vid sALCL var mycket knapphändig och därför ansåg TLV 
att det var olämpligt att räkna fram en punktskattning av kostnader per vunnet kvalitetsju-
sterat levnadsår. Patientpopulationen ansågs sannolikt ha en större nytta av behandling med 
Adcetris än patienter med HL och TLV bedömde därför att kostnadseffektkvoterna för sALCL 
genomgående var lägre än för HL. 
 
Xaluprine (dnr 2465/2013) 
 
Under 2014 beslutade TLV om begränsad subvention för särläkemedlet Xaluprine. Behovet 
av den nya beredningsformen och sjukdomens svårighetsgrad bedömdes som mycket hög, 
vilket motiverade det högre priset per tablett. Detta trots att underlaget hade en högre 
osäkerhet än TLV normalt sett accepterar.  
 
Xaluprine är ett cytostatikum indicerat för akut lymfoblastisk leukemi (ALL). Xaluprine var 
en ny beredningsform av merkaptopuri, som fanns inom förmånerna i tablettform. Den orala 
suspensionen var speciellt framtagen för patienter med sväljsvårigheter och för patienter som 
behövde andra doser än med befintligt alternativ. Xaluprine och tabletterna bedömdes ha 
jämförbar effekt. Den nya beredningsformen möjliggjorde dock finjustering av dosen hos 
växande barn och ökade möjligheterna att uppnå rätt koncentration av läkemedlet i blodet. 
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Det begärda priset för Xaluprine var högre än för tabletterna. Företaget skickade in olika 
beräkningar för vad en ändamålsenlig och patientsäker hantering av tabletterna för aktuell 
patientgrupp skulle kosta. Det hälsoekonomiska underlaget bedömdes ha en större osäkerhet 
än vad TLV normalt sett accepterar och underlaget i ärendet ha en lägre vetenskaplig nivå än 
vad TLV normalt sett kräver.  TLV bedömde det medicinska behovet av beredningsformen av 
läkemedlet som mycket stort. TLV drog därav slutsatsen att behandling med Xaluprine torde 
ge upphov till en ökad patientnytta för behandling av en sjukdom där angelägenhetsgraden 
är mycket hög. TLV påpekade även att man i tidigare ärenden har accepterat en större 
osäkerhet när patientunderlaget har varit mycket begränsat.  
 
Subventionen begränsades till patienter där tablettbehandling inte är lämplig. 
 
Votubia (3131/2011) 
 
Under 2012 beslutade TLV om villkorad subvention för särläkemedlet Votubia. Votubia 
hade fått ett villkorat godkännande av EMA och det fanns ingen fas III-studie. För patien-
ter med växande subependymalt jättecellsastrocytom (SEGA) där kirurgi inte är lämpligt 
var Votubia det enda behandlingsalternativet. När SEGA är svåropererbart antogs 
operationskostnaden bli mycket hög och utifrån tillgängliga data ansågs behandling med 
Votubia vara kostnadsbesparande. 
 
Votubia är indicerat för behandling av SEGA. TLV menade att växande symptomatisk SEGA 
är en svår sjukdom. Av utredningsprotokoll från den godkännande myndigheten EMA 
framgick att Votubia minskar tumörstorleken med 30 procent eller mer hos 75 procent av 
patienterna.  
 
Med hänsyn taget till bland annat det stora medicinska behovet som förelåg för patientgrup-
pen godkändes Votubia för användning trots att fas III-studierna ännu inte var färdiga. För 
patienter med växande SEGA där kirurgi inte är lämpligt var Votubia det enda läkemedlet 
som fanns på marknaden. När SEGA är svåropererbart antogs operationskostnaden bli 
mycket hög. Den totala kostnaden ansågs kunna bli lägre med Votubia än med operation. När 
operation blir omöjligt att utföra antogs Votubia vara det enda alternativet.  
 
TLV hade svårt att bedöma kostnadseffektiviteten jämfört med att göra ingenting. Klinisk 
praxis var dock att operera även i de fall där tumörens lokalisation gör det olämpligt. Det 
ansågs finnas en betydande osäkerhet kring hur det faktiska utfallet kunde bli i klinisk praxis. 
TLV bedömde att utifrån tillgängliga data var behandling med Votubia att anse som kost-
nadsbesparande jämfört med alternativet kirurgisk operation. 
 
TLV påpekade att man normalt sett skulle krävt ytterligare underlag både avseende det 
kliniska underlaget och läkemedlets kostnadseffektivitet. Därför förenades beslutet med ett 
villkor om att företaget skulle inkomma med en hälsoekonomisk analys som inkluderade data 
från två studier och från användningen av Votubia i klinisk praxis. 
 

 

Zytiga (dnr 4774/2014) 
 
I maj 2015 beslutade TLV om generell subvention för Zytiga. I samband med TLV:s 
handläggning av ärendet kom landstingen och företaget överens om att dela riskerna 
rörande läkemedlets effekt och behandlingslängd. Riskdelningen innebar att företaget åtog 
sig att ersätta landstingen med en andel av läkemedelskostnaderna per patient och 
kostnadsreduceringen medförde att Zytiga kunde beviljas subvention för båda sina 
indikationer.  
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Zytiga är indicerat för behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer. TLV 
bedömde att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår för behandling med Zytiga efter 
cellgiftsbehandling låg på en nivå som TLV tidigare accepterat för sjukdomar med hög 
svårighetsgrad. Kostnadsnyttoanalysen var förknippad med osäkerhet, i synnerhet för 
behandling med Zytiga innan cellgiftsbehandling.  
 
Osäkerheterna rörde behandlingslängd och hur många patienter som får effekt av behand-
lingen med Zytiga. Behandlingslängden vid användning innan cellgiftsbehandling antogs 
vara betydligt längre än vid användning efter cellgiftsbehandling, men det bedömdes svårt att 
uppskatta hur mycket längre den skulle bli i klinisk praxis. Vad gällde effekten var det enligt 
företagets observationsstudie en relativt stor andel patienter som avbröt behandlingen på 
grund av utebliven effekt. 
 
Riskdelningen ledde till att kostnaden per kvalitetsjusterade levnadsår reducerades, rimligen 
till 700 000 kronor, vid behandling innan cellgiftsbehandling.  
 
Xtandi (4852/2014) 
 
I juni 2015 beslutade TLV om generell subvention för prostatacancerläkemedlet Xtandi. I 
maj 2015 beslutade TLV om generell subvention för Zytiga. I samband med TLV:s hand-
läggning av ärendet kom landstingen och företaget överens om att dela riskerna för långa 
behandlingstider och effekten av behandlingen.  
 
Xtandi är indicerat för behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer och 
Zytiga bedömdes vara det mest relevanta jämförelsealternativet till Xtandi. Det fanns inga 
direkt jämförande studier mellan Xtandi och Zytiga, men Xtandi visades ha signifikant bättre 
effekt i kliniska studier än placebo både före och efter cellgiftsbehandling. TLV ansåg att 
Xtandi och Zytiga i princip kan betraktas som två likvärdiga behandlingsalternativ vid 
dåvarande kunskapsläge, eftersom det inte fanns tillräckligt vetenskapligt underlag som 
visade skillnader i effekt och säkerhet. 
    
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 lands-
ting, 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. 
 

 

 
Jinarc (tolvaptan) (1132/2016) 
 

I september 2016 beslutade TLV att läkemedlet Jinarc (tolvaptan) (1132/2016) inte ska ingå 
i läkemedelsförmånerna för patienter med autosomal dominant polycystisk njursjukdom 
(ADPKD).  
 
TLV bedömde att kostnaden var hög givet svårighetsgraden för tillståndet och osäkerheten 
avseende effekt. Vid hög osäkerhet bör betalningsviljan vara lägre. 
 
I utredningen saknades långtidsstudier som visar att effekten av Jinarc kvarstår över tid och 
att tiden till dialys förskjuts. I studien rekryterades inga patienter som befann sig i CKD-
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stadium 4, det vill säga svårare sjuka, eller som var äldre än 50 år. Effekten hos dessa 
patienter är därmed okänd. Kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår för hela indikationen 
(CKD-stadium 1-3) är cirka 1,1 miljoner kronor utan indirekta kostnader. TLV gjorde en 
utredning om en möjlig subventionsbegränsning till patienter som befinner sig i CKD-
stadium 2-3. I TLV:s grundscenario blir kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår cirka 890 
000 kronor utan indirekta kostnader (700 000 kronor med indirekta kostnader) för patien-
ter som befinner sig i CKD-stadium 2-3. Vid en sammanvägd bedömning, och mot bakgrund 
av tidigare praxis, ansåg TLV att kostnaden för behandling med Jinarc utifrån det ansökta 
priset var alltför hög, både för hela indikationen och för en eventuell subventionsbegränsning 
till CKD-stadium 2-3. 
 

Nucala (mepolizumab), dnr 4087/2015  

TLV beslutande om avslag av subventionsansökan i maj 2016. TLV bedömde att det var stora 
osäkerheter i underlagen som företaget inkommit med. Mot bakgrund av osäkerheten kring 
antal patienter som skulle få Nucala förskrivet, osäkerheten beträffande hur väl en begräns-
ning till patienter med störst behov skulle följas och att det saknas möjlighet att följa upp en 
begränsning bedömde TLV att en begränsad subvention inte kunde anses ändamålsenlig. 
TLV har med hänvisning till hög kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår (520 000 kr till 1 
miljon kr) och osäkerhet i de hälsoekonomiska bedömningarna. TLV bedömde svårighets-
graden för tillståndet som omfattas av den godkända indikationen som medelhög till hög. 
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6 Sammanvägning 

 

 Kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår är enligt TLV:s grundscenario ca [-------] 
kronor utan beaktande av innehållet i den föreslagna sidoöverenskommelsen mellan 
landstingen och företaget. Det finns en osäkerhet i denna skattning som uppgår till ca 
[-------] kr. 

 Med beaktande av innehållet i den föreslagna sidoöverenskommelsen mellan lands-
tingen och företaget är kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår enligt TLV:s grund-
scenario ca 480 000 kr. Osäkerheten uppgår till ca 580 000 kr. 

 Det finns osäkerheter om klinisk effekt, men TLV bedömer dessa är acceptabla mot 
bakgrund av sjukdomens sällsynthet samt att behandlingsalternativ saknas. 

 I den hälsoekonomiska modellen tillämpas konservativa antaganden om läkemedlets 
effekt. 

 Det finns osäkerheter om behandlingsduration, vilket har betydelse för det antal pati-
enter som kan komma ifråga för behandling. 

 Det finns andra osäkerheter som påverkar patientantalet, främst antal patienter som 
får läkemedlet förskrivet för andra indikationer än den ansökta. 

 Företaget och landstingen har enats om en sidoöverenskommelse som innebär att 
risken för en icke kostnadseffektiv användning minskar dels i patientpopulationer 
med LHON, dels i patientpopulationer där kostnadseffektiviteten inte är utvärderad. 

 Sammantaget bedömer TLV att företaget har visat att Raxone är kostnadseffektivt för 
den avsedda patientgruppen, det vill säga relativt nyinsjuknade patienter med LHON, 
där skador på synnerven inte är alltför långtgående och irreversibla. TLV bedömer 
även att riskerna för icke-kostnadseffektiv användning av Raxone i andra population-
er än den avsedda, minskas genom den sidoöverenskommelse som landstingen och 
företaget enats om.  

 Sammanfattningsvis finner TLV förutsatt innehållet i den sidoöverenskommelse som 
företaget och landstingen enats om, med hänsyn tagen till människovärdesprincipen 
och behovs- och solidaritetsprincipen att Raxone uppfyller villkoren 15 § förmånsla-
gen för att ingå i läkemedelsförmånerna, med begränsning och villkor. 
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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 använd-

ningsområde. 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 att 

1. kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 2 § 

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), framstår som rimliga från medicinska, huma-

nitära och samhällsekonomiska synpunkter, och 

2. det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som enligt en 

sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 kap. 1 § 

första stycket läkemedelslagen (2015:315) är att bedöma som väsentligt mer ända-

målsenliga. 

 

16 § Om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket så beslutar med tillämpning av de i 15 § 

angivna villkoren, ska ett sådant läkemedel som omfattas av tillstånd enligt 4 kap. 10 § andra 

stycket läkemedelslagen (2015:315), eller avses i 5 kap. 1 § tredje stycket samma lag ingå i 

läkemedelsförmånerna utan hinder av att ett inköpspris och försäljningspris inte har 

fastställts för läkemedlet. 
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Bilaga 2 – VF-14 i RHODOS-studien 
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Bilaga 3 – [---------------------------] 

 
 
 
  



 

37 
Dnr 417/2016  

Bilaga 4 – Landstingens ställningstagande 

 


