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TLV:s bedömning och sammanfattning


Kadcyla (trastuzumab emtansin, T-DM1) är ett antikropp-läkemedelskonjugat där en antikropp (trastuzumab) bundits samman med en cytotoxisk substans (DM1).



Kadcyla är avsett att användas som monoterapi, för behandling av vuxna patienter med
HER2-positiv ickeresektabel lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer som tidigare fått
trastuzumab och en taxan, separat eller i kombination. Patienter ska antingen





o

fått tidigare behandling för lokalt avancerad eller metastaserad sjukdom eller

o

utvecklat sjukdomsrecidiv under eller inom sex månader efter adjuvant behandling.

TLV bedömer att det finns två relevanta jämförelsealternativ:
o

TrastCap bestående av trastuzumab (Herceptin) + capecitabin (Xeloda).

o

LapCap bestående av lapatinib (Tyverb) + capecitabin (Xeloda).

T-DM1 har i kliniska studier visat på en förbättrad progressionsfri överlevnad med 3,2 månader (median) och en förbättrad total överlevnad med 5,8 månader (median) jämfört med
kombinationen LapCap. För kombinationen TrastCap finns inga direkt jämförande studier
utan företaget har gjort en indirekt jämförelse.





Viktiga faktorer för kostnadseffektiviteten är:
o

Tiden som patienterna lever progressionsfria.

o

Tiden som patienterna lever efter sjukdomsprogression.

o

Vilket jämförelsealternativ som anses vara det mest relevanta.

o

Priset på Kadcyla.

Kostnaden per vunnet QALY för Kadcyla bedöms vara 1 590 000 kronor när Kadcyla jämförs
med LapCap.



Kostnaden per vunnet QALY för Kadcyla bedöms vara 1 136 000 kronor när Kadcyla jämförs
med TrastCap.



Priset för Kadcyla som används i den hälsoekonomiska modellen är 16 566 kronor per förpackning om 100 mg. Priset per förpackning om 160 mg är 26 405,5 kronor.



Analysen baseras på ovanstående pris för Kadcyla. Därtill används officiella listpriser för övriga läkemedel och eventuella upphandlingsrabatter på exempelvis trastuzumab är inte inkluderade.



Osäkerheten i modellen i den direkta jämförelsen mot LapCap är relativt låg. Osäkerheten i
jämförelsen mot TrastCap får dock bedömas som hög. Det beror bland annat på att det i de
studier som inkluderats i den indirekta jämförelsen inte visats någon signifikant skillnad i
överlevnad mellan grupperna. Kraftiga förändringar av behandlingskostnader efter progression har en tydlig påverkan på resultaten.

Slutsatserna i underlaget kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund
för den hälsoekonomiska modellen förändras på ett avgörande sätt.
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1 Klinisk sammanfattning
Hos kvinnor är bröstcancer den vanligaste cancerformen och utgör ungefär 30 % av alla
nydiagnostiserade cancerfall bland kvinnor i Sverige[1]. Medianålder för insjuknande i
bröstcancer är drygt 60 år [2]. Vid en så kallad HER21-positiv bröstcancer sker en överproduktion av HER2, ett protein som normalt uttrycks i låga nivåer i frisk bröstvävnad. Överproduktionen av HER2 leder bland annat till en ökad celldelning och celltillväxt. Denna typ
av bröstcancer tenderar att utan adekvat HER2-riktad behandling vara mer aggressiv än icke
HER2-positiv bröstcancer och med en ökad risk för spridning, återfall och död.
Enligt Socialstyrelsens preliminära riktlinjer för bröstcancervård [1] får cirka 20-25 procent
av de kvinnor som haft bröstcancer återfall, vanligtvis i form av metastaser i skelett, lungor
eller lever. När bröstcancern metastaserat är medianöverlevnaden idag cirka 2 år, men längre
för yngre personer. I vissa fall kan patienter med metastaserad sjukdom leva 10 år eller
längre med en god livskvalitet. [1]
För HER2-positiv metastaserad bröstcancer finns vad TLV känner till inte lika omfattande
statistik att tillgå. Roches uppföljning av deras egen registreringsstudie för pertuzumab
(Perjeta) visade på en överlevnad omkring 38 månader i median för den grupp som fick
trastuzumab i kombination med docetaxel [3]. Liknande siffror har presenterats från bland
annat en studie i USA [4] (n=1023) där medianöverlevnaden var ungefär 40 månader för
kvinnor under 65 år och 31 månader för kvinnor över 65 år. En studie från Tyskland (n=118)
visade på en medianöverlevnad på 34 månader (0-277+ månader) för patientgruppen [5].
Prognosen var dock sämre vid hjärnmetastaser med en medianöverlevnad på 6 månader.
Enligt TLV:s experter kan dock överlevnaden i enskilda fall av HER2-positiv metastaserande
sjukdom vara avsevärt längre än här ovan redovisade mediansiffror.

1.1 Läkemedlet
1.1.1 Indikation
Kadcyla, som monoterapi, är avsett för behandling av vuxna patienter med HER2-positiv,
icke-resektabel lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer, som tidigare fått
trastuzumab (Herceptin) och en taxan, separat eller i kombination.
Patienter ska antingen:


fått tidigare behandling för lokalt avancerad eller metastaserande sjukdom eller



utvecklat sjukdomsrecidiv under eller inom sex månader efter adjuvant behandling.

TLV:s bedömning: Företaget uppskattar antalet patienter som kan bli aktuella för
behandling med Kadcyla till cirka 180 patienter per år. TLV bedömer att det inte är en
orimlig skattning.
1.1.2 Verkningsmekanism
Trastuzumab emtansin (Kadcyla), är ett antikropp-läkemedelskonjugat2 (T-DM1), där en
antikropp (trastuzumab) bundits samman med en cytotoxisk3 substans (DM14).
HER2 - Human epidermal tillväxtfaktor-receptor 2 (Human Epidermal growth factor Receptor 2).
Konjugat=något sammanbundet med kemiska bindningar.
3 Cytotoxiskt = giftigt för cellerna.
4 Mertansin, även kallat DM1.
1
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HER2 är en tillväxtfaktor-receptor och medlem av EGFR5–familjen. HER består av fyra
strukturellt besläktade receptorer: HER1/EGFR, HER2, HER3, HER4 som alla är involverade i ett komplext biologiskt signalnätverk som kontrollerar olika cellulära processer i
kroppen, t ex nybildning av blodkärl (angiogenes), celldelning (differentiering), celltillväxt
(proliferation) och metastasering.
Trastuzumab är en humaniserad antikropp som är riktad mot HER2, DM1 är en så kallad
mikrotubulihämmare som binds till trastuzumab via en stabil bindning (MCC6). Emtansin
avser MCC-DM1 komplexet.
Trastuzumab binder selektivt till HER2 varefter T-DM1 införlivas i cellen och konjugatet
bryts ner. DM1 frigörs då inne i cellen och kan genom att binda tubulin hämma celltillväxten
och inducera celldöd.
1.1.3 Dosering/administrering
T-DM1 ges som intravenös infusion var 3:e vecka (21 dagars cykler, 3,6 mg/kg kroppsvikt).
Den första infusionen ska administreras under 90 minuter och patienten ska observeras
bland annat avseende feber, frossa och infusionsrelaterade reaktioner. Om den första dosen
tolererats väl kan efterföljande doser av T-DM1 administreras under 30 minuter följt av
minst 30 minuters observation.
Vid eventuella infusionsreaktioner ska infusionshastigheten sänkas alternativt infusionen
avbrytas.
Vid biverkningar såsom förhöjda levervärden (ASAT/ALAT), hyperbilirubinemi7, trombocytopeni8 eller hjärtsvikt finns specifika dosreduktions-/utsättningsrekommendationer i
produktresumén. Efter att en dosreduktion av T-DM1 gjorts ska dosen inte ökas igen.

1.2 Aktuella behandlingsrekommendationer och jämförelsealternativ
1.2.1 Aktuella behandlingsrekommendationer
Socialstyrelsen skriver i sina preliminära nationella riktlinjer för bröstcancervård [1] från
våren 2013 att om sjukdomen vid palliativ behandling fortsätter att utvecklas efter en första
behandlingsomgång (första linjens behandling) så kan behandlingen upprepas med samma
eller någon annan typ av läkemedel (andra linjens behandling). I första linjen rekommenderas trastuzumab tillsammans med en cytostatikum. Om sjukdomen fortsätter utvecklas är en
vanlig behandlingsstrategi att man i andra linjen fortsätter med trastuzumab i kombination
med ett annat cytostatikum eller någon annan HER2-riktad terapi t ex lapatinib.
Vid HER2-positiv bröstcancer med fjärrmetastaser som palliativ behandling i första linjen
rekommenderas trastuzumab med en rekommendationsgrad 4 och lapatinib (Tyverb) med en
rekommendationsgrad 9, båda i kombination med kemoterapi.
Vid HER2-positiv och hormonreceptorpositiv bröstcancer, med fjärrmetastaser som progredierat på första linjens behandling med trastuzumab rekommenderas både kombinationen
trastuzumab plus kemoterapi och kombinationen trastuzumab, lapatinib plus kemoterapi
med en rekommendationsgrad 8. Kombinationen lapatinib och kemoterapi har rekommendationsgraden 10 vid andra linjens behandling.

EGFR epidermal tillväxtfaktor receptor (Epidermal Growth Factor Receptor).
Tioeterlänken MCC (4 [N maleimidometyl] cyklohexan 1 karboxylat).
7 Förhöjda värden av bilirubin.
8 Trombocytopeni=minskat antal blodplättar.
5
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I svenska bröstcancergruppens rekommendationer [6] rekommenderas: Taxanbaserad
kemoterapi i kombination med trastuzumab till patienter med verifierat HER2-positiv
sjukdom och som fått återfall. För HER2-positiva patienter som sviktat på kemoterapi plus
trastuzumab kan fortsatt behandling med trastuzumab i kombination med capecitabin
(Xeloda) rekommenderas. Lapatinib i kombination med capecitabin kan övervägas vid
progress på trastuzumabbaserad terapi, särskilt vid CNS metastasering. För patienter som
sviktat på flera linjers trastuzumabinnehållande terapi har kombinationen trastuzumab och
lapatinib visat sig ha bättre effekt än enbart lapatinib. Enligt TLV:s experter används i
praktiken även kombinationen trastuzumab/vinorelbin.
1.2.2

Jämförelsealternativ

Företaget bedömer att trastuzumab plus capecitabin9 är det mest relevanta jämförelsealternativet.
TLV:s bedömning: Baserat på ovan presenterade behandlingsrekommendationer godtar
TLV företagets bedömning om trastuzumab plus capecitabin som ett av två jämförelsealternativ.
Eftersom lapatinib anges som en alternativ behandling i riktlinjer från Socialstyrelsen och
SweBcg och den utesluts heller inte som ett tänkbart behandlingsalternativ av våra kliniska
experter anser TLV att även kombinationen lapatinib och capecitabin utgör ett relevant
jämförelsealternativ till T-DM1. TLV har tidigare bedömt att Tyverb (lapatinib) inte är
kostnadseffektivt10 men för att ge ett bredare kunskapsunderlag har vi trots detta valt att ta
med denna jämförelse. TLV är väl medvetna att detta skulle kunna tolkas som en indikationsglidning för Tyverb11 men eftersom det efter godkännandet av Tyverb tillkommit mer
kunskap om läkemedlet och det förekommer i nationella rekommendationer anser TLV att
jämförelsen är relevant.

1.3 Klinisk dokumentation som ligger till grund för den hälsoekonomiska modellen
Den kliniska studie som ligger till grund för marknadsgodkännandet av Kadcyla jämfördes
trastuzumab emtansin (T-DM1) mot kombinationen lapatinib och capecitabin (LapCap,
EMILIA-studien [7]). Då det saknas direkt jämförande studier mellan T-DM1 och kombinationen trastuzumab/capecitabin (TrastCap) så har företaget utfört en indirekt jämförelse i
form av en nätverksanalys för att visa på T-DM1:s effekt gentemot denna kombination.
Nätverksanalys som jämförTDM1 med TrastCap
Av totalt 3665 identifierade artiklar inkluderades slutligen 3 studier i nätverksanalysen. Den
indirekta jämförelsen går via EMILIA som jämförde T-DM1 mot lapatinib plus capecitabin
(LapCap) och två andra öppna, fas-3, multicenterstudier som jämförde LapCap mot
capecitabin i monoterapi (Cap) respektive kombinationen TrastCap mot Cap (schematisk bild
se bilaga 1). Den indirekta jämförelsen har analyserats enligt Buchers metod och visar på en
signifikant förbättring i total överlevnad och progressionsfri överlevnad (båda i median) för
Capecitabin=Xeloda, kemoterapi.
TLV avslog ansökan till läkemedelsförmånerna för Tyverb (lapatinib) år 2008 (Dnr 1484/2007). I
den hälsoekonomiska analysen, där kombinationen Tyverb plus Xeloda (capecitabin) jämfördes med
enbart Xeloda (capecitabin) uppskattades kostnaden för Tyverb till 1,2 miljoner kronor per QALY.
11 Indikation: ”Tyverb är indicerat för behandling av vuxna patienter med bröstcancer, vars tumörer
överuttrycker HER2 (ErbB2); i kombination med capecitabin för patienter med avancerad eller
metastaserad sjukdom som progredierat efter tidigare behandling, vilken måste ha omfattat antracyklin och taxan och behandling med trastuzumab vid metastaserad sjukdom”.
9
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T-DM1 jämfört med TrastCap respektive Cap. Tabell 1 presenterar en sammanfattning av
nätverksanalysen och inkluder både vilka studier som ingår och deras primära resultat, samt
resultaten av nätverksanalysen i form av riskkvoter.
Tabell 1 Riskkvoten (hazard ratio) för de olika behandlingarna i nätverksanalysen.

Studie

Jämförelse
X (n)

Jämförelse
Y (n)

EMILIA

LapCap
(496)
LapCap
(198)
TrastCap
(78)
TrastCap

T-DM1
(495)
Cap (201)

Cap

EGF10015
GBG26
Indirekt
jämförelse
Indirekt
jämförelse

Riskkvot (Hazard ratio)
Progressionsfri
Total överöverlevnad
levnad (OS)
(PFS)
0,65 (0,55-0,77)
0,68 (0,55-0,85)

Objektiv respons12
frekvens (ORR )
1,68 (1,29-2,18)

1,82 (1,35-2,50)

1,28 (1,03-1,61)

0,59 (0,38-0,90)

Cap (78)

1,47 (1,04-2,08)

1,06 (0,74-1,54)

0,54 (0,46-0,84)

T-DM1

0,53 (0,32-0,86)

0,56 (0,35-0,91)

1,27 (0,67-2,42)

T-DM1

0,36 (0,25-0,51)

0,53 (0,39-0,72)

1,99 (1,34-2,94)

EMILIA-studien, en direkt jämförande studie mellan T-DM1 och LapCap
Metod
EMILIA-studien var en randomiserad, öppen, fas 3, multicenterstudie som utvärderade
effekt och säkerhet av T-DM1 hos patienter med HER2–positiv, icke resektabel, lokalt
avancerad eller metastaserad bröstcancer som tidigare fått behandling med trastuzumab och
docetaxel. Till inklusionskriterierna hörde förutom HER2-positiv bröstcancer, LVEF13 ≥50%
och en prestationsförmåga motsvarande ECOG14 0-1 samt att progression skulle ha skett
under eller efter den senaste behandlingen mot lokalt avancerad eller metastaserad cancer,
alternativt inom 6 månader efter avslutad behandling av bröstcancer på ett tidigt stadium.
Exempel på exklusionskriterier var symptomgivande metastaser i centrala nervssystemet,
perifer neuropati15 (grad ≥3), symptomgivande hjärtsvikt och tidigare behandling med TDM1, lapatinib eller capecitabin.
Patienterna randomiserades till:



T-DM1, 3,6mg/kg kroppsvikt, intravenöst dag 1 i en 21-dagars behandlingscykel
(n=495).
Lapatinib, 1250mg/dag plus capecitabin 1000mg/m2 två gånger per dag, båda peroralt under dag 1-14 i en 21-dagars behandlingscykel (n=456).

Två dosreduktioner av T-DM1 var tillåtna16, dosökningar efter en dossänkning var inte
tillåtet. I de fall eventuella biverkningar inte återgick till grad 1 eller baslinjen inom 42 dagar
ORR= objective response rate = CR+PR, CR = (complete response, komplett respons) – måltumören
har försvunnit, PR = partiell respons en minst 30% minskning av summan av den längsta diametern
hos mållesion, räknat från baslinjeundersökningen, d.v.s. inte ett komplett försvinnande av måltumören.
13 LVEF= left ventricular ejection fraction, ett mått på hjärtfunktionen.
14 ECOG= The Eastern Cooperative Oncology Group performance status (funktionsstatus) är en skala
som mäter prestationsförmågan mellan 0 (fullt aktiv och kapabel att utföra alla sysslor som utfördes
innan sjukdomen) och 5 (död) (se bilaga 2).
15 Perifer neuropati = sjukdom i perifera nerver. Perifera nervsystemet = nervtrådar i kroppen som
förmedlar signaler till och från det centrala nervsystemet.
16 Den första dossänkningen till 3mg/kg och den andra till 2,4mg/kg kroppsvikt.
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avslutades behandlingen. Tumörerna utvärderades innan behandlingsstart och därefter var
6:e vecka fram till sjukdomsprogression bedömd av behandlade läkare. Behandlingen pågick
fram till sjukdomsprogression eller uppkomst av ohanterliga toxiska effekter.
De primära effektmåtten var progressionsfri överlevnad (PFS) enligt en oberoende granskningskommitté, total överlevnad samt överlevnadsfrekvensen vid 1 respektive 2 år.
Till de sekundära effektmåtten hörde bland annat PFS enligt behandlande läkare, objektiv
responsfrekvens (ORR), responsduration och tid till symptomgivande progression17.
Resultat
Mediandosering för T-DM1 var dag 21 3,5 mg (spann 2,7-4,0) och behandlingstiden (median)
var 5,7 månader för T-DM1 jämfört med 4,9 månader för lapatinib och 4,8 månader för
capecitabin18. T-DM1 visade på en progressionsfri överlevnad på 9,6 månader, en förbättring
med 3,2 månader jämfört med LapCap (Figur 1) och en total överlevnad på 30,9 månader, en
förbättring med 5,8 månader19 jämfört med LapCap (Figur 2).
Tabell 2 presenterar en översikt av resultaten i EMILIA-studien.
Figur 1 Progressionsfri överlevnad enligt en oberoende granskningskommitté [7].

Tid till symptomgivande progression, definerat som en ≥ 5-poängs minskning från baslinjen mätt
med FACT-BTOI-PFB. TOI-PFB (Trial Outcomes Index-Physical/Functional/Breast) är en subskala till
FACT-B (Functional Assessment of Cancer Therapy- for patients with Breast Cancer) som utvärderar
fysiskt och funktionellt välbefinnande, samt vissa specifika bröstcancerrelaterade frågor.
18 Patienter i LapCap-gruppen kunde fortsätta med behandlingen med ett av läkemedlen om de var
tvungna att avbryta behandlingen med det andra.
19 Resultat enligt den andra interimanalysen. Interimanalysen = en statistisk analys, i en klinisk
prövning, på data som samlats in innan datainsamlingstiden gått ut.
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Figur 2 Total överlevnad vid andra interimanalysen [7].

Tabell 2 Resultat från EMILIA-studien.

Ålder (median)
Progressionsfri överlevnad,
månader (median)
Riskkvot (hazard ratio)
Total överlevnad, månader
(median)
Riskkvot (hazard ratio)
ORR* = CR+PR
Varaktighet ORR månader*
(median)
Tid till symptomprogression
median (månader)
1 års överlevnad
2-års överlevnad

LapCap (n=496)
53 år (spann 24-83)
6,4

T-DM1 (n=495)
53 (spann 25-83)
9,6

0,65 (95% KI 0,55-0,77)
25,1

30,9

0,68 (95% KI 0,55-0,85)
30,8 % (95% KI: 26,3-35,7)
43,6% (95% KI: 38,6-48,6)
n=389
n=397
6,5 (5,5-7,2)
12,6 (,4-20,4)
n=120
n=173
4,6 (n=257)
7,1 (n=246)
78,4% (95% KI: 74,6-82,3)
51,8% (95% KI: 45,9-57,7)

85,2% (95% KI: 82,0-88,5)
64,7% (95% KI: 59,3-70,2)

*= enligt den oberoende granskningskommittén

Enligt produktresumén påvisades en behandlingsfördel i subgruppen av patienter med
recidiv inom 6 månader efter avslutad adjuvant behandling och som inte fått någon tidigare
systemisk cancerbehandling för sin metastaserande sjukdom (n=118). I den aktuella gruppen
var median PFS för T-DM1 10,8 månader gentemot 5,7 månader för LapCap (HR 0,51, 95%
KI 0,30-0,85) och median OS ej uppnådd för T-DM1 gentemot 27,9 månader (HR 0,61, 95%
KI 0,32-1,16) för kombinationen LapCap.
För subgruppen ≥75 år (n=25) påvisades ingen fördel för T-DM1 beträffande PFS eller OS.
Biverkningar i EMILIA-studien
Fler patienter i LapCap-gruppen fick biverkningar, av grad 3 eller högre, jämfört med T-DM1
gruppen (57% versus 40,8%) och fler patienter i lapatinib, 7,6% (46 av 488), respektive
capecitabingruppen20, 9,4% (46 av 488), avbröt behandlingen på grund av biverkningar
jämfört med T-DM1 gruppen, 5,9 % (29 av 490). De vanligaste grad 3-4 biverkningarna21 för
T-DM1 i studien var trombocytopeni (12,9%) och stegrade levervärden (ASAT 4,3% och ALAT
2,9%). De flesta patienter som fick trombocytopeni (grad 3-4) fick det under de två första
Patienter i LapCap-gruppen kunde fortsätta med behandlingen med ett av läkemedlen om man var
tvungen att avbryta behandlingen med det andra.
21 Mätt med NCI-CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events) version 3.0
20
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cyklerna och kunde fortsätta behandlingen efter dosjusteringar. Incidensen av blödningar var
vanligare i T-DM1 gruppen (29,8% mot 15,8%) men incidensen av grad 3-4 blödningar var
generellt sett låg i båda grupperna (1,4% mot 0,8%). Drygt 97% i T-DM1 gruppen jämfört
med 93% i LapCap-gruppen bibehöll en LVEF ≥45%.
Drygt 96% av dödsfallen i båda grupperna var kopplade till sjukdomsprogression och endast
ett dödsfall22 i T-DM1 gruppen inträffade inom 30 dagar efter senaste dosen.
1.3.1 Biverkningar enligt produktresumén
Enligt produktresumén bygger biverkningsdata på 884 patienter som deltagit i olika fas 1-3
studier av T-DM1. De vanligaste biverkningarna (≥25%), varav majoriteten var av grad 1 eller
2, inkluderade blödning (inklusive epistaxis23), förhöjda levervärden24 , huvudvärk, trötthet
och muskuloskeletal smärta. De vanligaste allvarliga biverkningarna totalt sett var pyrexi25 ,
trombocytopeni, kräkningar, buksmärta, illamående, förstoppning, diarré, dyspné26 och
pneumonit27. De vanligaste grad 3 eller 4 enligt definition av NCI-CTCAE var (<2%) var
trombocytopeni, trötthet, förhöjda levervärden, anemi, hypokalemi, muskeloskeletal smärta
och neutropeni. Infusionsrelaterade händelser rapporterades hos 4,5 %, endast en händelse
var av grad 3 och ingen grad 4 rapporterades.
Trombocytopeni var den vanligaste biverkningen som ledde till avbrytande av behandlingen
(1,4%). Majoriteten uppvisade trombocytopeni av grad 1-2 vid dag 8 i behandlingscykeln som
förbättrades till grad 0-1 innan nästa schemalagda dos. Trombocytopeni av grad 3-4 rapporterades hos 11,3% av patienterna och allvarliga blödningar (grad ≥3) hos 1,7%. Enligt
produktresumén hade vissa av patienterna med blödningar antikoagulationsbehandling, hur
många och vilken typ av antikoagulantia redovisas dock inte.
TLV:s bedömning: EMILIA-studien visade på både förbättrad progressionsfri överlevnad
(3,2 månader, median) och en förbättrad total överlevnad (5,8 månader, median) för T-DM1
gentemot kombinationen LapCap. Hos subgruppen patienter 75 år eller äldre, påvisades
ingen skillnad i progressionsfri överlevnad eller total överlevnad mellan grupperna. Antalet
patienter i gruppen var dock litet (n=25) varför det är svårt att dra några slutsatser av
resultatet.
Nätverksanalyser (indirekta jämförelser) kan användas för att ge en uppfattning om resultat
när direkt jämförande studier saknas. I detta fall har företaget gjort en nätverksanalys för att
visa effekten för T-DM1 gentemot TrastCap. Indirekta jämförelser medför alltid ett mått av
osäkerhet kring de resultat som genereras och resultaten från en nätverksanalys kan aldrig
uppnå samma bevisvärde som en direkt jämförande studie.
Eftersom det är viktigt att den substans som ska utvärderas jämförs med rätt jämförelsealternativ måste man ibland utgå från de mer osäkra data som erhålls vid en nätverksanalys.
Graden av osäkerhet i en indirekt jämförelse beror bland annat på vilken metod man väljer
för att genomföra analysen men också på att de inkluderade studierna t ex kan ha olika
studiedesigner, olika studiepopulationer, olika effektmått och olika ”mognad” på data som
presenteras.
Utifrån givna förutsättningar och den information som företaget delgivit TLV bedömer TLV
att nätverksanalysen ter sig väl genomarbetad. Den indirekta jämförelsen indikerar en fördel
Dödsorsak, metabolisk encefalopati sekundärt till CNS progression.
Epistaxis=näsblödning.
24 Transaminaser.
25 Pyrexi=febertillstånd.
26 Dyspné=andnöd.
27 Pneumonit=en typ av lunginflammation, vanligen orsakad av virus eller inandning av gaser eller rök.
22
23
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för T-DM1 gentemot kombinationen TrastCap respektive Cap ensamt, men det finns osäkerhetsfaktorer. Till exempel så uppvisade ingen av de två inkluderade studierna någon skillnad
i total överlevnad mellan behandlingsarmarna. Resultatet indikerar även att LapCap skulle
vara bättre än TrastCap något som enligt TLV:s vetskap inte visats i kliniska studier. Däremot
finns två studier [8] som visat att trastuzumab har statistiskt signifikant bättre effekt än
lapatinib. TLV har bett företaget komma in med en kommentar eller reflektion till detta
resultat och fått till svar att den indirekta jämförelsen mellan T-DM1 och TrastCap ger bästa
möjliga skattning av utfallet vilket enligt företaget stöds av den direkt jämförande TH3RESAstudien, en studie som utvärderade T-DM1 gentemot behandling med ”läkarens val av terapi”
där lapatinib kunde vara ett alternativ. Osäkerheten kring resultatet av den indirekta
jämförelsen bedöms därför vara hög.
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2 Hälsoekonomisk modell
En introduktion till hälsoekonomi och hälsoekonomiska bedömningar finns i bilaga 3.
Då ett läkemedel introduceras på marknaden finns oftast begränsat med information,
vanligtvis endast resultat från en eller ett par kliniska studier vars uppföljningstid är förhållandevis kort. För att skatta de behandlingsvinster som behandlingen kan ge upphov till
bortom den tidsperiod som omfattas av det kliniska underlaget tillämpas som regel modellering vid hälsoekonomiska bedömningar. Så har skett även vid denna bedömning av Kadcyla.
I detta avsnitt om hälsoekonomin kommer genomgående följande beteckningar att användas,
Kadcyla för T-DM1, LapCap för kombinationen lapitinib (Tyverb) och capecitabin (Xeloda)
och TrastCap för kombinationen trastuzumab (Herceptin) och capecitabin (Xeloda). Varumärkesnamnen Herceptin respektive Tyverb kommer dock användas när det refereras till de
enskilda läkemedlen utanför kombinationerna.
Det som driver kostnaden per QALY i modellen är framförallt priset för Kadcyla i jämförelse
med alternativen. Eftersom läkemedlet förlänger den progressionsfria överlevnaden blir
skillnaden i primär läkemedelskostnad påtaglig. Dessutom leder behandlingen till en påtaglig
ökad överlevnad efter progression vilket innebär att kostnader även i det stadiet har en stor
betydelse.
Företaget har tilldelat patienterna i modellen liknande karaktäristika som i den kliniska
studien. Vid inträde i modellen är patienternas genomsnittsålder 53 år vilket motsvarar
medianåldern i EMILIA. Även patienternas genomsnittliga längd (161 cm), vikt (70 kg), och
kroppsyta (1,74 m2) är hämtade från EMILIA. Värdet för kroppsyta överensstämmer med
svenska vuxna kvinnors genomsnittsvärde. Likaså överensstämmer åldern enligt TLV:s
experter väl med åldern på de svenska kvinnor som insjuknar.
Företagets överlevnadsmodell har tre stadier: progressionsfri överlevnad, progredierad
sjukdom och död (Figur 3). Alla patienter går in i modellen i stadiet för progressionsfri
överlevnad. Övergångssannolikheterna mellan stadierna bygger på effektmåtten total
överlevnad och progressionsfri överlevnad från den kliniska studien. En cykel i modellen är
en vecka lång, och modellen är halv-cykel korrigerad. Modellens tidshorisont är 20 år.
Företaget presenterar två jämförelsealternativ, dels behandling med TrastCap i enlighet med
en indirekt jämförelse, och dels behandling med LapCap som var jämförelsearmen i EMILIA.
Kostnader och nyttovinster har diskonterats med 3 % i modellen.
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Figur 3 Modellens struktur.

Progressionsfri
överlevnad

Progredierad
sjukdom

Död

TLV:s bedömning: Modellen företaget använt är lämpligt uppbyggd till sin struktur.
Modeller av den här typen är vanliga när det gäller cancerläkemedel och vi gör bedömningen
att den fångar de flesta relevanta kostnader och effekter för behandling med Kadcyla. Vissa
relevanta kostnadsposter har dock inte inkluderats i modellen, primärt kostnader för
behandling post-progression, varför TLV delvis har justerat modellen (se vidare under stycke
2.2.3 och 2.2.4).
Tidshorisonten på 20 år för den här patientpopulationen innebär i praktiken en livstidsmodellering eftersom mortaliteten är hög. Rimliga justeringar av tidshorisonten har en mindre
påverkan på kostnad-effektkvoten.
Att företaget presenterar två olika jämförelsealternativ är i det här fallet lämpligt eftersom
det är ett behandlingsområde i snabb förändring samt att Socialstyrelsen i nuläget ser över
sina behandlingsrekommendationer. De två alternativen gör också att analysen i det ena
fallet bygger på en direkt jämförande studie, vilket gör osäkerheten avseende effektskillnader
relativt låg i jämförelse med om indirekta jämförelser behöver utföras. Samtidigt skall
naturligtvis analysen göras mot det andra alternativet om det bedöms vara det mest relevanta
jämförelsealternativet, trots den ökade osäkerhet som en indirekt jämförelse innebär.

2.1 Effektmått
2.1.1 Klinisk effekt
De viktigaste kliniska effektmåtten i modellen är progressionsfri överlevnad (PFS) och total
överlevnad (OS) från EMILIA-studien. Företaget har extrapolerat PFS och OS med hjälp av
en uppsättning sannolikhetsfördelningar. De olika fördelningar som beräknats är av typerna
log-normal, gamma, log-logistisk, exponentiell och Weibull. Hur pass väl de olika skattade
fördelningarna överensstämmer med de bakomliggande Kaplan-Meier skattningarna har
utvärderats med måtten AIC och BIC28. För såväl OS som PFS, för samtliga behandlingsalternativ, ger båda AIC och BIC lägst värde29 för de log-normala fördelningarna. Gammafördelningarnas AIC och BIC värden är dock likartade de för de log-normala fördelningarna.
Akaike- och Baysian Information Criteria, två metoder som ofta används för att utvärdera statistisk
passform.
29 D.v.s. bäst statistisk passform.
28
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Företaget anser att gamma-fördelningarna ger en synbart bättre överensstämmelse med
bakomliggande data och en rimligare form vid extrapolering över tid och anser därför att den
fördelningen bör användas. Valet mellan de två fördelningarna som har lägst AIC och BIC ger
dock endast en mindre skillnad på resultaten.
Patienter i det progredierade stadiet består av patienter som av de oberoende utvärderarna i
studien bedömdes ha progredierad sjukdom i enlighet med RECIST kriterier. I modellen
beräknas vid varje tidpunkt andelen patienter som rör sig från PFS till det progredierade
stadiet fram som andelen patienter som lämnar PFS subtraherat för andelen som avlider.
Figur 4 illustrerar den extrapolerade progressionsfria överlevnaden, medan Figur 5 illustrerar extrapoleringen av total överlevnad.
Vid användning av gammafördelningar enligt ovan räknar modellen fram att en patient som
behandlas med Kadcyla lever i genomsnitt 3,18 år medan patienter som behandlas med
LapCap lever 2,38 år. Överlevnadsvinsten är således 0,8 år och består till 0,28 år av progressionsfri sjukdom och till 0,52 år av progredierad sjukdom.
Den genomsnittliga överlevnaden för patienterna som behandlas med TrastCap är 1,84 år
vilket innebär att överlevnadsvinsten av att behandlas med Kadcyla är 1,34 år. Överlevnadsvinsten består till 0,53 år av PFS och 0,81 år av progredierad sjukdom.
Figur 4 Extrapolering av progressionsfri överlevnad i modellen.
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Figur 5 Extrapolerad överlevnad efter progression.
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TLV:s bedömning: Extrapoleringen för såväl progressionsfri överlevnad som total
överlevnad har en bra passform gentemot resultaten från EMILIA-studien. Företaget har
testat flera sannolikhetsfördelningar gentemot Kaplan - Meier-skattningarna och valt den
med näst bäst passform enligt AIC och BIC, men med bäst visuell passform över tid i
förhållande till sjukdomens förlopp. TLV instämmer med de val som företaget gjort och att
gammafördelningarna är lämpligast att använda. Anledningen är att kurvorna enligt
gammafördelningarna går snabbare mot noll, vilket är mer verklighetsförankrat än om de
vore mer utdragna.
Företaget har valt att basera sin analys på de skattade sannolikhetsfördelningarna snarare än
att använda Kaplan-Meier skattningar under den första tidsperioden i modellen och därefter
extrapolera med sannolikhetsfördelningar. Vi anser att det är lämpligt och att sannolikhetsfördelningarna i det här fallet har en tillräckligt hög intern validitet för att användas under
hela modellens tidsförlopp. Skälet till att det är lämpligt att använda fördelningarna över hela
den analyserade perioden, när så är möjligt, är att de kan bedömas ha en högre generaliserbarhet gentemot överlevnadskurvor för en verklig patientpopulation [9].
Att extrapolera data utifrån de alternativa sannolikhetsfördelningar som också skulle kunna
vara rimliga, primärt de log-normala som har lägst AIC/BIC, har endast en mindre påverkan
på resultaten.
Även om modellerna passar bra måste alltid en rimlighetsbedömning göras av om de
verkligen ger en riktig bild av sjukdomsförloppet efter studieperioden. I det här fallet har
företaget valt att ha en tidshorisont på 20 år vilket i praktiken innebär en livstidsanalys. För
att fånga alla relevanta effekter av en läkemedelsbehandling bör, om inte synnerliga skäl talar
för annat, en livstidsanalys användas vid kostnadseffektivitetsberäkningar vilket i det här
fallet gör tidshorisonten rimlig. I det här fallet har dessutom justeringar av tidshorisonten
inom rimliga gränser en försumbar påverkan på kostnadseffektivitetskvoten.
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I jämförelse med många andra läkemedelsutvärderingar är den medicinska effekten i
jämförelsen Kadcyla mot LapCap ovanligt säker. Då det ej finns någon cross-over problematik att förhålla sig till är data ovanligt rena. Jämförelsen mot TrastCap är betydligt mer
osäker då den bygger på en indirekt jämförelse.
2.1.2 Hälsorelaterad livskvalitet
Företaget har använt en extern studie av Lloyd m.fl. [10] som mätte livskvalitet med standard
gamble30 genom intervjuer med ett urval av den brittiska allmänheten och inte med patienter.
I studien fick intervjurespondenterna ett antal hälsotillstånd som är relevanta för bröstcancer
beskrivna för sig, inklusive vanliga biverkningar och behandlingssvar. De fick svara dels på
ett antal standard gamble-frågor och dels placera in tillståndet som beskrevs på en visuell
skala mellan 0 och 100. Därefter genomfördes en regressionsanalys på svaren för att
identifiera signifikanta faktorer och konstruera en modell som kan användas för att skatta
hälsorelaterad livskvalitet i samband med metastaserande bröstcancer.
Livskvalitetsberäkningarna för de olika armarna i modellen är baserade på andelen responders i förhållande till andelen som har stabil sjukdom, samt vidare justerade för biverkningsfrekvenserna. De biverkningar som har inkluderats är de som drabbat minst 2% procent av
patienterna i endera armen och som är av svårighetsgrad tre eller högre.31 På grund av
patienternas relativt korta överlevnad justeras inte livskvalitetsvikterna över tid baserat på
ålder utan fixåldern 53 år används genomgående. Biverkningsfrekvenserna är för Kadcyla
och LapCap baserade på EMILIA. Företaget antar att biverkansfrekvenserna för TrastCap
inte skiljer sig från de för LapCap.
Livskvalitetsvikterna som används i modellens olika stadier visas i Tabell 3. Den högre
livskvaliteten för Kadcyla-patienterna i modellen beror i huvudsak på en högre andel med
behandlingssvar bland dem, men även en mer fördelaktig biverkningsfrekvens påverkar
livskvalitetsvikterna.
Tabell 3 Livskvalitetsvikter.

Behandling
Vikt

Kadcyla
0,803

LapCap
0,762

TrastCap
0,746

Progredierad
0,532

TLV:s bedömning: Ur hälsoekonomisk synvinkel är det en påtaglig brist att det inte
utfördes livskvalitetsmätningar i EMILIA som kan användas som nyttovikter för att beräkna
kostnadseffektiviteten. Det ökar osäkerheten kring patienternas genomsnittliga livskvalitet.
Den största nackdelen med att hämta uppgifter från externa studier är att det kan vara svårt
att avgöra om livskvalitetsmätningen är utförd på rätt patientgrupp och vid rätt tidpunkt i
sjukdomsförloppet. Vidare är det känt att den generella befolkningen tenderar att värdera
sjukdomsstadier de får beskrivna för sig annorlunda än patienter som upplever dessa
sjukdomsstadier. Vanligen värderar friska individer ett sjukdomsstadium de får beskrivet för
sig lägre än patienterna själva gör. Därför är det svårt att dra en helt pålitlig slutsats om
patienternas livskvalitet när behandlingen påbörjas eller vilken livskvalitetsförbättring innan
progression behandling med Kadcyla skulle medföra jämfört med alternativen.

Standard-gamble är en metod som används för att skatta livskvaliteten vid olika hälsotillstånd.
Kortfattat så skattar respondenterna sin vilja att genomgå en behandling som kan göra dem friska men
som samtidigt medför en risk att avlida.
31 Febril neutropeni, diarré och kräkningar, hand- och fotsyndrom, stomatit och trötthet.
30
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Ett problem vid indirekta jämförelser som ligger till grund för en hälsoekonomisk analys är
hur biverkningar ska hanteras. Företaget antar samma biverkansprofil för TrastCap som för
LapCap. Enligt TLV:s experter har TrastCap en bättre biverkansprofil än LapCap, dock
framförallt avseende grad 1-2. Det skulle innebära att livskvalitetsvikten för TrastCap är
underskattad. Det har dock ingen påtaglig påverkan på resultaten.
Givet de data som finns tillgängliga så får metoden för framtagande av livskvalitetsvikter,
samt de källor som ligger till grund för livskvalitetsvikterna, bedömas vara tillräckligt
tillförlitliga.

2.2 Kostnader och resursutnyttjande
Alla kostnader i modellen är i svenska kronor. Priser och värden från äldre källor har räknats
upp med KPI till 2012 års penningvärde. I övrigt är priser från år 2013.
2.2.1 Kostnader per förpackning för läkemedel
Kadcyla kostar 16 566 kronor AUP per 100 mg förpackning, och 26 405,5 kronor AUP per
160 mg förpackning. Priset per mg är aningen högre för den mindre förpackningen, vilket är
det pris som kommer att användas i analyserna. I normalfallet, om svinn beaktas, blir
läkemedelskostnaden lägre med den mindre förpackningen.
Herceptin kostar 6 357 kronor per förpackning (150 mg) vid listpriset, vilket företaget har
utgått från i sitt grundscenario. Herceptin är dock upphandlat och med en okänd rabattsats.
TLV utgår i sitt grundscenario från listpriset men presenterar även en känslighetsanalys där
priset på Herceptin varieras.
Xeloda kostar 579,5 kr för en förpackning om 60*150 mg och 3596,5 kr för en förpackning
om 120*500 mg.32
Tyverb kostar 13 814,5 kr för en förpackning om 84*250mg.33
TLV:s bedömning: Eftersom det faktiska priset på Herceptin i vården är okänt för TLV har
vi använt listpriset på Herceptin i analyserna. Men eftersom priset även på Herceptin har
betydelse för utfallet vid bedömningen av Kadcyla, och att det kan komma att variera,
presenteras även extensiva känslighetsanalyser avseende rabattsatser för Herceptin i kapitel
3.
2.2.2 Dosering och behandlingslängd
Alla patienter förväntas starta behandling under den första cykeln i modellen. För Kadcyla
och LapCap armarna kan modellen anpassas till att patienterna antingen får planerade doser
efter genomsnittlig vikt och kroppsyta i EMILIA, eller till de faktiska genomsnittliga doserna
som gavs per administreringstillfälle i EMILIA. För TrastCap armen är det enbart möjligt att
välja planerad dos.
Företagets grundscenario är baserat på den planerade dosen, vilket gör att resultaten för de
olika alternativa behandlingsarmarna blir direkt jämförliga.34
Modellen kan även ställas om mellan att räkna med eller utan kassationssvinn vid beredningen av Kadcyla och Herceptin. Den möjligheten finns inte för lapatinib och capecitabin
Enl. apoteket.se 131213 är priserna 592,5 kr resp. 3 609,5 kr.
Enl. apoteket.se 131213 är priset 11679 kr för 70 tabletter.
34 Vid faktisk dos justeras i modellen även för att patienterna i studien i genomsnitt avbröt behandling
innan de progredierade.
32
33
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men där uppstår troligen mindre svinn eftersom det ges med en fast dosering. Företaget
utgår i sitt grundscenario från att inget kassationssvinn uppstår och hänvisar till att vården
syftar till att optimera konsumtionen genom motsvarande ”Herceptindagar”.
Kadcyla
Kadcyla gavs intravenöst i doser om 3,6 mg/kg var 21a dag fram till progression. Om man i
modellen tillämpar faktisk dos blir den genomsnittliga dosen lägre genom att doser för 11
patienter sänktes till 3 mg/kg och för 7 patienter till 2,4 mg/kg. Den totala dosen beror på
patienternas genomsnittliga, inledande, vikt i studien (70 kg).
TrastCap
Trastuzumab gavs intravenöst i doser inledningsvis om 8 mg/kg och senare 6 mg/kg fram till
progression.
Capecitabin gavs oralt i doser om 1250 mg/m2, två gånger dagligen, dag 1-14 i 21 dagar
behandlingscykeln fram till progression.
Den totala dosen beror på patienternas genomsnittliga, inledande, vikt och kroppsyta i
studien, 70 kg och 1,74m2.
LapCap
Lapatinib gavs oralt i doser om 1250 mg dagligen i 21 dagars behandlingscykeln fram till
progression.
Capecitabin gavs oralt i doser om 1000 mg/m2, två gånger dagligen, dag 1-14 i 21 dagars
behandlingscykeln fram till progression. Om man i modellen tillämpar faktisk dos beräknas
istället dosen till 830 mg/m2.
Den totala dosen beror på patienternas genomsnittliga, inledande, kroppsyta i studien,
1,74 m2.
Behandlingslängd
I den kliniska studien utvärderades patienterna med avseende på progress var sjätte vecka
innan nästkommande dos gavs. Behandlingen med Kadcyla och behandlingsalternativen
pågick till dess att patienten progredierade i sin sjukdom eller upplevde svåra, icketolererbara, toxiska effekter.
I EMILIA var behandlingstiden nära men dock något kortare än den progressionsfria
överlevnaden, det vill säga att Kadcyla i genomsnitt sattes ut strax före att progression
konstaterats. Den faktiska tiden för ”tid till utsättning” beräknades som tiden mellan första
insättning av ett läkemedel och sista administreringen av läkemedlet. Med detta som grund
anser företaget att Kadcyla i klinisk praxis kommer att sättas ut samtidigt, eller innan,
progression och modellerar i enlighet med det.
I modellen finns det två alternativ för hur länge patienterna behandlas med Kadcyla. Om
alternativet för planerad dos används så antas patienterna stå på Kadcyla så länge som de är
progressionsfria. Om alternativet faktisk dos används så justeras användningen för hur länge
patienterna fick Kadcyla i studien, tid till utsättning. Planerad dos är grundscenario. Skillnaden i tid och därmed resultat är marginell.
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TLV:s bedömning: Företaget utgår i sin analys från den planerade dosen, och TLV
instämmer i att det är rimligast att använda som grundscenario.
I EMILIA är medianerna i behandlingslängd nära men dock något lägre än medianerna för
progressionsfri överlevnad, vilket antyder att behandlingstiden inte skulle vara nämnvärt
längre än den progressionsfria överlevnaden. Det är dock nödvändigt att skilja på klinisk
praxis och hur patienter följs i en klinisk studie. Enligt TLV:s experter sker uppföljning
avseende progress i normalfallet inte vid varje cykelstart varför det inte är sannolikt att
Kadcyla i genomsnitt sätts ut samtidigt som progress. Å andra sidan är situationen likartad
för de andra behandlingsalternativen varför det inte nödvändigtvis har en påtaglig påverkan
för kostnadseffektiviteten. Ett antagande om att exempelvis en förpackning Kadcyla för
mycket kommer att användas genom att utsättning sker för sent har endast en mindre
påverkan på kostnadseffektkvoten.
Den relativa kostnaden för Kadcyla i förhållande till alternativen påverkar modellens resultat,
varför olika antaganden om kassation har betydelse för resultaten. Företaget utgår i sitt
grundscenario från att det inte uppkommer någon kassation vid Kadcyla-användning. Enligt
TLV:s experter är det inte ett rimligt antagande även om de tror att kassationen i genomsnitt
kommer vara relativt låg. Skälet är att klinikerna strävar efter lågt svinn och kommer försöka
koordinera behandlingsdagarna för olika patienter. TLV har i sitt grundantagande utgått från
att det inte uppkommer någon kassation, ett antagande som sänker kostnadseffektkvoten,
men presenterar även en känslighetsanalys med antagandet om maximal kassation.
2.2.3

Vårdkostnader och resursutnyttjande

Företaget använder det genomsnittliga priset från fyra sjukhusområden avseende kostnaden
för att ge de intravenösa läkemedlen.35 Kostnaden för att bereda injektionen baseras på en
studie vid Sahlgrenska. Därtill använder de priset från Norra sjukvårdsregionen avseende
kostnaden för kliniska konsultationer, och antar att det sker ett besök per tre cykler.
Företaget tar även hänsyn till kostnader för vanliga (>2%) och allvarligare (grad 3,4,5)
biverkningar. Kostnaderna för att hantera biverkningar är baserade på DRG från KPP
databasen.
Kostnader i progredierat stadium.
Företaget har inte inkluderat några kostnader för behandling under progredierat stadium36
och anför dels att tiden mellan progress och död är så pass kort att ett inkluderande skulle ha
försumbar påverkan, och dels att det är en för hög osäkerhet kopplad till kostnaderna i sista
linjens behandling för att det ska vara meningsfullt.
TLV:s bedömning: Källorna som företaget använder för kostnadsposterna används ofta för
det ändamålet och TLV har inte funnit anledning att invända mot de kostnadsposter som
används i modellen.
Dock så leder modellen till en icke försumbar skillnad i överlevnad mellan armarna i
progredierat stadium varför det är nödvändigt att inkludera kostnader även för det stadiet.

Sydöstra-, Södra- och Västra sjukvårdsregionen samt Skånes universitetssjukhus.
Detta är inte fullt korrekt såtillvida att modelleringen avseende indirekta kostnader bygger på
variabeln OS, det vill säga totala andelen patienter som lever, och inte på variabeln PFS. Det innebär
att företaget i sin grundanalys har tillskrivit även progredierade patienter indirekta kostnader, men
dock ej direkta kostnader. Mer om detta under stycke 2.2.4.
35

36
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Företaget anför att det givet den idag snabba behandlingsutvecklingen inom området är
svårt att uppskatta vad kostnaden post-progression kommer att vara, speciellt i Kadcylaarmen.
För att hantera situationen använder TLV som grundscenario en kostnad per vecka i det
progredierade stadiet som uppgår till 6000 kronor oavsett behandlingsarm. Antagandet
bygger på att det är sannolikt att många patienter kommer att behandlas med exempelvis
Herceptin även efter progression. Detta är en påtagligt osäker variabel och av den anledningen presenteras utförliga känslighetsanalyser avseende kostnadsposten.
2.2.4 Indirekta kostnader
I modellen finns möjlighet att inkludera indirekta kostnader. Företaget har, i enlighet med
TLV:s allmänna råd, beräknat indirekta kostnader genom att använda inflationsuppräknade
schabloner.
Givet att indirekta kostnader är inkluderade så antar företaget att patienter i stadiet progressionsfri överlevnad inte är sjukskrivna i högre utsträckning än vad befolkningen generellt är.
Företaget menar också att indirekta kostnader inte alls bör vara inkluderade i grundscenariot.
För stadiet progredierad sjukdom anger företaget att de inte beräknar några kostnader alls
(se även stycke 2.2.3) det vill säga vare sig direkta eller indirekta kostnader. Dock så bygger
beräkningen avseende indirekta kostnader i företagets modell på variabeln för totalöverlevnad, och inte på variabeln progressionsfri överlevnad37. Således tillskriver företaget i sin
analys även progredierade patienter indirekta kostnader.
Eftersom företaget i sin analys utgår från att patienterna (både de progressionsfria och de
som har progredierat) inte är sjukskrivna i högre grad än normalbefolkningen, så resulterar
det i att patienterna tillskrivs negativa indirekta kostnader, det vill säga en besparing, för hela
sin livstid.
TLV:s bedömning: Företaget har räknat med att inga patienter är sjukskrivna under
behandlingstiden. Den bilden stämmer inte helt med verkligheten enligt TLV:s kliniska
experter.
TLV använder i sitt grundscenario, i enlighet med experternas utlåtanden, ett antagande om
att 50 procent av de progressionsfria patienterna är sjukskrivna. Enligt TLV:s bedömning är
det sannolikt att patienter som har progredierat kommer att vara sjukskrivna i större
omfattningen i perioden progress till död. TLV:s grundscenario bygger därför på ett antagande om att patienterna i den perioden i genomsnitt är sjukskrivna till 70%. Båda antagandena testas i känslighetsanalyser.
Eftersom företagets inskickade modell saknar en separat beräkning för indirekta kostnader
post-progression har TLV justerat modellen genom att lägga till indirekta kostnader separat
för progressionsfria respektive progredierade patienter.

Variabeln progressionsfri överlevnad skulle ha använts om de indirekta kostnaderna skulle ha
beräknats endast för det progressionsfria stadiet.
37
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3 Resultat – Kostnad per vunnet QALY
TLV bedömer att kostnaden per vunnen QALY är 1 589 919 kronor när Kadcyla jämförs med
LapCap. När Kadcyla jämförs med TrastCap så är kostnaden per vunnen QALY 1 135 807
kronor.
TLV:s grundscenarior redovisas i stycke 3.1 och känslighetsanalyserna redovisas i stycke 3.2.
Företagets grundscenario redovisas i stycke 3.3.

3.1 TLV:s grundscenarior
Både jämförelsen mot LapCap och TrastCap presenteras på lika grunder. TLV tar inte
ställning till vad som kliniskt ska bedömas vara det mest relevanta jämförelsealternativet av
dessa två, men i enlighet med att det mest kostnadseffektiva behandlingsalternativet
vanligen, ur ett hälsoekonomiskt perspektiv, är det mest relevanta jämförelsealternativet
presenteras jämförelsen mot LapCap först och därefter jämförelsen mot TrastCap.
Bara vissa av antagandena nedan avviker från företagets grundantaganden men eftersom
samtliga är av grundläggande vikt för analysen presenteras de här.


Progressionsfria patienter är sjukskrivna till 50%.



Progredierade patienter är sjukskrivna till 70%.



Listpriset för Herceptin används.



Kadcyla, och övriga läkemedel som används i progressionsfritt stadium, sätts ut direkt vid progress.



Kostnaden för behandling post-progression, oavsett behandlingsarm, är 6000 kronor.



Gammafördelningar anpassas till bakomliggande data för att modellera klinisk effekt.



Inget läkemedelssvinn.

I samtliga resultattabeller avser Läkemedelskostnad den primära läkemedelskostnaden i det
progressionsfria stadiet, Övriga sjukvårdskostnader avser kostnader för injektioner, apotekshantering och biverkningar, Direkta kostnader i progression avser läkemedelskostnader med
mera som uppkommer efter att patienter progredierat och Indirekta kostnader avser hela den
analyserade perioden, både före och efter progression.
Tabell 4 Resultat, TLV:s grundscenario 1 Kadcyla vs LapCap.

Kadcyla
Läkemedelskostnad
Övriga sjukvårdskostnader
Direkta kostnader i progression
Indirekta kostnader
Kostnader, totalt
Levnadsår (LY)
QALYs
Kostnad per vunnet QALY

LapCap

Differens

846 236 kr
111 186 kr
635 845 kr
245 962 kr

313 721 kr
24 614 kr
474 132 kr
177 723 kr

532 516 kr
86 572 kr
161 713 kr
68 239 kr

1 839 229 kr

990 189 kr

849 040 kr

3,18
2,00

2,38
1,47

0,79
0,53
1 589 919 kr
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Tabell 6 Resultat, TLV:s grundscenario 2 Kadcyla vs TrastCap.

Kadcyla
Läkemedelskostnad
Övriga sjukvårdskostnader
Direkta kostnader i progression
Indirekta kostnader
Kostnader, totalt
Levnadsår (LY)
QALYs
Kostnad per vunnet QALY

TrastCap

Differens

846 236 kr
111 186 kr
635 845 kr
245 962 kr

246 668 kr
63 648 kr
383 269 kr
137 114 kr

599 568 kr
47 537 kr
252 576 kr
108 848 kr

1 839 229 kr

830 699 kr

1 008 530 kr

3,18
2,00

1,84
1,11

1,33
0,89
1 135 807 kr

Räknat ur ett sjukvårdsperspektiv, det vill säga utan indirekta kostnader, sjunker
kostnaden per QALY till 1 473 209 kronor i jämförelse med LapCap och till 1 010 879
kronor i jämförelse med TrastCap. Det utfallet kan dock inte jämföras med TLV:s praxis
för beslut inom läkemedelsförmånerna eftersom de besluten grundar sig på ett samhällsperspektiv.

3.2 TLV:s känslighetsanalyser
I företagets inskickade modell så antar de att patienterna inte är sjukskrivna och att det inte
finns några kostnader efter progression. TLV bedömer att dessa antaganden inte är rimliga.
TLV har därför justerat modellen och utrett vad som är troliga sjukskrivningsgrader och på
vilken nivå kostnader efter progression kan förväntas ligga. De applicerade värdena är dock
osäkra varför ett flertal alternativa antaganden testas. Dessa och övriga känslighetsanalyser
presenteras i Tabell 5. Alternativa priser på Kadcyla och Herceptin visas dock i kapital 4.
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Tabell 5 Känslighetsanalyser.

Känslighetsanalyser

LapCap

TrastCap

Kostnad/
QALY

Kostnad/
QALY

Grundscenario enligt punkt 3.1
Tidshorisont
5 år
10 år
Livskvalitet
PFS&PD38 +10%
PFS&PD -10%
PFS +10%
PFS -10%
PD +10%
PD -10%
Samma PFS-vikt i alla armar, 0,803.
Kostnad efter
8000
progression, per
7000
vecka
5000
4000
3000
2000
1000
Extrapolering
Log-normal form
Sjukskrivning PFS
25%
Sjukskrivning PFS
75%
Sjukskrivning PD
60%
Sjukskrivning PD
80%
39
Max svinn T-DM1 och Trastuzumab

1 589 919
1 868 009
1 626 730
1 445 381
1 766 577
1 516 305
1 671 046
1 512 118
1 676 160
1 704 483
1 690 861
1 640 390
1 539 448
1 488 977
1 438 506
1 388 035
1 337 564
1 483 560
1 557 981
1 621 857
1 568 971
1 610 866
1 891 761

1 135 807
1 223 173
1 145 018
1 032 552
1 262 008
1 080 003
1 197 692
1 083 444
1 193 488
1 182 532
1 230 624
1 183 216
1 088 398
1 040 990
993 581
946 173
898 764
1 113 429
1 099 088
1 172 526
1 115 688
1 155 926
1 300 973

3.3 Företagets grundscenario
Företaget anser att Kadcyla bör jämföras med TrastCap.
Viktiga antaganden, som avviker från TLV:s, i företagets grundscenario:



38
39

Inga patienter antas vara sjukskrivna, vare sig i progressionsfritt stadium eller vid
progression.
Det finns inga kostnader efter progression.

PD=progressed disease=progredierad sjukdom.
Inga förpackningar delas utan alla läkemedelsrester kasseras alltid.
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Figur 7 Resultat i företagets grundscenario, Kadcyla vs TrastCap.

Kadcyla

TrastCap

Differens

Läkemedelskostnad
Övriga sjukvårdskostnader
Direkta kostnader i progression
Indirekta kostnader
-

846 236 kr
111 186 kr
- kr
237 203 kr -

246 668 kr
63 648 kr
- kr
155 792 kr -

599 568 kr
47 537 kr
- kr
81 412 kr

Kostnader, totalt

720 219 kr

154 525 kr

565 694 kr

3,18
2,00

1,84
1,11

1,33
0,89

Levnadsår (LY)
QALYs
Kostnad per vunnet QALY

637 085 kr

TLV:s bedömning: Grundläggande för bedömningen om Kadcylas kostnadseffektivitet är
vad som anses vara det relevanta jämförelsealternativet; det är en stor skillnad i kostnad per
QALY beroende på om LapCap eller TrastCap är jämförelsealternativ.
Företaget anser att det relevanta jämförelsealternativet bör vara TrastCap. Det finns goda
skäl till det men är definitivt inte självklart att så skall vara fallet. Bland annat visar företagets
analys att LapCap förefaller dominera TrastCap, vilket talar för att LapCap bör anses vara det
relevanta jämförelsealternativet.
Avseende kostnader efter progression så leder frånvaro av denna beräkningspost till att
beräkningarna blir uppenbart felaktiga. Företaget anför att det finns en osäkerhet kring hur
stora kostnaderna är i det stadiet. Osäkerhet kring värdet på en parameter är dock inte i sig
en anledning till att bortse från den parametern.
Företagets beräkning avseende indirekta kostnader resulterar i en besparing på grund av att
de antar att inga patienter är sjukskrivna, något som uppenbart inte är rimligt.
I förhållande till företagets analys innebär de antaganden som TLV applicerar att de beräknade kostnaderna per QALY höjs avsevärt.

3.4 Företagets känslighetsanalyser
Företaget har presenterat ett flertal känslighetsanalyser, såväl probabilistiska- som envägskänslighetsanalyser. Analyserna visar att resultaten är mest känsliga för förändringar i priset
på T-DM1, tiden spenderad i progressionsfritt stadium, patienternas vikt och startålder samt
huruvida spill vid administrering antas uppkomma eller inte.

3.5 Osäkerhet i resultaten
Osäkerheten i resultaten får bedömas vara relativt låg, åtminstone jämförelsen mellan
Kadcyla och LapCap som bygger på en direkt jämförande studie där resultaten är tydliga utan
någon större tolkningsproblematik. Jämförelsen mellan Kadcyla och TrastCap bygger på en
indirekt jämförelse med de svagheter det innebär, vilket diskuteras under kapitel 1, och den
jämförelsen får bedömas som relativt osäker.
Rimliga justeringar av enskilda variabler har ingen påtaglig påverkan på kostnadseffektiviteten. Stora ändringar i kostnaderna efter progression har dock en tydlig påverkan på resultaten.
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4 Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer
I jämförelse med LapCap så sjunker kostnaden per QALY med 158 000 kronor för varje 10%
som priset på Kadcyla sjunker. I jämförelse med TrastCap så sjunker kostnaden per QALY
med 95 000 kronor för varje 10% som priset på Kadcyla sjunker. Att det fortfarande finns en
kostnad per QALY för båda jämförelsearmarna då priset på Kadcyla sätts till noll (183 000
kronor respektive 5000 kronor) beror framförallt på de kostnader som uppkommer i det
progredierade stadiet men även på de indirekta kostnaderna.
Kostnaden per QALY sjunker när priset på Herceptin sjunker i båda jämförelserna. Att
kostnaden per QALY sjunker i jämförelsen med LapCap beror på att kostnaderna efter
progression antas sjunka i samma omfattning som priset på Herceptin. Det innebär att
kostnaderna post-progression vid mycket höga rabattsatser går mot noll. Då behandling efter
progression i realiteten inte kan förväntas ske utan kostnader, så levererar grafen vid mycket
höga rabattsatser på Herceptin ett för lågt kostnad per QALY estimat.
Att kostnaden per QALY sjunker även i jämförelsen med TrastCap beror på att kostnaderna
efter progression antas sjunka i samma omfattning som priset på Herceptin. Det innebär, på
grund av den relativt långa behandlingstiden efter progression, att totalkostnaden för
Kadcylabehandling sjunker marginellt mer än totalkostnaden för TrastCap. Det innebär att
kostnaderna post-progression vid mycket höga rabattsatser går mot noll. Då behandling efter
progression i realiteten inte kan förväntas ske utan kostnader, så levererar grafen vid mycket
höga rabattsatser på Herceptin ett för lågt kostnad per QALY estimat.
Figur 6 Kostnad per QALY vid olika prisnivåer på Kadcyla och Herceptin.

Kostnad per QALY vid olika prisnivåer
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6 Bilagor
6.1 Bilaga 1 Översikt nätverksanalys

6.2 Bilaga 2 ECOG
ECOG PERFORMANCE STATUS*
Grade ECOG
0

Fully active, able to carry on all pre-disease performance without restriction

1

Restricted in physically strenuous activity but ambulatory and able to carry out work
of a light or sedentary nature, e.g., light house work, office work

2

Ambulatory and capable of all selfcare but unable to carry out any work activities. Up
and about more than 50% of waking hours

3

Capable of only limited selfcare, confined to bed or chair more than 50% of waking
hours

4

Completely disabled. Cannot carry on any selfcare. Totally confined to bed or chair

5

Dead

* As published in Am. J. Clin. Oncol.: Oken, M.M., Creech, R.H., Tormey, D.C., Horton, J., Davis, T.E., McFadden, E.T.,

Carbone, P.P.: Toxicity And Response Criteria Of The Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 5:649-655, 1982
The ECOG Performance Status is in the public domain therefore available for public use. To duplicate the scale, please cite the
reference above and credit the Eastern Cooperative Oncology Group, Robert Comis M.D., Group Chair.

6.3 Bilaga 2 Introduktion till hälsoekonomisk utvärdering
Vad är hälsoekonomi?
Hälsoekonomi används för att analysera hälsa och sjukvård ur ett nationalekonomiskt
perspektiv. Nationalekonomins utgångspunkt är att resurserna i samhället är begränsade och
att man därför inte kan tillfredsställa alla behov och önskemål. Inom vården blir detta allt
mer tydligt i takt med att medicinska teknologier blir mer avancerade och därmed också mer
resurskrävande, samtidigt som efterfrågan på vård ökar. Med hjälp av ekonomiska metoder
kan man utvärdera olika hälsoinsatser och på så sätt få ett bättre underlag för att prioritera
mellan alternativen.
Vad är hälsoekonomisk utvärdering?
Hälsoekonomisk utvärdering är ett verktyg för att bedöma kostnader och hälsoeffekter i
samband med resursanvändning inom hälso- och sjukvården. Vanligtvis vill man genom
hälsoekonomiska utvärderingar få reda på om en medicinsk behandling är kostnadseffektiv
eller inte, det vill säga om behandlingen kostar en för samhället rimlig summa pengar i
förhållande till de hälsovinster som den ger. Målet är dock inte att spara pengar, utan att
använda de resurser som finns tillgängliga på ett sätt som ger så mycket hälsa som möjligt åt
befolkningen. Detta brukar avgöras genom en så kallad kostnadseffektivitetsanalys, där
kostnader som är förknippade med en insats vägs mot dess effekter.
Kostnadseffektivitet är ett relativt begrepp och för att kunna uttala sig om huruvida en
behandling är kostnadseffektiv eller inte krävs ett alternativ att jämföra med. Jämförelsealternativet kan till exempel vara en läkemedelsbehandling, annan sjukvård eller ingen
behandling alls. Med hjälp av en kostnadseffektivitetsanalys kan man på så sätt jämföra en
ny, dyrare och effektivare behandlingsform med en traditionell behandling och därigenom få
svar på frågan om den nya metoden är värd den ökade kostnaden jämfört med den traditionella behandlingen, och även jämfört med andra insatser i vården.
Livskvalitet och överlevnad ställs mot kostnader
Vanligtvis skiljer man mellan fyra olika typer av hälsoekonomiska utvärderingar. Samtliga
mäter kostnader i kronor och ören, medan hälsoeffekter kan mätas på olika sätt. Vilken
metod som är lämpligast att använda styrs av frågeställningen för analysen och av tillgången
på data.
Kostnadsintäktanalysen är den enda av de fyra metoderna som mäter både kostnader och
effekter i kronor och ören. Den används dock i relativt liten utsträckning, på grund av de
praktiska svårigheterna att värdera hälsoeffekter i pengar.
De tre övriga analysmetoderna är egentligen varianter på samma metodik. I kostnadseffektanalysen värderas hälsoeffekter i till exempel antal besvärsfria dagar eller antal vunna
levnadsår. Två problem är dock förknippade med den här typen av metod. För det första kan
vårdinsatser påverka hälsa i flera dimensioner samtidigt, och ett mått som antalet vunna
levnadsår eller antalet dagar utan oro eller ångest mäter hälsa kvantitativt, men säger lite om
patientens upplevda livskvalitet. Dessutom är det i kostnadseffektanalysen svårt att jämföra
behandlingar från olika terapiområden med varandra. Till exempel är det inte självklart hur
man värderar hälsovinsten av en förhindrad hjärtinfarkt i förhållande till hälsovinsten av ett
år utan smärta för en reumatiker. Kostnadsminimeringsanalysen är en version av kostnadseffektanalysen som kan användas då de behandlingar man vill jämföra har samma effekt.
Kvar blir en kostnadsjämförelse, där den behandling som har lägst kostnad är den som anses
vara mest kostnadseffektiv.

Kostnadsnyttoanalysen, som idag är den dominerande typen av hälsoekonomisk utvärdering
och den metod som resten av det här dokumentet syftar till, liknar kostnadseffektanalysen
men inkluderar både livslängd och livskvalitet som effektmått. Resultatet ger därför en mer
heltäckande bild av den totala hälsoeffekten av en behandling.
QALYs mäter hälsoeffekter i kostnadsnyttoanalysen
I kostnadsnyttoanalysen är det vanligast förekommande måttet på vårdens effekter livskvalitetsjusterade levnadsår, QALYs (från engelskans Quality Adjusted Life Years). Måttet är
konstruerat så att ett levnadsår multipliceras med en livskvalitetsvikt mellan noll och ett, där
noll motsvarar död och ett motsvarar full hälsa. Om man t ex lever fem år med full hälsa
motsvarar det fem QALYs. Lever man däremot fem år med 50 procent livskvalitet motsvarar
det 2,5 QALYs. På detta sätt fångas både livslängd och livskvalitet i ett generellt mått, som
också gör det möjligt att jämföra behandlingar från olika terapiområden.
Kostnadsnyttoanalysen resulterar i en kostnadseffektkvot, även kallad ICER (från engelskans
Incremental Cost-Effectiveness Ratio), som är beräknad utifrån skillnaden i kostnader i
relation till skillnaden i hälsoutfall. Kvoten uttrycks i kostnad per QALY. Detta kan tolkas
som det pris till vilket samhället köper ett levnadsår som fullt frisk till en av sina medborgare,
ett levnadsår som medborgaren inte hade fått uppleva utan behandling.
Samhällets perspektiv önskvärt
Det finns en mängd kostnader och hälsoeffekter för insatser och för sjuklighet som kan vägas
in i hälsoekonomiska utvärderingar. Vilka man tar med bestäms av vilket perspektiv som
valts för analysen. Ett hälso- och sjukvårdsperspektiv inkluderar bara kostnader och effekter
som är relevanta för hälso- och sjukvården, medan man i ett samhällsekonomiskt perspektiv
inkluderar alla kostnader och effekter, oavsett vem de faller på (landsting, stat, patient,
anhörig). För läkemedel innebär detta bland annat att analysen utöver direkta kostnader
såsom läkemedelskostnader, även ska ta hänsyn till indirekta kostnader och vinster som t ex
produktionsbortfall vid sjukskrivningar, eller en ökad produktivitet då patienten tack vare de
hälsovinster som en behandling ger kan börja arbeta igen.
I Sverige eftersträvas i allmänhet ett samhällsperspektiv i hälsoekonomiska utvärderingar.
En fördel med samhällsperspektivet är att man kan väga nyttan av en insats inom vården mot
potentiella insatser i andra samhällssektorer.
Modeller underlättar beräkningarna
Hälsoekonomiska utvärderingar bygger på data för kostnader och effekter av sjukvårdens
behandlingar. Ofta saknas dock önskvärt dataunderlag, t ex då utvärderingen gäller en ny
metod eller då man vill inkludera kostnader och effekter på längre sikt än vad som är möjligt
att ta från en klinisk studie. För att kunna uttala sig om kostnadseffektiviteten i dessa fall så
tillämpas ofta en så kallad modellanalys. Baserat på de data som finns tillgängliga gör man
antaganden om framtida händelseförlopp och konstruerar sedan en matematisk modell som
bygger på dessa antaganden. Syftet med modellanalyser är inte att ersätta empiriska studier,
utan att utifrån bästa tillgängliga information belysa ett beslutsproblem. TLV rekommenderar i sina ”Allmänna råd om ekonomiska utvärderingar” att modellanalys skall användas för
att försöka prognostisera förloppet efter den tidpunkt där den kliniska uppföljningen
avslutats.
Att fatta beslut med kostnad per QALY som underlag
Beslut som fattas inom hälso- och sjukvården baseras inte enbart på kostnad per QALY. En
sammanvägning görs efter en etisk plattform med tre huvudprinciper:


Människovärde: Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.



Behov och solidaritet: Resurserna bör i första hand fördelas till de områden där behoven är störst.



Kostnadseffektivitet: Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör
man eftersträva en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa
och höjd livskvalitet.

Det är när sammanvägningen mellan de olika principerna görs som betalningsviljan fastställs
för vårdbehovet som behandlingen tillgodoser, alltså vilken nivå på ökad kostnad per QALY
som kan accepteras av TLV. För en hög svårighetsgrad eller om det finns få andra behandlingar att välja bland accepteras i regel en högre kostnad per QALY. Sammanvägningen
innebär också att behandlingar för lindriga besvär ibland prioriteras bort från den gemensamma skattefinansierade sjukvården för att få utrymme för mer angelägna behandlingar.
Tolkning av ICER
Kostnaden per QALY för en ny behandling jämfört med befintlig behandling räknas ut genom
en inkrementell kostnadseffektkvot (incremental cost-effectiveness ratio, ICER), vilken
jämför kostnader och effekter för två behandlingar:

Tolkningen av ICER kan underlättas med hjälp av en kostnadseffektivitetsplan (se Graf 1 och
2).
I fall där en ny behandling har en lägre kostnad och en bättre effekt (sydöstra kvadranten) är
den nya behandlingen dominant och kostnadseffektiv och i fall där den nya behandlingen har
en högre kostnad och sämre effekt (nordvästra kvadranten) är behandlingen dominerad (ej
kostnadseffektiv). Om ICER:n däremot hamnar i någon av de två återstående kvadranterna,
antingen den nordöstra där ny behandlingen har bättre effekt till en högre kostnad eller den
sydvästra med sämre effekt till en lägre kostnad, är kostnadseffektiviteten inte lika självklar.
Den eventuella kostnadseffektiviteten beror då på betalningsviljan för behandling. I Graf 1
och 2 illustreras två olika betalningsviljor, vilket är de linjer som går igenom den sydvästra
och den nordöstra kvadranten. Betalningsviljan i Figur 2 är högre än i figur 1 vilket resulterar
i en skarpare lutning på kurvan.
Om ICER värdet hamnar i area A är den nya behandlingen ansedd kostnadseffektiv, men den
eventuella kostnadseffektiviteten är inte lika uppenbar i area B eftersom den nya behandlingen då har en sämre effekt. Resultaten från ICER-ekvationen ska istället för att tolkas som
kostnad per vunnet QALY tolkas som en besparing per förlorat QALY.
Graf 1 Kostnadseffektivitetsplan med låg
betalningsvilja

Graf 2 Kostandseffektivitetsplan med hög
betalningsvilja

