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TLV:s bedömning och sammanfattning 

 Avastin (bevacizumab) i kombination med kemoterapi (karboplatin och paklitaxel) är 
indicerat för primärbehandling av vuxna patienter med avancerad (International Federat-
ion of Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadium III B, III C och IV) epitelial ovarial-, 
tubar- eller primär peritonealcancer. 

 

 Bevacizumab är en VEGF-hämmare och blockerar aktivering av VEGF-receptorer och 
därigenom proliferation (tillväxt) av blodkärlens endotelceller, vilket hämmar tillväxten 
av nya blodkärl som förser tumörer med syre och näringsämnen. 
 

 Bevacizumab ges som infusion (15 mg/kg kroppsvikt) var tredje vecka (en behandlingscy-
kel) som tillägg till karboplatin och paklitaxel i upp till 6 cyklers behandling. Behandling 
med bevacizumab fortsätter sedan som monoterapi tills sjukdomsprogression, under 
maximalt 15 månader eller tills oacceptabel toxicitet.  
 

 Effekt och säkerhet av behandling med bevacizumab som tillägg till kemoterapi, enligt 
den godkända användningen, har jämförts med kemoterapi i en randomiserad, dubbel-
blind och placebokontrollerad klinisk fas III-studie benämnd GOG-0218. Tillägg av be-
vacizumab (i halva den rekommenderade dosen) till kemoterapi har jämförts med 
kemoterapi i en öppen och inte placebokontrollerad klinisk fas III- studie benämnd 
ICON-7. Primärt effektmått i studierna var progressionsfri överlevnad.  
 

 I studien GOG-0218 resulterade tillägg av bevacizumab till kemoterapi följt av bevaci-
zumab i monoterapi i en statistisk signifikant ökad progressionsfri överlevnad på 7,2 må-
nader (definierat enligt RECIST) respektive 3,9 månader (även CA-125 används för att 
definiera progression) i median gentemot enbart kemoterapi. Resultaten gäller för en hö-
griskgrupp bestående av suboptimalt opererade patienter i stadium III och patienter i 
stadium IV. Motsvarande ökning i ICON-7-studien var 5,5 månader (definierat enligt RE-
CIST). Ingen statistiskt signifikant skillnad i total överlevnad sågs mellan behandlingarna 
i GOG-0218. I en uppföljande analys av ICON-7 resulterar tillägg av bevacizumab till en 
signifikant ökad medianöverlevnad på 9,4 månader i denna högriskgrupp. 

 
 Vanliga biverkningar associerade till användning av bevacizumab var näsblödning, in-

flammation i munnens slemhinna, hypertension, andnöd och trötthet. Den vanligaste or-
saken till behandlingsavbrott var hypertension. 

 

 Osäkerheten i modellen är mycket stor. De två viktigaste osäkerhetsfaktorerna för kost-
nadseffektiviteten är hur frågan om cross-over efter progression ska hanteras, samt vilken 
metod som ska användas för att extrapolera studiedata.  
 

 TLV bedömer att kostnaden per QALY troligen är mellan 1 000 000 och 2 000 000 kro-
nor. 
 
Priset för bevacizumab som används i den hälsoekonomiska modellen är 12 067 kronor 
per förpackning om 400 mg och 3 331,50 kronor per förpackning om 100 mg. Analyserna 
baseras på dessa listpriser och exkluderar eventuella upphandlingsrabatter och kostnads-
capping för Avastin. 

 
  
 
 

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 

1.1 Sjukdomen 
Ovarialcancer (äggstockscancer) definieras som en malign (elakartad) tumör utgående från 
vävnaderna i en äggstock (en av de två kvinnliga reproduktiva körtlarna där äggen bildas). 
Majoriteten av ovarialcancer är epitelial cancer (tumör i det yttre cellagret av äggstockarna). I 
Sverige utgör ovarialcancer cirka tre procent av all kvinnlig cancer. Ovarialcancer har högst 
dödlighet bland gynekologiska maligna tumörer. Sannolikt beror detta på svårigheterna att 
upptäcka sjukdomen tidigt. Ovarialcancer upptäcks i regel i ett sent skede och majoriteten av 
fallen diagnosticeras när sjukdomen har utvecklats till ett stadium av hög svårighetsgrad. 
 
Primär peritonealcancer (cancer i bukhinnan), har likartad vävnadstyp som viss typ av 
ovarialcancer. Det är troligt att vissa typer av ovarialcancer utgår från den yttersta delen av 
tuban (äggledaren). Primär peritoneal- och tubararcancer handläggs och behandlas på ett 
likartat sätt som ovarialcancer [1]. 

1.2 Läkemedlet 

1.2.1 Indikation 
Avastin (bevacizumab) är avsett att användas i kombination med karboplatin och paklitaxel 
som front line-behandling (primärbehandling) av vuxna patienter med avancerad (Internat-
ional Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO1) stadium III B, III C och IV) epitelial 
ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer. 
 

1.2.2 Verkningsmekanism 
Bakgrund 
Vaskulär endotel2 tillväxtfaktor A (VEGF-A) och B (VEGF-B) ingår i familjen kärltillväxtfak-
torer VEGF och förekommer naturligt i kroppen. Normalt binder och stimulerar VEGF två 
olika receptorer som finns på endotelcellernas yta (VEGFR-1 och VEGFR-2). Kraftig stimule-
ring av dessa kan leda till sjuklig kärlbildning (patologisk neovaskularisering) och omfat-
tande läckage från blodkärlen (vaskulär permeabilitet). 
 
Så här fungerar bevacizumab 
Bevacizumab är en monoklonal antikropp som binder VEGF-A och VEGF-B. Genom att 
bevacizumab binder upp VEGF hindras kroppens egna receptorer från att binda VEGF, vilket 
leder till en minskad tillväxt av blodkärlens endotelceller, minskad nybildning av blodkärl 
och minskat läckage från blodkärlen. Därmed hämmas tumörtillväxten. 
 

1.2.3 Dosering/administrering 
Bevacizumab ges som tillägg till karboplatin och paklitaxel i upp till 6 cyklers behandling följt 
av fortsatt användning av bevacizumab som monoterapi tills sjukdomsprogression (tillväxt), 
under maximalt 15 månader eller tills oacceptabel toxicitet, vilket som än inträffar först.  
 
Den rekommenderade dosen av bevacizumab är 15 mg/kg kroppsvikt. Läkemedlet ges som 
intravenös infusion en gång var tredje vecka (en behandlingscykel). 

                                                        
1 FIGO stadium är en kirurgisk stadieindelning (I-IV) som beskriver var tumörer är lokaliserade samt storlek på 
dessa (se bilaga 1).   
2 Cellager som finns i hjärtat och blod-och lymfkärl. 
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1.2.4 Biverkningar 
Enligt produktresumén [2] baseras den övergripande säkerhetsprofilen för bevacizumab på 
data från över 4 500 patienter med olika cancertyper och som framförallt behandlats med 
bevacizumab i kombination med kemoterapi i kliniska studier. 
 
De allvarligaste biverkningarna var: 
• Gastrointestinala perforationer 
• Blödningar 
• Arteriell tromboemboli 
 
De vanligaste biverkningarna hos patienter som fick bevacizumab i kliniska studier var 
hypertension, trötthet eller asteni, diarré och buksmärta [2]. 
 
Säkerhet och effekt av bevacizumab som primärbehandling av patienter med epitelial 
ovarialcancer, tubarcancer eller primär peritonealcancer undersöktes i två fas III-studier 
(benämnda GOG-0218 och ICON-7) [3; 4]. Dessa studier utvärderade tillägg av bevacizumab 
till kemoterapi (karboplatin och paklitaxel) i jämförelse med enbart kemoterapi. Medan 
GOG-0218-studien var dubbelblind och placebokontrollerad hade ICON-7 en öppen studie-
design och en kontrollarm utan placebokontroll. 
 
I studierna administrerades bevacizumab i kombination med kemoterapi i de 5-6 första 
behandlingscyklerna (en cykel är en administrering var tredje vecka) följt av fortsatt behand-
ling med enbart bevacizumab i ytterligare 12 (ICON-7-studien, öppen studie) eller 15 (GOG-
0218-studien, placebokontrollerad) behandlingscykler.  
 
I GOG-0218-studien fick patienterna 15 mg bevacizumab/kg kroppsvikt och i ICON-7-
studien gavs 7,5 mg bevacizumab/kg kroppsvikt. Den rekommenderade doseringen är 15 
mg/kg kroppsvikt. 
 
Vanliga kemoterapirelaterade biverkningar (som observerades mest frekvent under de 6 
första cyklerna) var trombocytopeni3, muskelvärk, perifer neuropati4, illamående och 
håravfall. Vanliga biverkningar associerade till användning av bevacizumab var näsblödning, 
stomatit5, hypertension, andnöd och trötthet. 
 
I GOG-0218-studien rapporterades allvarliga biverkningar hos 25,8 procent av patienterna 
behandlade med kemoterapi + bevacizumab och 21,3 procent av patienterna behandlade med 
kemoterapi + placebo. Patienter som behandlades med bevacizumab hade ≥ 1 procentenhet 
högre incidens av tjocktarmsperforation än patienter som inte fick bevacizumab. 
 
I ICON-7-studien rapporterades allvarliga biverkningar hos 37,7 procent av patienterna 
behandlade med kemoterapi + bevacizumab och 23,5 procent av patienterna behandlade 
med kemoterapi. Magsmärtor, hypertension, illamående, förstoppning, embolism6 och 
försvårad sårläkning var allvarliga biverkningar som rapporterades med ≥ 1 procentenhet 
högre incidens hos patienter som fick bevacizumab. Fyra respektive ett dödsfall relaterat till 
behandling eller behandling och sjukdom rapporterades hos patienter som behandlades med 
kemoterapi + bevacizumab respektive kemoterapi.   
 
Jämfört med kontrollgruppen var det vanligare att patienter som fick bevacizumab avslutade 
behandling på grund av biverkningar. I GOG-0218 avbröt 16,4 respektive 9,7 procent 
behandlingen på grund av biverkningar. Motsvarande siffror i ICON-7 var 22,0 respektive 

                                                        
3 Brist på trombocyter (blodplättar), ett tillstånd som ger ökad blödningsbenägenhet. 
4 Skador på det perifera nervsystemet vilket orsakar smärta, domningar, stickningar, känslighet för beröring eller 
muskelsvaghet. 
5 Inflammation i munnens slemhinna. 
6 Blodpropp. 
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8,9 procent. Cirka hälften av de som avbröt behandlingen gjorde det under kombinationsbe-
handlingen med kemoterapi. Den vanligaste orsaken till behandlingsavbrott var hypertens-
ion. 
 
EMA (European Medicines Agency) konkluderar att biverkningar vid kombinationsbehand-
ling med bevacizumab, karboplatin och paklitaxel är i enlighet med vad som kan förväntas 
utifrån de enskilda läkemedlens kända biverkningsprofiler [5]. 

1.3 Aktuella behandlingsrekommendationer och jämförelsealternativ 

1.3.1 Aktuella behandlingsrekommendationer 
Kirurgi är primär behandling vid ovarialcancer. Makroskopisk radikalitet (borttagande av all 
tumör) är den faktor som är starkast associerad till patientens överlevnad.  
 
Målsättningen vid primärkirurgi är först och främst att ställa diagnos, erhålla korrekt 
stadieindelning (FIGO) samt att avlägsna så mycket tumörvävnad som möjligt med hänsyn 
tagen till att undvika kirurgiska komplikationer och morbiditet. Radikalitet och reduktion av 
kvarvarande tumörvävnad innefattar även makroskopisk tumörvävnad i lymfkörtlar och klart 
förstorade lymfkörtlar bör därför tas bort om man kan få god tumörreduktion totalt. 
 
Rekommenderad läkemedelsbehandling vid avancerad ovarialcancer (stadium II-IV) är [1]: 
 

 Behandling med paklitaxel (175 mg/m2, under 3 timmar) efterföljt av karboplatin 
(AUC 5-6, under 1 timme) givet intravenöst, med 3 veckors intervall. Antalet rekom-
menderade cykler är 6, men beroende på respons kan 8 cykler övervägas. 

 Alternativ behandling för patienter med hög risk för neuropati är intravenös docetaxel 
i kombination med karboplatin.  

 Alternativ behandling för patienter som inte kan erhålla taxan är intravenös pegylerat 
liposomalt doxorubicin i kombination med karboplatin. 

 För vissa selekterade fall är veckovis paklitaxel i kombination med karboplatin givet 
var tredje vecka ett behandlingsalternativ. 

1.3.2 Jämförelsealternativ 
Företaget bedömer att kombinationsbehandling med karboplatin och paklitaxel är det 
relevanta jämförelsealternativet. 
 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att kombinationsbehandling med karboplatin och 
paklitaxel är det relevanta jämförelsealternativet. Det är i enlighet med såväl företaget, 
Nationellt vårdprogram för äggstockscancer som Läkemedelsverket. 

 

1.4 Klinisk dokumentation som ligger till grund för den hälso-
ekonomiska modellen 

Säkerhet och effekt av bevacizumab som primärbehandling av patienter med epitelial 
ovarialcancer (EOC), tubarcancer (FTC) eller primär peritonealcancer (PPC) undersöktes i 
två fas III-studier (GOG-0218 och ICON-7). Studierna utvärderade effekten av bevacizumab i 
tillägg till kemoterapi (karboplatin och paklitaxel) i jämförelse med enbart kemoterapi. 
 
I studien GOG-0218 studerades bevacizumab i den rekommenderade dosen av 15 mg/kg var 
tredje vecka. Halva dosen (7,5 mg/kg var tredje vecka) studerades i studien ICON-7. 
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1.4.1 Studien GOG-0218  
 
Metod 
GOG-0218 [3] var en fas III multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, 
trearmad studie som utvärderade effekten av bevacizumab i tillägg till karboplatin och 
paklitaxel (kemoterapi) hos patienter med avancerad (FIGO stadium IIIB, IIIC och IV) 
epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer [5]. 
 
Patienter som tidigare fått behandling med bevacizumab eller tidigare systemisk cancerbe-
handling mot ovarialcancer (t.ex. kemoterapi, behandling med monoklonala antikroppar, 
behandling med tyrosinkinashämmare, eller endokrin behandling) eller tidigare strålbehand-
ling mot buken eller bäckenet var exkluderade från studien. 
 
Totalt randomiserades 1 873 patienter i lika delar till följande tre grupper: 
 

 CPP-gruppen: Fem cykler med placebo (startade cykel 2) i kombination med kar-
boplatin (AUC7 6) och paklitaxel (175 mg/m2) i 6 cykler om vardera 3 veckor följt av 
enbart placebo, i sammanlagt upp till 15 månaders behandling.  

 

 CPB15-gruppen: Fem cykler med bevacizumab (15 mg/kg var tredje vecka, startade 
cykel 2) i kombination med karboplatin (AUC 6) och paklitaxel (175 mg/m2) i 6 cykler 
följt av enbart placebo, i sammanlagt upp till 15 månaders behandling.  

 

 CPB15+-gruppen: Fem cykler med bevacizumab (15 mg/kg var tredje vecka, startade 
cykel 2) i kombination med karboplatin (AUC 6) och paklitaxel (175 mg/m2) i 6 cykler 
följt av fortsatt användning av bevacizumab (15 mg/kg var tredje vecka) som mono-
terapi i sammanlagt upp till 15 månaders behandling.  

 
 
 
Resultat 
Information med patienternas bakgrundskarakteristika vid studiestart sammanfattas i tabell 
1 [5]. De flesta patienter hade epitelial ovarialcancer med en GOG PS-poäng8 på 0-1 före 
behandling. 
 

                                                        
7 AUC (Area Under the Curve) beskriver den verkliga exponeringen för ett läkemedel vid en given dos där 
koncentrationen av ett läkemedel i blodplasma är en funktion av tid.  AUC beror av vilken dos som är given och 
hastigheten med vilket läkemedlet utsöndras ur kroppen.  För att räkna ut vilken individuell dos (mg) av 
karboplatin som motsvarar AUC 6 kan Calverts formel användas: Totaldos karboplatin i mg = (GFR + 25) x AUC. 
GFR (Glomerular Filtration Rate) kan bestämmas individuellt och är ett begrepp som anger hur snabbt blod-
plasma filtreras i njurarna och påverkar läkemedlets utsöndring ur kroppen.  
8 GOG PS (Gynecologic Oncology Group GOG) 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). 
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Tabell 1. Patienternas karakteristika vid studiestart i de olika behandlingsgrupperna 
 CPP (n=625) CPB15 (n=625) CPB15+ (n=623) 

Medianålder (år) 60 60 59 

Andel över 65 år  29 % 29 % 26 % 

Andel ovarialcancer 82 % 82 % 85 % 

GOG PS-poäng    

0 50 % 50 % 49 % 

1 44 % 43 % 43 % 

2 6,7 % 6,4 % 8,2 % 

Stadium     

III optimalt opererade (makroskopisk kvarva-
rande tumör ≤ 1cm) 35 % 33 % 35 % 

III suboptimalt opererade (makroskopisk 
kvarvarande tumör > 1cm) 41 % 41 % 39 % 

IV 25 % 26 % 27 % 
 
 
Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad (PFS) baserat på prövarens bedöm-
ning av sjukdomsprogression baserat på radiologiska bilder eller CA-125 nivåer9, eller enligt 
bedömning av prövaren baserat på RECIST10. 
 
Patienter i CBP15+-gruppen hade en statistiskt signifikant förbättring i progressionsfri 
överlevnad, jämfört med patienter i CPP-gruppen (Tabell 2) [5]. 
 
Den progressionsfria överlevnaden var i median 10,6 månader i CPP-gruppen och 14,7 
månader i CPB15+-gruppen (p<0,0001). Ingen statistiskt signifikant skillnad i total överlev-
nad sågs mellan behandlingarna. 
 
Hos patienter i CBP15-gruppen observerades ingen statistiskt signifikant fördel i progress-
ionsfri överlevnad jämfört med CPP-gruppen. 
 
Tabell 2 Effektresultat från GOG-0218  

 CPP (n=625) CPB15 (n=625) CPB15+ (n=623) 

Median PFS§ (månader) 10,6 

 

11,6 

 

14,7 

 

HR (95 % KI)  0,89 (0,78-1,02) 0,70 (0,61-0,81) 

p-värde£  0,0437 <0,0001 

Medianöverlevnad# (månader) 40,6 38,8 43,8 

HR (95 % KI)  1,07 (0,91-1,25) 0,88 (0,75-1,04) 

p-värde  0,2197 0,0641 
§
Prövarens bedömning av protokollspecificerad PFS-analys som inte bortsåg från CA-125 progression. 

#
Överlevnadsanalys utförd när cirka 46,9 % av patienterna hade avlidit. 

£
Föremål för en p-värdegräns av 0,0116

 

  
 
Subgruppsanalyser av PFS efter sjukdomsstadium och sjukdomsstatus efter kirurgi samman-
fattas i Tabell 3 [5]. Analysen tyder på att resultatet från huvudanalysen är robust, då en 
liknande trend avseende effekt på progressionsfri överlevnad sågs i dessa förspecificerade 
subgruppsanalyser. 
                                                        
9 CA-125 (Cancerassocierat Antigen 125). Vid ovarialcancer stiger oftast halterna i blodet, vilket kan användas som 
ett diagnostiskt hjälpmedel och markör på sjukdomsaktivitet. 
10 RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors) är ett verktyg för att definiera när cancerpatienter 
förbättras (svarar), förblir oförändrad (stabil) eller försämras (progredierar) av behandlingen. 
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Tabell 3 Resultat av PFS (enligt RECIST + CA-125) uppdelat på sjukdomsstadium och sjukdomsstatus 
efter kirurgi 

Randomiserade patienter, stadium III optimalt opererade§,# 
 CPP (n=219) CPB15 (n=204) CPB15+ (n=216) 

Median PFS (månader) 12,4 14,3 17,5 

HR (95 % KI)  0,81 (0,62-1,05) 0,66 (0,50-0,86) 

Randomiserade patienter, stadium III suboptimalt opererade# 
 CPP (n=253) CPB15 (n=256) CPB15+ (n=242) 

Median PFS (månader) 10,1 10,9 13,9 

HR (95 % KI)  0,93 (0,77-1,14) 0,78 (0,63-0,96) 

Randomiserade patienter, stadium IV 
 CPP (n=153) CPB15 (n=165) CPB15+ (n=165) 

Median PFS (månader) 9,5 10,4 12,8 

HR (95 % KI)  0,90 (0,70-1,16) 0,64 (0,49-0,82) 
§
Med makroskopisk kvarvarande tumör 

#
3,7 procent av den totala randomiserade patientpopulationen var i stadium IIIB 

 
 
Företaget har i sin hälsoekonomiska modell (se avsnitt 2) modellerat endast suboptimalt 
opererade patienter i stadium III och patienter i stadium IV, dvs. en subgrupp av de patienter 
som ingick i GOG-0218 studien. Företaget har dessutom analyserat progression genom att 
sortera bort (censurera) de patienter som bedömts progrediera enligt CA-125 och inkluderar 
endast de som bedömts ha progredierat enligt RECIST-kriterierna [6]. Detta för att möjlig-
göra en indirekt jämförelse mellan GOG-0218 och ICON-7. I Tabell 4 sammanfattas resulta-
tet för olika definitioner av PFS samt totalöverlevnad för den modellerade subgruppen från 
GOG-0218 studien.  
 
Av Tabell 4 framgår att den progressionsfria överlevnaden förlängs om data censureras för 
CA-125, vilket är väntat. Av tabellen framgår också att PFS-vinsten blir avsevärt mycket 
högre jämfört med om ocensurerade data skulle ha använts (7,2 månader vs 3,9 månader).  
 
Tabell 4 Resultat för totalöverlevnad samt för olika definitioner av PFS hos subgruppen  
suboptimalt opererade stadium III och stadium IV 

 CPP (n=406) CPB15+ (n=407) HR (95 % KI) 

PFS (månader): CA-125/RECIST 9,7 13,6 0,72 (0,61-0,85) 

PFS (månader): RECIST 10,7 17,9 0,63 (0,52-0,77) 

OS (månader) 38,6 42,1 0,86 (0,71-1,04) 

 
 
Det primära effektmåttet i GOG-0218 var initialt total överlevnad men ändrades på grund av 
krav från patienter och prövare under studien till progressionsfri överlevnad. Detta innebar 
att behandlingen avblindades vid tumörprogress. EMA har i sin utvärdering accepterat 
progressionsfri överlevnad som primärt effektmått. 
 
Företaget framhåller att 39 procent av patienterna i kemoterapigruppen (CPP) gick över till 
behandling med bevacizumab (s.k. cross-over) vid progression av sjukdomen. Företaget 
argumenterar att analysen av totalöverlevnad från GOG-0218 därmed inte är rättvisande och 
överskattar total överlevnad i kemoterapigruppen.  
 
Företaget har uppgett att 17 procent av patienterna i bevacizumabgruppen (CPB15+) fortsatte 
behandling med bevacizumab vid progression. Enligt företaget finns det inte några kliniska 
studier som ger stöd för att tillägg av bevacizumab eller annan VEGF-hämmare i senare 
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behandlingslinjer tillför någon medicinsk nytta om patienten tidigare behandlats med VEGF-
hämmare. Således menar företaget att tillägg av VEGF-hämmare i bevacizumabarmen efter 
progression inte påverkar analysen av totalöverlevnad i studien GOG-0218.  

1.4.2 Studien ICON-7 
 
Metod 
ICON 7 [4] var en fas III, tvåarmad, multicenter, randomiserad, kontrollerad, öppen studie 
som jämförde effekten av bevacizumab i tillägg till kemoterapi (karboplatin och paklitaxel) 
hos patienter med FIGO stadium I eller IIA (n=142), eller FIGO stadium IIB–IV (n=1 386) 
epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer efter kirurgi. 
 
Patienter som tidigare fått behandling med bevacizumab eller systemisk behandling för 
ovarialcancer (t.ex. kemoterapi, behandling med monoklonala antikroppar, behandling med 
tyrosinkinashämmare, eller endokrin behandling) eller tidigare strålbehandling mot buken 
eller bäckenet var exkluderade från studien. 
 
Totalt randomiserades 1 528 patienter i lika delar till följande två grupper: 
 

 CP-gruppen: Karboplatin (AUC 6) och paklitaxel (175 mg/m2) i sex cykler om vardera 
3 veckor. 

 

 CPB7,5+-gruppen: Karboplatin (AUC 6) och paklitaxel (175 mg/m2) i sex cykler om 
vardera 3 veckor plus bevacizumab (7,5 mg/kg var tredje vecka) i upp till 12 månader. 
Bevacizumab sattes in vid kemoterapins andra cykel om behandlingen påbörjades 
inom 4 veckor efter kirurgi eller vid första cykeln om behandlingen initierades mer än 
4 veckor efter kirurgi. 

 
I studien användes bevacizumab i halva rekommenderade dosen (det vill säga 7,5 mg/kg).  
 
Medianåldern i båda behandlingsgrupperna var 57 år och 25 procent av patienterna i 
respektive behandlingsgrupp var 65 år eller äldre. 
 
94 procent av patienterna hade en ECOG PS på 0 eller 1. Majoriteten av patienterna hade 
epitelial ovarialcancer (88 procent). De flesta patienterna hade FIGO stadium III (68 
procent) följt av stadium IV (13 procent respektive 14 procent i de olika armarna), stadium II 
(10 procent respektive 11 procent) samt stadium I (9 procent respektive 7 procent). 
 
Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad enligt bedömning av prövaren 
baserat på RECIST. 
 
Resultat 
Patienter i CBP7,5+-gruppen hade en statistiskt signifikant förbättring i progressionsfri 
överlevnad, jämfört med patienter i CP-gruppen (Tabell 5) [5]. Den progressionsfria överlev-
naden var i median 16,9 månader i kontrollarmen och 19,3 månader i bevacizumabarmen 
(p=0,0185). Median behandlingstid vid tiden för analysen var 28 månader. 
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Tabell 5 Effektresultat från ICON-7 
 CP (n=764) CPB7,5+ (n=764) 

Median PFS (månader) 16,9 19,3 

HR (95 % KI)  0,86 (0,75-0,98) 

p-värde  0,0185 

Medianöverlevnad (månader)§ Inte uppnådd Inte uppnådd 

HR (95 % KI)  0,85 (0,70-1,04) 

p-värde  0,1167 
§
Överlevnadsanalys då cirka 25 procent av patienterna hade avlidit 

 
Subgruppsanalyser av PFS uppdelat efter sjukdomsstadium och sjukdomsstatus efter kirurgi 
sammanfattas i Tabell 6 [5]. Analysen tyder på att resultatet från huvudanalysen är robust då 
en liknande trend avseende effekt på progressionsfri överlevnad sågs i dessa förspecificerade 
subgruppsanalyser. 
 
 
Tabell 6 Resultat av PFS uppdelat på sjukdomsstadium och sjukdomsstatus efter kirurgi 

Randomiserade patienter, stadium III optimalt opererade§,# 

 CP (n=368) CPB7,5+ (n=383) 

Median PFS (månader) 17,7 19,3 

HR (95 % KI)  0,89 (0,74-1,07) 

Randomiserade patienter, stadium III suboptimalt opererade# 

 CP (n=154) CPB7,5+ (n=140) 

Median PFS (månader) 10,1 16,9 

HR (95 % KI)  0,67 (0,52-0,87) 

Randomiserade patienter, stadium IV 

 CP (n=97) CPB7,5+ (n=104) 

Median PFS (månader) 10,1 13,5 

HR (95 % KI)  0,74 (0,55-1,01) 
§
Med eller utan makroskopisk kvarvarande tumör 

#
5,8 procent av totala randomiserade patientpopulationen hade stadium IIIB-sjukdom 

 
Företaget har kommit in med uppdaterade analyser efter en uppföljningstid i median på 49 
månader [7]. För hela behandlingspopulationen var mediantid till progression för kontroll-
armen 17,5 månader och för bevacizumab-behandlade 19,9 månader (p=0,25, HR=0,93 
[0,83-1,05]). Hälften av patienterna i kontrollarmen hade avlidit vid 58,8 månader medan 
motsvarande för bevacizumab-behandlade var något tidigare, 50 månader. 
 
Analyser av en sammanslagen högriskgrupp bestående av icke opererade, suboptimalt 
opererade stadium III-och stadium IV-patienter (502 patienter) gav en mediantid till 
progression för kontrollarmen på 10,5 månader och 16,0 månader för bevacizumab-
behandlade (p<0,001, HR=0,73 [0,61–0,88]). Analys av överlevnad (66 procent av högrisk-
patienterna hade avlidit) visade att hälften av patienterna i kontrollarmen hade avlidit vid 
30,3 månader jämfört med 39,7 månader för de i bevacizumabarmen (p=0,0072, HR=0,78 
[0,63-0,97]). 
  
Företaget har föreslagit en indirekt jämförelse mellan bevacizumabarmen från GOG-0218 
och kemoterapiarmen i ICON-7 som ett sätt att hantera cross-over-problematiken i GOG-
0218, då det bara var ett fåtal procent som fick bevacizumab efter progression i denna studie. 
Studien ICON-7 utvärderade effekten av bevacizumab vid halva den rekommenderade dosen 
under en kortare tid än godkänd dosering, vilket enligt företaget gör att det inte är lämpligt 
att ta totalöverlevnad för bevacizumab från denna studie. 
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TLV:s bedömning: Studien GOG-0218 utvärderade effekten av bevacizumab i kombinat-
ion med karboplatin och paklitaxel enligt den användning som är godkänd. Studiedesignen 
var dubbelblind och placebokontrollerad vilket generellt har en högre evidensgrad än den 
öppna designen utan placebokontroll i ICON-7.  
 
TLV konstaterar att den relativt höga frekvensen av cross-over till bevacizumab vid progress-
ion i kemoterapiarmen i GOG-0218 mycket väl kan leda till en överskattning av totalöverlev-
nad i kemoterapiarmen. Det är okänt hur mycket detta påverkar utfallet. Av TLV:s 
kommunikation med Läkemedelsverket framgår att Läkemedelsverket delar TLV:s uppfatt-
ning att det är svårt, eller snarare inte möjligt att på ett meningsfullt sätt uppskatta effekten 
av överkorsning i GOG-0218-studien. 
 
Det finns stöd för att tillägg av bevacizumab till en annan kemoterapikombination (karbopla-
tin + gemcitabin) vid första återfall i ovarialcancer senare än 6 månader efter avslutad 
platinumbaserad kemoterapi (dvs. som andra linjens behandling) förlänger mediantiden till 
progression med 4 månader jämfört med enbart kemoterapi [8]. Det är dock svårt att värdera 
hur applicerbart resultatet är till cross-over-problematiken i GOG-0218 då studien utvärde-
rar tillägg av bevacizumab till annan kemoterapi samt att det finns skillnader i patientkarak-
teristika.  
 
TLV och TLV:s expert anser att det vore önskvärt om företaget även gjort en subgruppsanalys 
på totalöverlevnad för de patienter (61 procent) i kemoterapiarmen i GOG-0218 som inte fick 
riktad biologisk behandling efter progression och jämföra detta med de patienter i CBP15+-
armen som inte fick riktad biologisk behandling efter progression. Företaget har dock inte 
gjort någon sådan subgruppsanalys. Företaget menar att en sådan analys inte kan göras p.g.a. 
att det uppstår bland annat en selektions-bias som gör att grupperna inte längre kan jämfö-
ras. 
 
Företaget har valt att definiera progression utifrån enbart RECIST och har censurerat 
patienter i GOG-0218 studien som definierats som progredierade enligt CA-125. Detta är 
problematiskt då det inte återspeglar vad som skulle ha observerats om enbart RECIST-
kriterier använts prospektivt. I dessa analyser kan mediantiden till progression vara över-
skattad eftersom patienter med förhöjda CA-125 nivåer har en relativt högre risk att detekte-
ras som progredierade. Dock gäller det ett begränsat antal patienter i analysen och gäller 
båda behandlingsarmarna. Enligt TLV:s expert används CA-125 till viss del som kriterium för 
progression på klinik i Sverige. 
 
TLV:s expert bedömer att de patienter som inkluderades i GOG-0218 och ICON-7 är yngre än 
vad som är fallet i en svensk vardag. Data från svenska kvalitetsregistret för gynekologisk 
cancer för 2008-2011 visar att medianålder för svenska kvinnor som insjuknar i ägg-
stockscancer ligger långt över de 57 respektive 60 år för de i studierna ingående kvinnorna. 
Enligt tillgängliga registerdata är medianåldern 65 år.   
 
Enligt TLV:s expert så har studiepopulationen i GOG-0218 betydligt bättre hälsostatus sett 
till redovisningen av performance status (PS) än en normalpopulation av patienter med 
äggstockscancer, hos vilka färre har PS 0 och fler har PS 2. Båda dessa faktorer har betydelse 
för prognosen vid äggstockscancer och andra cancersjukdomar. Detta minskar överförbar-
heten av överlevnadsvinster och andra fördelar till den kliniska verkligheten. 
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2 Hälsoekonomisk modell 
En introduktion till hälsoekonomi och hälsoekonomiska bedömningar finns i bilaga 4. 
 
Då ett läkemedel introduceras på marknaden finns oftast begränsat med information, 
vanligtvis endast resultat från en eller ett par kliniska studier vars uppföljningstid är förhål-
landevis kort. För att skatta de behandlingsvinster som behandlingen kan ge upphov till 
bortom den tidsperiod som omfattas av det kliniska underlaget tillämpas som regel modelle-
ring vid hälsoekonomiska bedömningar. Så har skett även vid bedömningen av bevacizumab 
för behandling av ovarialcancer. 
 
Patientgruppen som modelleras är en subgrupp av den som inkluderas i indikationen, 
patienter med suboptimalt opererad cancer i FIGO stadium III samt patienter i stadium IV. 
Företaget menar att den analyserade subgruppen stämmer bäst överens med och motsvarar 
den verkliga användningen samt att det i det nationella vårdprogrammet står formulerat: 
”Vinsten förefaller störst i gruppen med sämst prognos det vill säga kvinnor med stadium III-
IV som trots maximalt försök till primär tumörreduktion har resttumör > 1cm.” [1]. 
 
Modellen är en markovmodell med tre stadier: progressionsfri överlevnad, progredierad 
sjukdom och död. Alla patienter börjar i stadiet progressionsfri överlevnad. Det är möjligt att 
röra sig från progressionsfri sjukdom till progredierad eller direkt till död. Från progredierad 
sjukdom kan man kvarstå eller gå till stadiet död. Cyklerna är en vecka långa.  
 
I modellen påverkar behandling med bevacizumab både tid i progressionfri överlevnad och 
total överlevnad.  
 

Figur 1 Modellens struktur 

 
 
I modellen går det att jämföra de båda armarna från GOG-0218 med varandra, de båda 
armarna från ICON-7 med varandra samt att göra indirekta jämförelser mellan de båda 
studierna. 
 
39 procent av patienterna i kemoterapiarmen i GOG-0218 gick efter progression över till 
behandling med bevacizumab under studiens gång (s.k. cross-over). Företaget menar att 
detta underskattar överlevnadsvinsten med bevacizumab. Företaget menar vidare att det 
faktum att bevacizumab i ICON-7 doserades med 7,5 mg/kg kroppsvikt (halva den rekom-
menderade dosen) gör att det inte är lämpligt att använda bevacizumabarmen från denna 
studie. Det bästa sättet att skatta överlevnadsvinsten är enligt företaget att göra en indirekt 
jämförelse med data för bevacizumab från GOG-0218 och data för kemoterapi från ICON-7.  
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TLV:s bedömning: Modellen är strukturerad på ett sätt som är normalt för överlevnads-
modeller vid svår cancersjukdom. Modellen tillåter användaren att variera ett stort antal 
parametrar vilket är en styrka. 
 
TLV delar företagets åsikt att studiedesignen av såväl GOG-0218 som ICON-7 gör att det är 
svårt att dra slutsatser om bevacizumabs effekt på totalöverlevnad. I fallet med GOG-0218 
bedömer TLV i likhet med företaget att en analys av ojusterade data sannolikt underskattar 
överlevnadsvinsten med bevacizumab. GOG-0218 framstår dock som mest lämplig vad det 
gäller att skatta vinster i progressionsfri överlevnad.  
 
TLV är tveksamma till företagets val att basera sin analys för bevacizumab + kemoterapi på 
data från GOG-0218 i kombination med data för kemoterapiarmen från ICON-7. Studierna 
skiljer sig åt avseende bland annat studiedesign (dubbelblind respektive öppen) och patient-
karaktäristika (FIGO stadium III-IV respektive stadium I-IV).  Patientpopulationen i ICON-7 
motsvarar inte den godkända indikationen för bevacizumab utan kan enbart analyseras 
genom subgruppsanalyser. Även bakgrundskarakteristika på patienterna i motsvarande 
subgrupper skiljer mellan de två studierna avseende andelen patienter med sjukdomssta-
dium IIIB och huruvida patienterna hade makroskopisk kvarvarande tumör. 
 
TLV menar att osäkerheten i det material som ligger till grund för effektskattningen är så stor 
att flera scenarier bör användas som beslutsunderlag. 
 
Läkemedelsverket påpekar att patienter med ”optimalt” opererad cancer stadium III (cirka 
35 procent av patienterna i GOG-0128) och som också omfattas av indikationen har exklude-
rats ur de hälsoekonomiska analyserna. Företaget uppger att det framförallt är suboptimalt 
opererade stadium III och stadium IV som idag behandlas med bevacizumab. Resultatet från 
modellen är sålunda inte applicerbart på optimalt opererade patienter. 

 

2.1 Effektmått 

2.1.1 Klinisk effekt 
Det finns möjlighet att i modellen använda olika kombinationer av data från studierna GOG-
0218 samt ICON-7. För GOG-0218 kommer data inte från huvudpublikationen utan i stället 
från en separat analys där progressionsfri överlevnad censurerats för CA-125 [6]. För ICON-7 
är de data som ingår i modellen i nuläget inte publicerade. Enligt företaget är det en 
subgruppsanalys av högriskgruppen i ICON-7 (dvs. suboptimalt opererade stadium III och 
stadium IV) där man i den hälsoekonomiska modellen även har inkluderat 30 patienter som 
var primärt inoperabla. Företaget förväntar sig att dessa data ska publiceras i slutet av 2014. 
De resultat som publicerades i Perren et al [4], se tabell 6, exkluderade de patienter som var 
primärt inoperabla. 
 
Jämfört med huvudpublikationen för GOG-0218 ger analysen med censurerade data [6] en 
tydligt bättre behandlingseffekt av bevacizumab i relation till publicerade data (se avsnitt 
1.4). 
 
Under den första delen av modellen bestämmer Kaplan-Meier-kurvorna från studien för 
varje tidpunkt sannolikheten att befinna sig i ett visst stadium. När antalet patienter som 
fortfarande är kvar i studien (patients at risk) blir färre än 50 övergår kurvan till en extrapo-
lerad kurva som får sin form utifrån en sannolikhetsfördelning.11 I modellen går det att välja 

                                                        
11 Sannolikhetsfördelningar är matematiska funktioner som beskriver sannolikheter. Det finns olika typer av 
fördelningar med olika egenskaper. Lognormal är exempel på en sannolikhetsfördelning. 
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vilken sannolikhetsfördelning som ska användas. Kostnaden per QALY skiljer sig mycket åt 
beroende på vilken sannolikhetsfördelning som används. Företaget menar, utifrån register-
data, att den mest lämpliga sannolikhetsfördelningen för extrapolering i detta fall är en 
lognormalfördelning.  
 
Företaget motiverar detta med att en lognormalfördelning för att extrapolera observerad 
totalöverlevnad i kemoterapiarmen i ICON-7 bäst överensstämmer med tillgängliga register-
data efter 10 år [9;10].  
 
Det finns ingen standardiserad metod för att välja sannolikhetsfördelning för extrapolering 
vid modellering av överlevnad utifrån Kaplan-Meier-skattningar. Det finns dock statistiska 
metoder för att pröva vilken fördelning som bäst passar observerade studiedata. Två sådana 
metoder är Akaike information criterion respektive Bayesian information criterion (AIC och 
BIC).  
 
Företaget har använt AIC och BIC för att analysera vilken sannolikhetsfördelning som bäst 
passar observerade data. Metoderna är i detta fall i allt väsentligt samstämmiga vad det gäller 
vilken distribution som bäst passar observerade data från respektive studie och arm. Inte i 
något av fallen är det lognormal distribution som passar bäst. Företaget menar att AIC och 
BIC endast utgår från observerade data från GOG-0218 och ICON-7 och beaktar alltså inte 
data från registerstudier. 
 
Utifrån de observerade och extrapolerade kurvorna beräknar modellen sannolikheter för att 
befinna sig i ett visst hälsostadium. Till dessa hälsostadier kopplas kostnader samt livskvali-
tetsvikter. I slutet av modellen beräknas totala kostnader samt totala hälsovinster uttryckta 
som kvalitetsjusterade levnadsår. I bilaga 3 redovisas de sannolikhetsfördelningar som 
diskuteras i detta kunskapsunderlag. 
 

TLV:s bedömning: Företaget har valt att modellera utifrån subgrupper av studiepopulat-
ionerna, vilket medför att den modellerade patientpopulationen inte motsvarar indikationen. 
Sannolikt är behandling av denna patientpopulation mer kostnadseffektiv än den som 
exkluderats. 
 
Företagets val av metod för att extrapolera överlevnadsdata överskattar överlevnadsvinsten 
jämfört med de fördelningar som framstår som bäst enligt AIC eller BIC, vilket leder till en 
lägre kostnad per QALY.  
 
Valet av sannolikhetsfördelning har mycket stor betydelse för den modellerade överlevnads-
vinsten. Företaget har motiverat sitt val av extrapoleringsmetod med passform för register-
data. Företaget har vidare angivit att en senare påbörjad extrapolering än 50 ”patients at 
risk”, det vill säga att använda observerade studiedata längre (exempelvis ”patients at risk” 
vid 10) är ett sätt att korrigera för den visuellt dåliga passformen lognormal fördelning. TLV 
bedömer att passformen visuellt är fortsatt dålig, framför allt för bevacizumabarmarna. TLV 
menar att en lognormal fördelning inte är en lämplig fördelning för att extrapolera studiedata 
i detta fall.  
 
De extrapoleringsmetoder som är bäst enligt AIC/BIC medför att den extrapolerade överlev-
naden förefaller vara lägre än registerdata [9; 10, se även Figur 9]. Enligt TLV:s expert utgör 
Stadium IIIA och IIIB mindre än 30 procent av alla stadium III och har mindre avancerad 
sjukdom och bättre prognos än IIIC. Sämst prognos i stadium IIIC har de suboptimalt 
opererade. Tidigare registerstudier har visat nära 25 procentig 10-årig överlevnad i stadium 
III, men data är inte särskilt redovisat för optimalt jämfört med suboptimalt opererade. 
Enligt TLV:s expert kan det vara svårt att dra slutsatser av dessa registerdata, men eftersom 
de data som redovisas är en blandning av dåliga och bättre prognostiska variabler ligger 
sannolikt överlevnaden för suboptimalt opererade lägre.  
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Det bekräftas också i en studie av du Bois 2009 [11] som visar att 10-årsöverlevnad hos 
suboptimalt opererade stadium IIIc är betydligt lägre än 25 procent, sannolikt mindre än 10 
procent. 
 
Företaget vidhåller dock att svenska och internationella registerdata visar att det förekommer 
långtidsöverlevare bortom 10 år även vid stadium III-IV sjukdom och har betydelse för valet 
av tidshorisont. 
 
TLV bedömer utifrån ovanstående att det är mer lämpligt att använda den sannolikhetsför-
delning som bäst passar respektive kurva enligt AIC eller BIC. Eftersom såväl osäkerhet i 
denna bedömning som påverkan på utfallet är av stor betydelse redovisas den av företaget 
argumenterade metoden, lognormal i en känslighetsanalys. Denna bör tas i beaktande. 

2.1.2 Tidshorisont 
Företaget modellerar i sitt grundscenario en tidshorisont på 25 år. Företaget menar att det 
med nuvarande cytostatikabehandlingar finns stöd för att 10-årsöverlevnaden för suboptim-
alt opererade stadium IIIB är 20-25 procent och för stadium IV 5-10 procent [10; 11]. 
Företaget menar därför att en tidshorisont på tio år är för kort. 
 
Valet av tidshorisont kan ha mer eller mindre betydelse för utfallet beroende på vilken 
extrapoleringsmetod som används. Med lognormalfördelning som överlevnadsmodell får 
valet stor betydelse för kostnaden per vunnet QALY. Om överlevnaden istället modelleras 
med de sannolikhetsfördelningar som är bäst enligt AIC/BIC har en tidshorisont bortom tio 
år enbart en marginell betydelse. 
 

TLV:s bedömning: Enligt TLV:s allmänna råd skall tidshorisonten ”täcka den period då de 
huvudsakliga hälsoeffekterna och kostnaderna uppstår.” Samtidigt skall ett livslångt perspek-
tiv användas då behandlingen påverkar överlevnaden.  
 
Tillägg av bevacizumab påverkar överlevnaden men de data som finns tillgängliga täcker 
endast en uppföljningsperiod om knappt fyra år. TLV och TLV:s expert menar att det är 
orealistiskt att anta att det finns överlevnad i denna svårt sjuka population upp till 25 år efter 
andra linjens behandling. TLV menar att en rimlig tidshorisont är 10 år i det här fallet. 
Företaget har redovisat känslighetsanalyser med 10 år som tidshorisont. 
 
Läkemedelsverket delar TLV:s uppfattning att det är rimligt att begränsa tidshorisonten till 
10 år (eller kortare) då endast stadium IV- och suboptimalt opererade stadium III- patienter 
ingår i modellen. Läkemedelsverket delar TLV:s uppfattning om företagets val av överlev-
nadsfunktion (lognormal).  
 
SBU delar TLV:s uppfattning att en längre tidshorisont än 10 år förefaller orimlig. Av 
effektkurvorna (Figur 3) är det svårt att se hur extrapoleringen för PFS kan passa in med 
aktuella överlevnadssiffror som går ihop ungefär vid 30 månader. 

 

2.1.3 Hälsorelaterad livskvalitet 
I modellen används EQ-5D-data som samlats in från en subgrupp i ICON-7. De patienter 
som fyllde i EQ-5D-formuläret hade suboptimalt opererad sjukdom i stadium III eller IV. 
Livskvalitetsdata skiljde sig inte mellan armarna i denna analys varför samma livskvalitet 
används i båda armarna i modellen. Det antogs att den eventuella livskvalitetssänkning som 
kan bero på biverkningar fångades i dessa data. 
 
Företaget har framhållit att det inte är visat att det finns en koppling mellan en ökad dos och 
försämrad livskvalitet. 



 

14 
 

 

TLV:s bedömning: Livskvalitetsdata avser visserligen den relevanta patientpopulationen. 
De är emellertid hämtade från ICON-7 som använde hälften av den godkända bevaci-
zumabdosen. Därför underskattar dessa data livskvalitetsförlusten av biverkningar vid en 
dosering om 15 mg/kg om biverkningarna ökar med dosen. Samtidigt var det en högre 
frekvens biverkningar i ICON-7 jämfört med i GOG-0218. 
 
Även om det i modellen inte går att göra denna typ av känslighetsanalys bedömer TLV att 
påverkan på kostnadseffektiviteten sannolikt är liten. 
 

2.2 Kostnader och resursutnyttjande 

2.2.1 Kostnader för läkemedlet 
Listpriserna för Avastin som används i modellen är 12 067 kronor för 400 mg respektive 
3 331,50 för 100 mg. Analyserna baseras på dessa priser och exkluderar eventuella upphand-
lingsrabatter och kostnads-capping för Avastin. Patienterna får i modellen den genomsnitt-
liga dosen från GOG-0218 respektive ICON-7 – 1 038 mg respektive 490 mg per 
doseringstillfälle. Utifrån doseringen i respektive studie motsvarar detta en kroppsvikt på 69 
kg respektive 65 kg.  
 
Företaget menar att kostnaderna för Avastin eller annat läkemedel som gavs efter progress i 
kemoterapiarmen skall tas med om data hämtas från de två armarna i GOG-0218. 
 

2.2.2 Vårdkostnader och resursutnyttjande 
Priser för läkemedel är tagna från Apoteket AB eller upphandlade priser för Region Skåne. 
Vårdkostnader är hämtade från Södra regionvårdsnämnden i Skåne.  
 

TLV:s bedömning: Detta är ofta använda källor till kostnader och TLV har inte funnit 
anledning att ifrågasätta de kostnadsposter som används i modellen. 
 

2.2.3 Indirekta kostnader 
I modellen finns möjlighet att inkludera indirekta kostnader. Företaget har gjort antaganden 
om sjukskrivningsgrad samt privat konsumtionsgrad. Företaget har, i enlighet med TLV:s 
allmänna råd, beräknat indirekta kostnader genom att använda inflationsuppräknade 
schabloner. 
 
Givet att indirekta kostnader är inkluderade antar företaget att man i stadiet progressionsfri 
överlevnad har en sjukskrivningsgrad på 25 procent och en minskning av den privata 
konsumtionen med 30 procent. I progredierad sjukdom har man antagit en sjukskrivnings-
grad på 90 procent och en minskad privat konsumtion med 60 procent. Företaget för ett 
resonemang kring sina antaganden men hänvisar inte till empiriska data för den relevanta 
patientgruppen eller publicerade källor. Företaget menar också att indirekta kostnader inte 
alls bör vara inkluderade i grundscenariot. 
 

TLV:s bedömning: Samtliga patienter är enligt TLV:s expert sjukskrivna 4-6 månader 
efter primärbehandling. En del patienter kan vara åter i arbete efter ca 12 månader. Enligt 
TLV:s expert är samtliga patienter som progredierat sjukskrivna. 
 
TLV bedömer att företaget inte tillräckligt har motiverat de justeringar som de anfört. I TLV:s 
grundscenario antas istället att samtliga patienter är sjukskrivna. 
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Känslighetsanalyser visar att andelen sjukskrivna jämfört med övriga osäkerheter har en 
mycket liten påverkan på kostnaden per QALY. 
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3 Resultat – Kostnad per vunnet QALY 
TLV bedömer att kostnaden per vunnet QALY ligger mellan 1 000 000 till 2 000 000 kronor.  
 
TLV:s huvudsakliga scenarier redovisas i stycke 3.1 och känslighetsanalyserna redovisas i 
stycke 3.2. Företagets grundscenario redovisas i stycke 3.3. 
  

3.1 TLV:s grundscenario 
Viktiga antaganden i TLV:s grundscenario: 
 

 Resultaten baseras på nedanstående överlevnadsanalyser: 

a) studien GOG-0218 fram till progression. Efter progression antas överlev-

nad, livskvalitet och kostnader vara desamma för båda behandlingsarmar. 

b) studien GOG-0218 för bevacizumab och ICON-7 för kemoterapi. 

 Tidshorisonten i modellen är 10 år. 

 Samtliga patienter antas vara sjukskrivna. 

 Kostnader för antiangiogen behandling efter progress tas inte med för några av pati-

enterna. 

 De sannolikhetsfördelningar med bäst statistisk passform  enligt BIC och AIC an-

vänds för att extrapolera progressionsfri överlevnad och totalöverlevnad från studie-

data.12 

Tabell 7 Scenarier jämförelse bevacizumab + kemoterapi mot kemoterapi se punktlistan ovan för 
beskrivning av vad de olika scenarierna innebär 
 

 Skillnad mellan bevacizumab + kemoterapi och 
kemoterapi 

  GOG-0218 (a) GOG-0218 vs ICON-7 (b) 

Läkemedelskostnad 426 691 kr 426 691 kr 

Övriga sjukvårdskostnader 27 732 kr 109 804 kr 

Indirekta kostnader 66 430 kr 187 499 kr 

  
 

 

Kostnader, totalt 520 853 kr 723 994 kr 

  
 

 

Vunna levnadsår 0,319 0,898 

Vunna QALY 0,255 0,681 

Kostnad per vunnet QALY 2 038 741 kr 1 063 518 kr 
 
 

3.2 TLV:s känslighetsanalyser 
Eftersom det finns en väldigt stor osäkerhet kring hur stor behandlingseffekten är på grund 
av att de kliniska studierna har brister presenteras även resultaten baserat på två ytterligare 
överlevnadsanalyser: 

                                                        
12 För studien GOG-0218 används Gompertzfördelningen för totalöverlevnad för bevacizumab och totalöverlevnad 
för kemoterapi. För PFS används en Weibullfördelning för bevacizumab medan loglogistic används för kemote-
rapi. För studien ICON-7 används Gompertzfördelningen för att beskriva totalöverlevnaden för bevacizumab. 
Weibullfördelningen används för totalöverlevnaden för kemoterapi samt för PFS för bevacizumab. Slutligen 
används en loglogistisk fördelning för att skatta PFS för kemoterapi. 
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c) studien GOG-0218 utan korrigering för cross-over och utan kostnader för be-

vacizumab-behandling efter progression i någon arm. 

d) studien ICON-7 

Tabell 8 Scenarier jämförelse bevacizumab + kemoterapi mot kemoterapi se punktlistan ovan för 
beskrivning av vad de olika scenarierna innebär 
 

 Skillnad mellan bevacizumab + kemoterapi och 
kemoterapi 

  GOG-0218 (c) ICON-7 (d) 

Läkemedelskostnad 426 691 kr 218 141 kr 

Övriga sjukvårdskostnader 23 930 kr 31 461 kr 

Indirekta kostnader 61 176 kr 30 606 kr 

     

Kostnader, totalt 511 797 kr 280 208 kr 

     

Vunna levnadsår 0,293 0,147 

Vunna QALY 0,236 0,114 

Kostnad per vunnet QALY 2 167 714 kr 2 464 507 kr 
 
Alla fyra scenarier har även varierats med tre andra faktorer i kompletterande känslighetsa-
nalyser (Tabell 9). 
 

Tabell 9. Känslighetsanalyser 
 

Känslighetsanalyser 
Kostnad per 
QALY enligt 
scenario a 

Kostnad per 
QALY enligt 
scenario b 

Kostnad per 
QALY enligt 
scenario c 

Kostnad per 
QALY enligt 
scenario d 

Tidshorisont 20 år 2 153 452 kr 1 073 384 kr 2 298 463 kr 2 644 338 kr 

Sjukskrivnings-
grad i progress-
ionsfritt stadium 

25 % 1 783 981 kr 951 590 kr 1 892 044 kr 2 172 345 kr 

Metod för 
extrapolering 

Företagets 
metod 
(lognormal) 

995 379 kr 847 219 kr 1 470 556 kr 760 305 kr 

 
TLV:s bedömning: Av de redovisade känslighetsanalyserna framgår det tydligt att den 
viktigaste osäkerheten i modellen, tillsammans med frågan om vilka studier data hämtas 
från, är vilken metod som används för att extrapolera studiedata. Det går inte att utifrån 
befintliga data säga att en enskild fördelning är rätt och de andra är fel. Eftersom valet av 
extrapoleringsmetod är avgörande för kostnaden per QALY redovisar TLV även företagets val 
av metod som en känslighetsanalys.  
 
Företaget har argumenterat för att en extrapolering av data från kemoterapiarmen i ICON-7 
lognormal är den parametriska funktion som visuellt bäst passar överlevnadsdata från två 
externa datakällor [9; 10]. TLV bedömer att det är mest lämpligt att använda de fördelningar 
som har bäst statistisk passform. Se avsnitt 2.1.1 för mer information. 
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3.3 Företagets grundscenario 
Viktiga antaganden i företagets grundscenario: 
 

 Jämförelsen sker mellan bevacizumab-armen i studien GOG-0218 och kemoterapi-

armen i studien ICON-7. 

 Överlevnaden modelleras med en lognormalfördelning. 

 Tidshorisonten är 25 år. 

 
Tabell 10. Resultat i företagets grundscenario jämförelse bevacizumab + 
kemoterapi mot kemoterapi 

  
Skillnad mellan bevacizumab 

+ kemoterapi och kemoterapi 

Kostnad bevacizumab 426 691 kr 

Övriga sjukvårdskostnader 145 985 kr 

Indirekta kostnader 103 828 kr 

   

Kostnader, totalt 676 504 kr 

   

Vunna levnadsår 1,703 

Vunna QALY 1,318 

   

Kostnad per vunnet levnadsår 336 232 kr 

Kostnad per vunnet QALY 513 409 kr 
 

 
 
 

TLV:s bedömning: Även om det medför osäkerhet att göra en indirekt jämförelse gör 
brister i designen av GOG-0218 och ICON-7 att en sådan jämförelse i detta fall är rimlig som 
ett av flera scenarion. 
 
En annan analys som skulle kunna justera för cross-over är att göra en subgruppsanalys på 
de patienter (61 %) i kemoterapiarmen i GOG-0218 som inte fick riktad biologisk behandling 
efter progress. Även TLV:s expert har påpekat att en sådan analys vore önskvärd. TLV har 
påpekat detta för företaget, men de har inte gjort någon sådan analys. Företaget menar att en 
sådan analys inte kan göras p.g.a. att det uppstår bland annat en selektions-bias som gör att 
grupperna inte längre kan jämföras. 
 
Den av företaget föreslagna metoden för extrapolering är den som är mest gynnsam för 
företaget. Vi bedömer att andra metoder är mer lämpliga. Se avsnitt 2.1.1 för en diskussion 
om detta.  
 
Utifrån de data som finns bedömer vi att det är orealistiskt att extrapolera en överlevnad 
bortom tio år. Läkemedelsverket delar TLV:s antagande med avseende på överlevnadsvinst i 
meningen att företagets skattning ter sig orimligt stor. SBU anser att TLV:s bedömning av 
klinisk användning, effekter och kostnader är rimlig och att det finns en stor osäkerhet i 
modellerad progressionsfri överlevnadsvinst. Längre tidshorisont än 10 år att modellera 
förefaller också orimlig enligt SBU. Av effektkurvorna är det svårt att se hur extrapoleringen 
för PFS kan passa in med aktuella överlevnadssiffror som går ihop vid ca 30 månader. 
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3.4 Osäkerhet i resultaten 
Osäkerheten i resultaten är mycket stor. Känslighetsanalyserna visar att modellen är känslig 
för alla de parametrar som varieras vilket gör att samtliga antaganden som görs får stort 
genomslag. Den viktigaste osäkerhetsfaktorn för kostnadseffektiviteten är vilka datakällor 
som används för att skatta överlevnad samt metoden för extrapolering av progressionsfri 
respektive totalöverlevnad. 
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4 Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer 
TLV har även varierat priset för att generera en bild av hur detta påverkar kostnadseffektivi-
teten. Analyserna baseras på listpriserna och exkluderar eventuella upphandlingsrabatter och 
kostnads-capping för Avastin. 

Om bevacizumab skulle tillhandahållas helt utan kostnad blir kostnaden per QALY mellan 
knappt 400 000 och 550 000 kronor. Det beror på att övriga vårdkostnader och indirekta 
kostnader kvarstår även om läkemedlet i sig inte skulle kosta något. 
 
Figur 2. Kostnad per QALY för olika scenarier och olika rabattnivåer. 
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5 Övrig information 
NICE (National Institute for Health and Care Excellence) i Storbritannien rekommenderar 
inte bevacizumab för behandling av ovarialcancer. I sin utredning kom man fram till en 
kostnad per QALY på mellan 128 000 och 161 000 pund (1 320 000 – 1 660 000 kronor, 
växelkurs september 2013). 
 
SMC (Scottish Medicines Consortium) rekommenderar inte bevacizumab för behandling av 
ovarialcancer. I sin utredning kom man fram till att kostnaden per QALY skulle överstiga 
90 000 pund (ca 930 000 kronor, växelkurs september 2013). 
 
Ovanstående analyser är enligt företaget gjorda utifrån andra förutsättningar och är därför 
inte direkt jämförbara med frågeställningen i TLV:s kunskapsunderlag. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Kirurgisk stadieindelning av ovarialcancer enligt FIGO 
 

Stadium I 
Stadium IA 
 
Stadium IB 
 
Stadium IC 
 
 

Tumören är begränsad till ovarierna 
Tumören är begränsad till ett ovarium, intakt tumörkapsel, ingen ytväxt, ingen 
malign ascites 
Tumörväxt i båda ovarierna, intakt tumörkapsel, ingen ytväxt, ingen malign 
ascites 
Tumörväxt enligt IA alt IB, men med växt på ovarialyta, kapselruptur och/eller 
malign ascites alt buksköljvätska 
 

Stadium II 
Stadium IIA 
Stadium IIB 
Stadium IIC 

Tumörväxt i ett eller båda ovarierna med utbredning i bäckenet 
Tumörväxt i ett eller båda ovarierna med utbredning i bäckenet 
Överväxt på andra vävnader i bäckenet 
Tumörväxt enligt IIA alt IIB, men med växt på ovarialyta, kapselruptur och/eller 
malign ascites alt buksköljvätska 

Stadium III 
 
 
 
Stadium IIIA 
 
Stadium IIIB 
 
Stadium IIIC 

Tumörväxt i ett eller båda ovarierna med spridning utanför bäckenet 
till peritoneum eller retroperitoneala eller inguinala lymfkörtlar. 
Ytliga metastaser över lever ger stadium III. Tumörväxt begränsad till 
bäckenet, men med PAD-verifierad växt till tunntarm eller oment. 
Tumören makroskopiskt begränsad till bäckenet, negativa lymfkörtlar, men med 
histologiskt verifierad mikroskopisk spridning till abdominella peritonealytor. 
Tumör enligt IIIA men med peritoneal spridning till bukhålan av makroskopiska 
metastaser ≤2 cm 
Peritoneala metastaser utanför bäckenet som är >2 cm i diameter, eller positiva 
retroperitoneala eller inguinala lymfkörtlar 

Stadium IV Tumörväxt i ett eller båda ovarierna med fjärrmetastaser. Pleura-
vätska med verifierad positiv cytologi blir stadium IV. Parenkymatösa 
levermetastaser ger stadium IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Bilaga 2 GOG performance status 
 

Grade GOG* 

0 Fully active, unrestricted activities of daily living 

1 Ambulatory, but restricted in strenuous activity 

2 Ambulatory, and capable of selfcare. Unable to work. Out of bed for greater than 50% 
of waking hours 

3 Limited selfcare, or confined to bed or chair 50% of waking hours. Needs special 
assistance 

4 Completely disabled, and no selfcare 

5 Dead 

*Karnofsky DA, Burchenal JH. (1949). "The Clinical Evaluation of Chemotherapeutic Agents 
in Cancer." In: MacLeod CM (Ed), Evaluation of Chemotherapeutic Agents. Columbia Univ 
Press. Page 196 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Bilaga 3 Överlevnadskurvor och metoder för extrapolering 
 

 
Figur 3. Data från studien GOG-0218 extrapolerat med lognormal fördelning. 

 
Figur 4. Data från studien GOG-0218 extrapolerat med de fördelningar som är bäst enligt de statistiska 
metoderna AIC och BIC. Notera att kurvorna för progressionsfri överlevnad korsar varandra. 
 



 

 
 

 
Figur 5. En indirekt jämförelse mellan studierna GOG-0218 (bevacizumabarmen) och ICON-7 (kemoterapi-
armen). Lognormal fördelning används för att extrapolera data. 

 
Figur 6. En indirekt jämförelse mellan studierna GOG-0218 (bevacizumabarmen) och ICON-7 (kemoterapi-
armen). Data är extrapolerade med de fördelningar som är bäst enligt AIC och BIC. Notera att kurvorna för 
progressionsfri överlevnad korsar varandra. 
 



 

 
 

 
Figur 7. Data från studien ICON-7 extrapolerat med en lognormal fördelning. 

 
Figur 8. Data från studien ICON-7 extrapolerat med de fördelningar som är bäst enligt de statistiska 
metoderna AIC och BIC. Notera att kurvorna för såväl totalöverlevnad som progressionsfri överlevnad 
korsar varandra.  
 



 

 
 

  

 
 

Figur 9. Totalöverlevnad i modellen samt totalöverlevnad enligt registerdata (du Bois [11]).. 
Diagrammen ovan kommer från Roche. De heldragna linjerna illustrerar överlevnad i de olika scenarierna. 
De röda kurvorna återspeglar överlevnaden för bevacizumab och de lila kurvorna för kemoterapi. Övriga 
kurvor är registerdata från du Bois [11]. 
  



 

 
 

Bilaga 4 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. Jämförelseal-
ternativet 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 tradition-
ella 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 kostnadseffekt-
analysen 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 kostnads-
effektanalysen 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 livskvali-
tetsjusterade 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 rekommende-
rar 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 person-

liga egenskaper och funktioner i samhället.  

 Behov och solidaritet: Resurserna bör i första hand fördelas till de områden där beho-

ven 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 fast-
ställs 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. Sam-
manvägningen innebär också att behandlingar för lindriga besvär ibland prioriteras bort 
från den gemensamma skattefinansierade sjukvården för att få utrymme för mer ange-
lägna behandlingar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


