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Abraxane (nab-paklitaxel) i kombination med gemcitabin är godkänt att användas
som första linjens behandling av vuxna patienter med metastaserande
adenocarcinom i pankreas (spridd bukspottkörtelcancer). Paklitaxel hör till
läkemedelsgruppen taxaner och är ett så kallat cellgift eller cytostatika.
Vi bedömer att svårighetsgraden för tillståndet är hög (på en skala låg-medelhög-hög)
eftersom patienterna har en låg livskvalitet och en kort förväntad överlevnad. Färre än
fem procent av patienterna lever efter fem år och merparten av patienterna har dött
två år efter diagnos.
MPACT1-studien inkluderade 861 vuxna med tidigare obehandlad metastaserande
bukspottkörtelcancer. Patienterna behandlades antingen med en kombination av
Abraxane och gemcitabin eller med endast gemcitabin.
Total överlevnad, progressionsfri överlevnad, tid till behandlingssvikt och total
tumörrespons var signifikant bättre för patienter som behandlades med
kombinationen Abraxane och gemcitabin. Total överlevnad var i median 2,1 månader
längre för patienter som fick kombinationsbehandlingen.
Priset för Abraxane som används i den hälsoekonomiska modellen är 3 548,50 kronor
per 100 mg och 8870 kronor per 250 mg.
Osäkerheten i resultaten är medelhög och ligger främst i osäkerheten kring
patienternas verkliga livskvalitet.
Kostnaden per vunnet QALY för Abraxane i kombination med gemcitabin bedöms
vara 1 400 000 kronor jämfört med enbart gemcitabin.
Vi bedömer att kostnaden per QALY till det angivna listpriset är hög (på en skala lågmedelhög-hög)

Prioriteringsbeslut som fattas inom hälso- och sjukvården ska inte enbart baseras på kostnad
per QALY. En sammanvägning görs efter en etisk plattform med tre huvudprinciper:
Människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen.
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. För en hög svårighetsgrad eller om det finns få andra behandlingar att
välja bland accepteras i regel en högre kostnad per QALY.
Människovärdesprincipen innebär att betalningsviljan inte får vara olika för olika grupper i
samhället. Den får alltså inte skilja sig åt beroende på till exempel ålder och kön.
Slutsatserna i underlaget kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund
för den utvärderingen förändras på ett avgörande sätt.
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