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TLV:s bedömning och sammanfattning














Xofigo (radium-223) är avsett för behandling av vuxna med kastrationsresistent prostatacancer, med symtomatiska skelettmetastaser och utan kända metastaser i mjukdelsorgan (viscerala metastaser).
Svårighetsgraden för kastrationsresistent prostatacancer med symptomatiska skelettmetastaser bedöms av TLV som hög eftersom tillståndet är obotligt och leder till döden.
Xofigo innehåller radium-223 som är en isotop (variant) av grundämnet radium som
binder till benvävnaden och där avger en så kallad alfastrålning.
Radium-223 har i en direkt jämförande studie mot placebo visat på en signifikant förlängd total överlevnad (median), 14,9 månader gentemot 11,3 månader för placebo.
Företagets grundscenario utgår från en jämförelse med placebo medan TLV bedömer att
det är mest relevant att ha en jämförelse av behandlingseffekter och kostnader mellan Xofigo och abirateron (Zytiga) respektive cabazitaxel (Jevtana) för subpopulationer som tidigare erhållit behandling med docetaxel. TLV bedömer det även som relevant att ha en
jämförelse med docetaxel för subpopulation som inte tidigare erhållit behandling med docetaxel. Alla jämförelselaternativ ryms enligt TLV:S uppfattning inom Xofigos indikation,
men endast indirekta jämförelser finns att tillgå.
Viktiga faktorer för kostnadseffektiviteten:
- Indikator för sjukdomsprogression
- Tidshorisont
Vid jämförelse gentemot Zytiga och Jevtana visar resultaten från den hälsoekonomiska
modellen att Xofigo är kostnadsbesparande (antagande om jämförbar effekt till en lägre
kostnad). Vid jämförelse gentemot docetaxel bedöms kostnaden per vunnet QALY vara
ungefär 3,9 miljoner kronor.
Priset för Xofigo som används i den hälsoekonomiska modellen är 38 600 kronor per
injektion (en behandling omfattar sex injektioner).
Osäkerheten i resultaten är hög och beror främst på indirekta jämförelser, extrapoleringen av total överlevnad samt val av indikator för sjukdomsprogression.

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 hälsoekonomiska modellen förändras på ett avgörande sätt.
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1 Klinisk sammanfattning
Enligt cancerfondens statistik från 2013 är prostatacancer Sveriges vanligaste cancerform.
Idag finns över 75 000 män med diagnosen [1] och ungefär 50 % av männen är över 70 år när
de diagnostiseras [2]. Av dessa behandlas cirka 2 500 män varje år för kastrationsresistent
prostatacancer med skelettmetastaser [3].
När prostatacancern spritt sig till andra delar av kroppen (metastaserat) försöker man
begränsa spridningen och lindra symptomen med bland annat hormonell behandling. Den
brukar till en början ha en god effekt men inom ett par månader eller år utvecklas resistens
mot hormonbehandlingen och cancern fortsätter växa (progrediera), trots pågående behandling. Detta benämns kastrationsresistent- eller hormonrefraktär prostatacancer.

1.1 Läkemedlet
1.1.1 Indikation
Xofigo (radium-223) är avsett för behandling av vuxna med kastrationsresistent prostatacancer med symtomatiska skelettmetastaser och inga kända viscerala1 metastaser.
TLV:s kommentar: Företaget har valt att inte efterge sekretessen för uppgifterna om det
uppskattade antalet patienter per år som kan bli aktuella för behandling med Xofigo. Utifrån
våra kliniska experters erfarenheter uppskattar TLV att antalet patienter per år kommer att
ligga någonstans mellan 250 upp till dryga 1000 patienter.
1.1.2 Verkningsmekanism
Xofigo innehåller radium-223 som är en isotop (en variant) av grundämnet radium som
avger en så kallad alfastrålning. Radium-223 liknar2 kalcium och söker sig specifikt till
områden i skelettet som drabbats av skelettmetastaser och bildar komplex med ett benmineral (hydroxiapatit3) som utgör en del av benvävnaden. Radium-223 har en potent cytotoxisk4
effekt genom att strålningen skadar DNA i angränsande tumörceller. Räckvidden för
alfastrålning från radium-223 är mindre än 100 mikrometer (mindre än 10 celldiametrar)
vilket minimerar skadan på omgivande frisk vävnad. Halveringstiden för radium-223 är 11,4
dagar. Det innebär att det efter en dos av Xofigo efter en månad finns kvar mindre än 15
procent av den ursprungliga aktiviteten och efter två månader knappt 2 procent.
1.1.3 Dosering/administrering
Xofigo ges som totalt sex injektioner, varje injektion tar cirka 1 minut och ges med fyra
veckors mellanrum och en aktivitet på 50 kBq per kg kroppsvikt. Säkerhet och effekt utöver 6
injektioner har inte studerats.

Viscerala organ = mjukdelsorgan.
Både radium och kalcium är alkaliska jordartsmetaller och återfinns i samma lodräta rad i periodiska systemet.
3 Hydroxiapatit består mestadels av kalcium och fosfat, och tillsammans med kollagen gör den benvävnaden både
hård och flexibel. [4]
Nationalenceklopedin.
(2014,
24
februari).
Benvävnad.
Available:
http://www.ne.se/benv%C3%A4vnad
4 Cytotoxisk =celldödande
1
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1.2 Aktuella behandlingsrekommendationer, jämförelsealternativ och
svårighetsgrad
1.2.1 Aktuella behandlingsrekommendationer
Socialstyrelsen rekommenderar i sina nationella riktlinjer för prostatacancer [3] som
palliativ5 behandling, till patienter med kastrationsresistent prostatacancer och skelettmetastaser följande behandling


Docetaxel (cellgifter) eller enzulatamid (Xtandi) kan erbjudas, båda med en prioritetsgrad 6.



Abirateron (Zytiga) kan erbjudas personer med symptomgivande skelettmetastaserad
cancer efter behandling med cellgifter som inte längre svarar på docetaxel (prioritetsgrad 6) eller före cellgiftsbehandling (prioriteringsgrad 7)



Radium-223 (Xofigo) kan erbjudas personer med symptomgivande kastrationsresistent prostatacancer efter behandling med cellgifter, eller till personer med med dåligt allmäntillstånd (prioriteringsgrad 7).

I undantagsfall kan cabazitaxel erbjudas som andra linjens palliativa behandling till
personer med symptomgivande skelettmetastaserad kastrationsresistent prostatacancer som
inte längre svarar på behandling med docetaxel (prioriteringsgrad 8).
I Regionalt vårdprogram för prostatacancer från RCC Uppsala-Örebro [5] rekommenderas
att docetaxel bör övervägas till personer med skelettmetastaserad cancer och symptomgivande sjukdom som progredierar trots kastrationsbehandling. Även abirateron (Zytiga)
nämns men då som behandling (tabletter) utlämnad på specialistmottagning.
I Vårdprogram för prostatacancer från RCC Syd [6] rekommenderas docetaxel till patienter
med rimligt gott allmäntillstånd med symptomgivande kastrationsresistent, metastaserad
prostatacancer och till asymptomatiska patienter med utbredda skelettmetastaser och snabbt
stigande PSA. Både abirateron (Zytiga) och enzulatamid (Xtandi) nämns i vårdprogrammet
vid behandling av kastrationsresistent cancer men på grund av oklarheter vad gäller kostnader och patientgrupper aktuella för behandlingen vid tiden för publicering av vårdprogrammet ges ingen tydlig rekommendation om vilket av dessa två läkemedel som ska användas
när.
I bilaga 1 finns en schematisk, mycket förenklad och generaliserad bild över de behandlingsalternativ som finns vid kastrationsresistent prostatacancer i relation till Xofigos godkända
indikationstext.
1.2.2 Jämförelsealternativ
Företaget bedömer att placebo/bästa möjliga omvårdnad enligt standardprotokoll6 är det
mest relevanta behandlingsalternativet med motiveringen att det inte finns något annat
läkemedel som specifikt har indikation för behandling av prostatacancer med skelettmetastaser. Företaget anser inte att docetaxel är ett relevant behandlingsalternativ, eftersom
huvudstudien för Xofigo (ALSYMPCA) primärt inriktades på patienter som tidigare behandlats med docetaxel eller inte ansågs tåla docetaxelbehandling. Företaget har även kommit in
med en svensk registerbaserad studie som visar på att endast 21 procent av de personer som
Palliativ vård= lindrande vård när ingen bot finns, benämns även vård i livets slutskede.
BSC= best standard of care = bästa möjliga omvårdnad enligt standardprotokoll. Tillåten BSC i studien
inkluderade t ex lokal extern strålbehandling (local external beam), behandling med kortikosteroider (steroider),
antiandrogener (läkemedel som sänker testosteronnivåerna), ketokonazol (läkemedel mot svampinfektioner),
bisfosfonater och östrogener.
5

6
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dog under studieperioden (1,5 år, 2009-2010) hade fått någon form av kemoterapi (både
intravenös eller oral behandling) [7].
1.2.3 Svårighetsgrad för diagnosen
Svårighetsgraden för diagnosen kastrationsresistent prostatacancer med symptomatiska
skelettmetastaser bedöms av TLV som hög7 då tillståndet är obotligt och leder till döden.
Behandlingen med radium-223 är palliativ och syftar till att förlänga livet samt minska
symptom. Även Socialstyrelsen bedömer att svårighetsgraden för metastaserad kastrationsresistent prostatacancer är mycket stor.[3]
TLV:s bedömning: Utifrån ovan nämnda behandlingsrekommendationer och Xofigos
indikation som enligt TLV:s förståelse spänner över flera behandlingssteg i behandlingstrappan anser TLV att det finns fler än ett relevant jämförelsealternativ. Abirateron (Zytiga) och
cabazitaxel (Jevtana) utgör relevanta jämförelsealternativ för de som inte svarat på, eller inte
kan ta, docetaxel. Utifrån Xofigos indikation, Socialstyrelsens riktlinjer och våra kliniska
experters bedömning anser TLV att även docetaxel är ett relevant jämförelsealternativ för
patienter som inte tidigare fått cellgifter mot metastaseradkastrationsresistent prostatacancer.
Enligt TLV:s experter ter sig resultatet att 21 procent av patienterna får kemoterapi realistisk
för den tidperiod studien analyserade men det är inte otroligt att andelen idag är något högre.
Dock ska påpekas att cellgifter inte är ett behandlingsalternativ för många män.
TLV väljer att i detta kunskapsunderlag presentera, utan att lägga någon medicinsk värdering
i det, de relevanta jämförelsealternativen i den ordning de kommer i behandlingstrappan.
Xofigos indikation täcker alla jämförelsealternativ. Även enzalutamid (Xtandi) utgör ett
relevant jämförelsealternativ, men det saknas underlag för en sådan jämförelse. För att inte
fördröja utredningen av Xofigo presenteras inte någon jämförelse mot Xtandi i detta
kunskapsunderlag.

1.3 Klinisk dokumentation som ligger till grund för den hälsoekonomiska modellen
Den kliniska studie som ligger till grund för marknadsgodkännandet och företagets grundscenario i den hälsoekonomiska modellen är en randomiserad, dubbel-blind, placebokontrollerad fas-3 studie (ALSYMPCA-studien) [8]. Däremot saknas direkt jämförande
studier för radium-223 jämfört med de, ur TLV:s perspektiv, mest relevanta jämförelsealternativen; abirateron (Zytiga), cabazitaxel (Jevtana) och docetaxel, Företaget har därför
kommit in med indirekta jämförelser för dessa läkemedel, vilket betyder att man jämfört
resultaten för radium-223 från ALSYMPCA-studien med resultat för abirateron, cabazitaxel
och docetaxel från andra studier.
Indirekta jämförelser
Indirekt jämförelse radium-223 jämfört med docetaxel
Företaget har jämfört den patientgrupp från ALSYMPCA-studien som tidigare inte fått
docetaxelbehandling, med patienter från en studie som jämförde mitoxantron med två olika
doser av docetaxel hos patienter med avancerad kastrationsresistent prostatacancer [9].
Enligt företaget saknas det direkt jämförande studier mellan docetaxel och placebo i den
aktuella patientgruppen. Eftersom tid till PSA-progression inte mättes i denna studie har
man antagit att docetaxel har en riskkvot (Hazard ratio, HR) för progression på 1, det vill
säga samma effekt som radium-223. Riskkvoten för den totala överlevnaden från studiedata
presenteras i Tabell 1. Drygt 20 procent av patienterna hade viscerala metastaser, ett
exklusionskriterium i ALSYMPCA-studien.
7
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Indirekt jämförelse radium-223 jämfört med abirateron (Zytiga)
I denna indirekta jämförelse har företaget jämfört den patientgrupp från ALSYMPCA-studien
som tidigare har fått behandling med docetaxel med patienter från en studie som utvärderade abirateron jämfört med bästa möjliga omvårdnad hos patienter som tidigare behandlats
med docetaxel [10]. Abirateronstudien inkluderade patienter vars sjukdom fortskridit under
eller efter behandling med docetaxel. Drygt 30 procent av patienterna hade viscerala
metastaser. Riskkvoten för den totala överlevnaden från studiedata presenteras i Tabell 1. För
progressionsfri överlevnad har företaget, på grund av olika studiedesign, antagit en riskkvot
på 1, det vill säga samma effekt mellan abirateron och radium-223.
Indirekt jämförelse radium-223 jämfört med cabazitaxel (Jevtana)
I denna indirekta jämförelse jämförs den patientgrupp från ALSYMPCA-studien som tidigare
erhållit behandling med docetaxel med patienter från en studie som utvärderade cabazitaxel
jämfört med bästa möjliga omvårdnad hos patienter som tidigare behandlats med docetaxel
[11]. Likt abirateronstudien inkluderade även cabazitaxelstudien patienter vars sjukdom
fortskridit under eller efter behandling med docetaxel och cirka 25 procent av patienterna
hade viscerala metastaser. Värt att notera är att man i denna indirekta jämförelse tittar på
alla patienter i studien medan man i TLV:s utvärdering av Jevtana även tittade specifikt på
den subgrupp som progredierat inom 3 månader efter den tidigare docetaxelbehandlingen.
Riskkvoten för den totala överlevnaden från studiedata presenteras i Tabell 1. För progressionsfri överlevnad har företaget antagit en riskkvot på 1 det vill säga samma effekt som
antogs i den indirekta jämförelsen mellan abirateron och radium-223.
Tabell 1 Använda och framräknade riskkvoter för total överlevnad i
de indirekta jämförelserna

Behandlingsjämförelse
Median riskkvot (HR)
Tidigare docetaxelbehandling
Radium-223 mot BSC8
Abirateron mot BSC
0,7401 Viss data i tabellen är borttagen
Cabizitaxel mot BSC
0,7
eftersom företaget inte eftergivit
Radium-223 mot Abirateron
den sekretess som gäller enligt
Radium mot cabizitaxel
30 kap 23 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) och
Ingen tidigare docetaxelbehandling
bilagan till offentlighets- och
sekretessförordningen
Radium-223 mot BSC
(2009:641), punkt 16.
Docetaxel mot BSC
0,79
Radium-223 mot docetaxel
Alla tre riskkvoterna för den totala överlevnaden från de indirekta jämförelserna med
radium-223 ligger nära 1 vilket betyder att den indirekta jämförelsen inte visade på någon
skillnad mellan läkemedlen.
ALSYMPCA-studien, direkt jämförande studie mellan radium-223 och placebo
Avsikten med ALSYMPCA-studien var att utvärdera effekt och säkerhet av radium-223 hos
män med kastrationsresistent prostatacancer och skelettmetastaser.

BSC= best standard of care = bästa möjliga omvårdnad enligt standardprotokoll. Tillåten BSC i studien
inkluderade t ex lokal extern strålbehandling (local external beam), behandling med kortikosteroider (steroider),
antiandrogener (läkemedel som sänker testosteronnivåerna), ketokonazol (läkemedel mot svampinfektioner),
bisfosfonater och östrogener.
8
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Inklusion och metod
Patienter som inkluderades skulle ha en histologiskt bekräftad, progressiv, kastrationsresistent9 prostatacancer med två eller fler metastaser10, inga kända viscerala metastaser, som
tidigare fått, alternativt varit för dålig för att få eller avböjt, behandling med docetaxel. Till
inklusionskriterierna hörde även symptomgivande sjukdom med regelbunden användning av
smärtstillande läkemedel eller strålning, PSA ≥5ng/ml11 vid baslinjen, ECOG12 0-2 med en
förväntad överlevnad på ≥6 månader.
Patienterna randomiserades i förhållande 2:1 enligt nedan



En intravenös injektion var 4:e vecka, totalt 6 injektioner, av radium-223 (50kBq per
kg kroppsvikt) plus bästa möjliga omvårdnad13 (n=614)
En placeboinjektion var 4:e vecka plus bästa möjliga omvårdnad (n=307)

Patienterna tilldelades behandling utifrån tidigare docetaxelanvändning, ALP14 vid baslinjen
samt nuvarande eller tidigare användning av bisfosfonater.
Primärt effektmått var total överlevnad15. Exempel på sekundära effektmått var tid till en
stegring av (total) ALP progression, tid till första symptom från skelettet16 och tid till PSA17
progression.
Resultat
Den totala överlevnaden i median för radium-223 var 14,9 månader jämfört med 11,3
månader i placebogruppen (Figur 1). Andel/tid till PSA-progression presenteras i Figur 2.
Övriga utvalda resultat presenteras i Tabell 2. Skillnaden i tid till symptomgivande skelettrelaterade händelser på 5,8 månader (median) var signifikant. I sitt utredningsprotokoll gör
EMA bedömningen att skillnaden mellan patientgrupperna gällande patientkaraktäristika,
PSA-värde och antalet metastaser vid studiestart inte påverkar slutresultatet i någon
nämnvärd omfattning. Däremot för EMA en diskussion om huruvida skillnader i övrig
medicinering (co-medication) mellan grupperna. Man drar dock slutsatsen att den stora
skillnaden i överlevnad till fördel för radum-223 omöjligt kan tillskrivas enbart samtidig
medicinering med andra läkemedel.

Definierad i studien som serum testosteron ≤1,7nmol/L efter bilateral orkiectomi (kirurgiskt avlägnande av
testikel) eller under pågående medicinsk kastartionsbehandling med GnRH-analoger (gonadotropin-frisättande
hormonan) eller östrogener (polyestradiol fosfat).
10 diagnostiserade med hjälp av skelettscintigrafi = ”röntgen” med hjälp av radioaktiva ämnen
11 5ng/ml=5µg/L
12 ECOG= 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)
13 Tillåten BSC i studien inkluderade t ex lokal extern strålbehandling (local external beam), behandling med
kortikosteroider (steroider), antiandrogener (läkemedel som sänker testosteronnivåerna), ketokonazol (läkemedel
mot svampinfektioner), bisfosfonater och östrogener.
14 ALP = (alkaline phosphatase) alkaliska fosfataser, enzymer som ökar i blodet vid en ökande benomsättning i
skelettet varför halten ALP är förhöjt hos personer med skelettmetastaser. För detaljerade definitioner hänvisas
till originalartikeln.
15 definierad som tid från randomisering till död oavsett orsak
16 Tid till första symptom från skelettet definierades i studien som första tillfälle för strålning för att lindra
skelettsymptom, nya frakturer, kotkompression eller cancerrelaterade ortoped-kirurgiska ingrepp
17 PSA = prostataspecifik antigen, ett protein som tillverkas i prostatan och som oftast finns i förhöjda nivåer
blodet i samband med prostatacancer. PSA-progression definierades i studien som ≥25% ökning från baslinjen
eller en ökning med ≥2ng/ml
9
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Figur 1 Total överlevnad

Figur 2 Tid till PSA-progression

Tabell 2 Utvalda resultat från ALSYMPCA-studien

Medianålder, år (åldersspann)
PSA-värde vid studiestart, µg/liter
(median)
Andel patienter med ALP <220 U/liter
Antal injektioner (medel)
Andel patienter tidigare behandlade med
docetaxel (%)
Total överlevnad, månader (median)
Tid till ALP stegring, månader (median)
Tid till PSA-progression, månader
(median)
Tid till symptomgivande skeletthändelse,
månader (median)
18

Radium-223 (n=614)
71 (49-90)
146 (3,8-6026)

Placebo (n=307)
71 (44-94)
173 (1,5-14500)

57 % (n=348)
5,1
57 (n=352)

55 % (n=169)
4,5
57 (n=174)

14,9
HR 0,70 (0,58-0,83)
7,418
HR 0,167 (0,129-0,217)
3,6
HR 0,64 (0,54-0,77)
15,6
HR 0,66 (0,52-0,83)

11,3
3,8
3,4
9,8

(7,1-NE)
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Oönskade händelser
Andelen patienter som drabbades av oönskade händelser, alla sammanräknade oavsett
biverkningsgrad, var genomgående lägre i radium-223 gruppen (93 procent) jämfört med
placebo (96 procent). Andelen oönskade händelser av grad 3 och 4 var 56 procent (n=339)
för radium-223 jämfört med 62 procent (n=188) i placebogruppen. Även andelen som avbröt
behandlingen på grund av oönskade händelser var lägre i radium-223 gruppen (16 procent
(n=99) respektive 21 procent (n=62) i placebogruppen). Enligt EMA var skillnaden än större
för allvarliga oönskade händelser, där andelen i radium-223-gruppen var 48,2 procent
(n=281 av 600) jämfört med 60,1 procent (181 av 301) i placebogruppen.
De oönskade händelser som förekom mer ofta hos radium-223 än i placebogruppen var
diarré (25,2 mot 15 procent), trombocytopeni19 (11,5 mot 5,6 procent) och neutropeni20 (5,0
mot 1,0 procent). De vanligaste oönskade händelserna för patienterna som fick radium-223
var skelettsmärta (50% gentemot 62% i placebogruppen), illamående (36% gentemot 35% i
placebo) och anemi (31%, samma som i placebogruppen). Enligt EMA kan diarré vara ett
tecken på viss strålning i mag-tarmkanalen när radium-223 utsöndras ur kroppen, medan
oönskade effekter såsom trombocytopeni, neutropeni, lymfocytopeni och anemi skulle kunna
bero på benmärgsskada orsakad av strålning. Flertalet patienter som fick trombocytopeni,
neutropeni och anemi av en högre biverkningsgrad hade tidigare fått docetaxel eller behandlats med extern strålning.
Totalt 518 patienter dog under studietiden (54,4 procent (n=327) i radium-223- och 63,5
procent (n=191) i placebogruppen), var av flertalet dödsfall i båda behandlingsgrupperna
inträffade mellan vecka 24 och ett år efter första injektionen. Flertalet dödsorsaker tillskrevs
sjukdomsprogression (48,2 procent radium-223 vs 49,5 procent placebo).
TLV:s bedömning: ALSYMPCA-studien visade på både en signifikant förlängd total
överlevnad, 3,6 månader (median), och en fördel för radium-223 gällande tid till symptomgivande skeletthändelse med 5,8 månader (median). Även tid till ALP-progression och tid till
PSA-progression visade på signifikanta fördelar för radium-223, skillnaden i tid till PSAprogression var dock bara 0,2 månader (3,6 gentemot 3,4 månader).
Ett av inklusionskriterierna var ECOG 0-2. Att personer med en relativt god prestationsförmåga inkluderas i cancerstudier är inget unikt för denna studie. Det indikerar generellt att
patienter som inkluderas i studier skulle kunna vara de ”friskaste” av dessa svårt sjuka
patientgrupper. TLV kan mot bakgrund av detta inte uttala sig om Xofigos effekt hos
personer med en ECOG ≥2.
Indirekta jämförelser kan användas för att ge en uppfattning om behandlingsresultatet när
direkt jämförande studier saknas. I detta fall har företaget gjort indirekta jämförelser för att
visa effekten av Xofigo mot flera andra läkemedel; docetaxel, abirateron och cabazitaxel.
Indirekta jämförelser medför alltid ett mått av osäkerhet kring de resultat som genereras och
resultaten från en indirekt jämförelse 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
indirekta jämförelser.
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 till exempel kan ha
olika studiedesign, olika studiepopulationer, olika effektmått och olika ”mognad” på data
som presenteras. Ibland måste man även göra antaganden om till exempel lika effekt mellan
preparaten då jämförbara parametrar i studierna saknas eller skiljer sig åt på ett markant

19
20

Trombocytopeni grad 3 och 4 6,3 % mot 2 %
Brist på neutrofila granulocyter (en specifik sort vita blodkroppar)
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sätt. Detta har företaget gjort vid bedömningen av PSA-progression. Studierna skiljer sig
även åt vad gäller andelen viscerala metastaser. Alla beräknade riskkvoter i den indirekta
jämförelsen för den totala överlevnaden ligger nära 1 vilket indikerar lika effekt. TLV
bedömer att osäkerheten för dessa jämförelser är hög.
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2 Hälsoekonomisk modell
En introduktion till hälsoekonomi och hälsoekonomiska bedömningar finns i Bilaga 3
Introduktion till hälsoekonomisk utvärdering.
I företagets grundscenario används en Markovmodell för att jämföra kostnad och effekt av
behandling med Xofigo (radium-223) gentemot behandling med placebo (refereras till BSC i
detta underlag) vid metastaserande kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC). I ytterligare analyser har företaget jämfört behandling med Xofigo gentemot Zytiga (abirateron)
samt behandling med Xofigo gentemot Jevtana (cabazitaxel), för subpopulationer som
tidigare erhållit behandling med docetaxel. I modellen antas alla patienter få bästa stödjande
behandling (best standard of care21) tillsammans med respektive läkemedel.
Den hälsoekonomiska modellen består av fem olika stadier i vilka patienten kan befinna sig:
progressionsfri överlevnad utan symptom från skelettet, progressionsfri överlevnad med
symptom från skelettet, progredierad sjukdom utan symptom från skelettet, progredierad
sjukdom med symptom från skelettet, samt död. Kostnader och nyttovikter tillskrivs varje
hälsostadie i modellen och diskonteras med tre procent. Modellen har en tidshorisont på fem
år i grundscenariot.
Patienterna träder in i modellen i det progressionsfria stadiet utan symptom från skelettet
(SSE22) och antas då erhålla behandling med respektive läkemedel. I slutet av varje modellcykel kan patienter antingen stanna kvar i det initiala stadiet eller förflytta sig till ett annat
stadie i modellen. Patienter kan inte gå tillbaka till ett tidigare hälsostadie. Cykellängden i
modellen är en vecka, eftersom behandling vid CRPC ofta uttrycks veckovis. I företagets
grundanalys (jämförelse med BSC) används ALP23 som indikator för sjukdomsprogression,
men även resultat där PSA används som indikator presenteras i resultatdelen. PSA24 används
som indikator vid jämförelse gentemot Zytiga och Jevtana.
25

Figur 3 Modellöversikt

Patientpopulationen i modellen överensstämmer med ITT (intention-to-treat) populationen i
ALSYMPCA-studien [12], vilken inkluderade patienter med bekräftad symtomatisk kastrationsresistent prostatacancer med minst två skelettmetastaser och inga kända viscerala
metastaser. Genomsnittsålder i ALSYMPCA var 70,4 år.
Kan inkludera hormonterapi, behandling med bisfosfonater, denosumab eller analgetika och EBRT (extern
strålbehandling)
22 Symptomatic skeletal events (SSE)
23 Alkaliska fosfataser (ALP, alkaline phosphatase)
24 prostate specific antigen
25 SRE=skeleton related events (syptom från skelettet)
21
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TLV:s bedömning: I TLV:s grundscenario jämförs kostnad och effekt av Xofigo vid
mCRPC med skelettmetastaser gentemot behandling med Zytiga, Jevtana samt docetaxel. I
TLV:s grundanalys används tid till PSA-progression som indikator på sjukdomsprogression.
Vilken indikator som används för sjukdomsprogression har påverkan på resultaten i företagets grundscenario. Kostnaden per vunnet QALY för Xofigo är betydligt högre när PSA
används som indikator istället för ALP vid jämförelsen gentemot BSC (se avsnitt 3.4).

2.1 Effektmått
2.1.1 Klinisk effekt
I företagets grundscenario jämförs behandlingseffekter och kostnader med Xofigo gentemot
behandlingseffekter och kostnader med BSC26, vilket baseras på en direkt jämförelse mellan
Xofigo och BSC [12]. Företaget har även genomfört separata jämförelser mellan Xofigo och
Zytiga respektive Jevtana för patientgrupper som tidigare har erhållit behandling med
docetaxel. De analyserna baseras på indirekta jämförelser [11] [10] [13].
Medianöverlevnad vid behandling med Xofigo var 14,9 månader i ALSYMPCA-studien, och
11,3 månader vid BSC. ALSYMPCA är en direkt jämförelse mellan Xofigo och BSC, och visar
på en hazardkvot (HR) på 0,695 för BSC gentemot Xofigo. HR för total överlevnad för Xofigo
gentemot Zytiga och Jevtana baseras på indirekta jämförelser och beräknas vara 1,04
respektive 0,985.
Vid jämförelse mellan Xofigo och Zytiga respektive Jevtana för progressionsfri överlevnad,
används ett kostnadsminimeringsangrepp. Kostnadsminimeringsangreppet innebär att HR
för progressionsfri överlevnad mellan läkemedlen antas vara lika med ett (HR=1). Antagandet baseras på att olika sätt att mäta sjukdomsprogression i de studier som ingår i de
indirekta jämförelserna leder till att en jämförelse inte är möjlig vad gäller progression. Detta
gäller även för jämförelsen gentemot docetaxel.
För att fånga långtidseffekten av Xofigo vid mCRPC genomfördes en överlevnadsanalys
baserad på patientdata från ALSYMPCA för de tre subgrupperna27. Slutpunkterna i analysen
var, i likhet med modellen, total överlevnad, progressionsfri överlevnad samt tid utan
symptom från skelettet (SSE-FS28). Överlevnadsanalysen användes för att uppskatta andelen
av patienter i varje hälsostadie i modellen vid varje tidpunkt.
Kurvan för progressionsfri överlevnad kan baseras på antingen PSA eller ALP som indikatorer för sjukdomsprogression. I företagets grundscenario (jämförelse gentemot BSC) används
ALP som indikator för sjukdomsprogression, och för subgruppsanalyserna använder
företaget PSA som indikator. Vad gäller data för SSE-fri överlevnad är den bristfällig på
grund av hög andel censurering29 av patienter i både Xofigo- och placeboarmen30.
I den hälsoekonomiska modellen används parametrarna från överlevnadsanalysen, vilka har
anpassats till Kaplan-Meier kurvor31. Data från dessa kurvor används för att extrapolera
överlevnad och sjukdomsprogression efter studietidens slut. Företaget använde sig av Akaike

BSC= best standard of care = bästa möjliga omvårdnad enligt standard protokoll.
Total patientpopulation, patienter som tidigare erhållit behandling med docetaxel samt patienter som inte
tidigare erhållit behandling med docetaxel.
28 Tid utan symptom från skelettet (Symptomatic Skeletal Events – Free Survival, SSE-FS)
29 Censrade patienter=patienter som lämnat analysen av andra anledningar än progression och död.
30 67 procent i Xofigo-armen och 62 procent i placebo-armen.
31 Kaplan-Meier-kurvorna visar sannolikheten för patienter att vara vid liv/progressionsfria/SSE-fria vid varje
tidpunkt i modellen, givet censurerade patienter.
26
27
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Information Criterion (AIC)32 för att avgöra vilken parametrisk form som bäst överensstämde
med Kaplan-Meier kurvorna.
Baserat på AIC används log-normal fördelning för BSC vad gäller total överlevnad, progressionsfri överlevnad samt SSE-fri överlevnad. Även för Xofigo anser företaget att log-normal
fördelning har bästa passformen för den totala populationen vid jämförelse med BSC.
Vid jämförelse mot Zytiga och Jevtana för patientgrupper som tidigare erhållit behandling
med docetaxel anser företaget att Weibull-fördelningen har bäst passform vad gäller total
överlevnad och progressionsfri överlevnad för Xofigo samt Zytiga och Jevtana.
I Tabell 3 nedan redovisas andel patienter som hade symptom från skelettet för patienter som
fick Xofigo samt BSC i ALSYMPCA-studien. Andelen patienter som får SSE vid behandling
med Jevtana och docetaxel antas vara samma som för Xofigo i den hälsoekonomiska
modellen, eftersom uppgifter saknas om dessa oönskade händelser i respektive studie.
Tabell 3 Andel av patienter med SSE vid varje slutpunkt i modellen

SSE
Patologisk benfraktur
Ryggmärgskompression
Extern strålning
Kirurgiskt ingrepp

Xofigo
12,08 %
7,76 %
79,23 %
0,97 %

BSC
9,92 %
11,57 %
78,51 %
0,00 %

Zytiga
15,25 %
19,07 %
61,44 %
4,24 %

Jevtana
12,08 %
7,76 %
79,23 %
0,97 %

Docetaxel
12,08 %
7,76 %
79,23 %
0,97 %

En andel av patienterna som behandlas med Xofigo antas även få andra linjens behandling i
modellen, och durationen av andra linjens behandling är satt till tre veckor. Företaget har
antagit att Zytiga och Jevtana ges som andra linjens behandling.
TLV:s bedömning: I TLV:s grundscenarier jämförs behandlingseffekter och kostnader
med Xofigo gentemot behandlingseffekter och kostnader med docetaxel, Zytiga och Jevtana.
Jämförelserna i TLV:s grundscenarier, med docetaxel, Zytiga och Jevtana som jämförelsealternativ, baseras på indirekta jämförelser. Indirekta jämförelser är alltid förknippade med en
högre grad av osäkerhet än direkta jämförelser, men brist på data kan innebära att indirekta
jämförelser är nödvändiga. Extrapolering bidrar också till osäkerhet i resultaten från den
hälsoekonomiska modellen. På grund av brist på data anser TLV att extrapoleringen samt de
indirekta jämförelserna är nödvändiga och relevanta.
Jämförelsen gentemot docetaxel utgörs då av den andel av patienterna i ALSYMPCA som inte
erhållit tidigare behandling med docetaxel. Weibull-fördelningen används vid extrapolering
av total överlevnad och progressionsfri överlevnad. TLV bedömer att det är den fördelning
som bäst överensstämmer med studiedata och mortalitet vid CRPC.
Jämförelsen i företagets grundscenario, mellan Xofigo och BSC, baseras på en direkt
jämförande studie, vilket medför att osäkerheten är lägre än för de andra scenarierna.
2.1.2 Hälsorelaterad livskvalitet
Två olika nyttovikter skattades för patienter som behandlas med Xofigo och BSC, som
baserades på vilken indikator som används för sjukdomsprogression; PSA-specifika nyttovikter samt ALP-specifika nyttovikter.
Nyttovikterna samlades in som en del av ALSYMPCA-studien33, och de nyttovikter som
används i modellen baseras på EQ-5D. Ett genomsnittligt värde beräknades för varje

32
33

Ett statistiskt verktyg som undersöker hur väl modellen passar underliggande data.
Både FACT-P (functional assessment of cancer therapy for patients with prostate cancer) och EG-5D användes.
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behandlingsarm för det progressionsfria stadiet innan PSA-progression eller ALPprogression och för det progredierade stadiet.
Tabell 4 Nyttovikter vid behandling med Xofigo och BSC

Hälsostadie
Xofigo
Progressionsfri
Progredierad
Placebo
Progressionsfri
Progredierad

Nyttovikt (PSA)

Nyttovikt (ALP)

Data i tabellen är borttagen eftersom
0,5951
företaget inte eftergivit den0,6063
sekretess som
0,5935enligt 30 kap 23 § offentlighets0,5376
gäller
och sekretesslagen (2009:400) och
bilagan
sekretess0,5437 till offentlighets- och
0,5513
förordningen
(2009:641),
punkt
0,5497*
0,5473 16.

*Nyttovikten för det progredierade stadiet är högre än för det
progressionsfria stadiet.

Vad gäller nyttovikter vid behandling med Zytiga, Jevtana och docetaxel gör bristen på
publicerade studier att de PSA-baserade-nyttovikter som uppskattas för Xofigo används även
för Zytiga och Jevtana, samt docetaxel (0,5951 respektive 0,5934 för det progressionsfria
respektive progredierade stadiet).
Företaget har även inkluderat avdrag från hälsorelaterad livskvalitet vid biverkningar samt
vid SSE [14-17].
TLV:s bedömning: BSC-patienter antas ha högre nytta i det progredierade stadiet än i det
progressionsfria stadiet, när nyttan mäts med hjälp av PSA. TLV bedömer att detta inte är ett
troligt scenario och ses därmed som en svaghet i modellen. Enligt företaget beror detta på att
nyttovikter uppmättes för vissa av BSC-patienterna endast före PSA-progression, vilket
innebär att det är ett lägre antal patienter som ingår i underlaget för det progredierade
stadiet.
Nyttovikterna som används i modellen kan anses vara låga i jämförelse med liknande
modeller som utvärderar kostnadseffektivitet för läkemedel med samma indikation. Det är
dock skillnaden mellan hälsorelaterad nytta vid progressionsfri relativt progredierad
sjukdom som är det relevanta i modellen, vilket är ungefär samma som i liknande modeller.

2.2 Kostnader och resursutnyttjande
2.2.1 Kostnader för läkemedlet
Xofigo kostar 38 600 kronor per injektionsflaska, och en flaska används för behandling av en
patient vid ett behandlingstillfälle. En behandling omfattar sex stycken injektioner34 och den
totala läkemedelskostnaden blir alltså 231 600 kronor per behandling.
I modellen används det genomsnittliga antalet injektioner från ALSYMPCA-studien, vilket
var 5 injektioner. Xofigo levereras direkt till de nukelärmedicinska enheterna på sjukhusen
av företagets leverantör. I Tabell 5 nedan redovisas kostnaderna per förpackning för Xofigo,
Zytiga, Jevtana och docetaxel (listpriser).
35

Tabell 5 Läkemedelskostnad per förpackning (AUP ), samt cykeldos och längd för läkemedlen

Läkemedel
Xofigo
Zytiga
Jevtana
Docetaxel
34
35

Kostnad/förpackning Förpackningsstorlek
Cykellängd
Cykeldos
38 600,00 kronor
1 ampull
28 dagar
1 injektion
30 989,50 kronor 120 tabletter (250 mg)
7 dagar 1 000 mg/dag
41 538,00 kronor
1 ampull (60 mg)
21 dagar
25 mg/m2
762,00 kronor
1 ampull (80 mg)
21 dagar
75 mg/m2

Xofigo ges i maximalt sex doser
Apotekens utförsäljningspris
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2.2.2 Vårdkostnader och resursutnyttjande
Kostnaden för premedicinering36 är inte inkluderat för något av läkemedlen i modellen, men
är endast aktuellt vid behandling med Jevtana. Enligt produktresumén för Jevtana kan
GCSF37 användas för att förebygga neutropena komplikationer vid behandling med Jevtana.
Att inte inkludera detta i modellen är ett konservativt antagande av företaget, eftersom en
inklusion av kostnader för premedicinering vid behandling med Jevtana skulle minska
kostnaden per vunnet QALY för Xofigo vid jämförelse gentemot Jevtana.
I modellen har företaget inkluderat kostnader för andra linjens behandling, och uppgifter om
hur många patienter som erhåller andra linjens behandling kommer från företagets två
experter i Sverige.
Kostnader för administrering kommer från Region Skånes prislista (2013), vilket även
kostnaderna för olika ingrepp gör. Företaget antar att kostnaderna för administrering är
samma för de olika behandlingarna.
Tabell 6 Administreringskostnader

Typ av administrering
Intravenös infusion/injektion
Oral behandling
Öppenvård, onkologiavdelning
Läkarbesök öppenvård

Kostnad för administrering
937 kronor
0 kronor
3 227 kronor
3 684 kronor

Tabell 7 Total kostnad per vecka för hanteringen av progressionsfri och progredierad sjukdom

Total kostnad/vecka

Progressionsfri sjukdom
979,52 kronor

Progredierad sjukdom
1 906,81 kronor

Tabell 8 Andel patienter som drabbas av SSE vid behandling med läkemedel

SSE
Patologisk benfraktur
Ryggmärgskompression
Extern strålning
Kirurgiskt ingrepp

Xofigo
12,08 %
7,73 %
79,23 %
0,97 %

BSC
9,92 %
11,57 %
78,51 %
0,00 %

Zytiga
15,25 %
19,07 %
61,44 %
4,24 %

Jevtana
12,08 %
7,73 %
79,23 %
0,97 %

Docetaxel
12,08 %
7,73 %
79,23 %
0,97 %

Andel sjukhusinläggningar
0,07
1,00
1,00
1,00

Varje cykel i den hälsoekonomiska modellen tillskrivs behandlingsspecifika samt ickebehandlingsspecifika kostnader, baserade på det som angivits ovan. Ickebehandlingsspecifika kostnader inkluderar kostnader för progressionsfri och progredierad
sjukdom och kostnader för SSE-händelser och biverkningar, medan sjukdomsspecifika
kostnader inkluderar kostnader för läkemedlet och administration samt kostnader för SSEhändelser och biverkningar direkt kopplade till läkemedlet.
En kostnad för vård i livets slutskede på 54 058 kronor har inkluderats i modellen. Kostnader
för andra linjens behandling, samt kostnader för behandling av biverkningar har också
inkluderats i modellen.

2.3 Biverkningar (oönskade händelser)
Endast grad 3 och 4 biverkningar som drabbar fler än 3 procent av studiepopulationen är
inkluderade i modellen, eftersom dessa är associerade med signifikanta kostnader och
nyttoförluster. Siffrorna i Tabell 9 nedan redogör för sannolikheten att drabbas av respektive
biverkning i varje cykel (per vecka) för de olika läkemedlen.
Premedicinering är aktuell endast för Jevtana i form av antihistaminer, kortikosteroider och H2-antagonister
30 min innan behandling.
37 granulocyte cology stimulating factor
36
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Tabell 9 Andel av patienterna som får biverkningar vid respektive behandling

Biverkning
Neutropeni38
Febril neutropeni39
Trötthet
Illamående
Kräkningar
Anemi40
Trombocytopeni41
Hypokalemi42
Skelettsmärta
Diarré

Xofigo
0,11 %
0,01 %
0,20 %
0,08 %
0,08 %
0,68 %
0,33 %
0,03 %
1,16 %
0,08 %

BSC
0,03 %
0,02 %
0,31 %
0,08 %
0,12 %
0,86 %
0,10 %
0,02 %
1,47 %
0,08 %

Zytiga
0,01 %
0,07 %
0,17 %
0,04 %
0,06 %
0,42 %
0,19 %
0,01 %
0,76 %
0,05 %

Jevtana
0,06 %
0,07 %
0,32 %
0,47 %
1,66 %
0,92 %
0,16 %
0,01 %
0,31 %
1,37 %

Docetaxel
0,01 %
0,01 %
0,19 %
0,05 %
0,07 %
1,01 %
0,06 %
0,01 %
0,49 %
0,31 %

Andel sjukhusinläggningar
0,00
1,00
0,30
0,30
0,58
0,35
0,45
1,00
0,65
0,73

Andel av biverkningarna som leder till sjukhusinläggningar är uppskattat av företagets
experter. Företaget har inkluderat avdrag från nyttovikterna vid biverkningar associerade
med behandling.
TLV:s bedömning: TLV:s experter gör bedömningen att företaget underskattar den andel
patienter som drabbas av biverkningar vid behandling med docetaxel, samt den andel av
patienter som drabbas av hypokalemi vid behandling med Zytiga. Eftersom detta är ett
konservativt antagande av företaget, då en högre biverkningsgrad för jämförelsealternativen
skulle vara till Xofigos fördel, samt inte har någon större påverkan på resultaten i analysen
har TLV emellertid inte genomfört någon vidare utredning kring detta.

En hematologisk sjukdom där patienten har ett onormalt lågt antal neutrofiler (den viktigaste typen av vita
blodkroppar).
39 Neutropeni med febersymtom
40 Blodbrist
41 Brist på trombocyter (blodplättar), vilket ger ökad blödningsbenägenhet.
42 Onormalt låga halter av kaliumjoner i blodet.
38
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3 Resultat – Kostnad per vunnet QALY
TLV anser att det finns tre relevanta jämförelsealternativ till Xofigo. TLV väljer, ur ett
medicinskt perspektiv, att inte ta ställning till vilket som bör anses som det mest relevanta
eftersom Xofigos indikation täcker in alla tre jämförelsealternativen. I detta kunskapsunderlag presenterar vi våra grundscenarion i den ordning de kan anses komma i klinisk praxis.
I företagets grundscenario jämförs behandlingskostnader och effekter med Xofigo gentemot
BSC.
Den bästa uppskattningen av kostnaden per vunnet QALY blir ungefär:






3 900 000 kronor vid en jämförelse av behandlingseffekter och kostnader med Xofigo gentemot behandlingseffekter och kostnader med docetaxel. Detta gäller förutsatt att man kan anta att effekten av de båda läkemedlen är jämförbar, vilket är TLV:s
bedömning givet det underlag som finns idag. Osäkerheten kring detta antagande är
dock hög.
vid jämförelse av behandlingseffekter och kostnader med Xofigo gentemot Zytiga är
Xofigo kostnadsbesparande. Detta gäller förutsatt att man kan anta att effekten av de
båda läkemedlen är jämförbar, vilket är TLV:s bedömning givet det underlag som
finns idag. Osäkerheten kring detta antagande är dock hög.
vid jämförelse av behandlingseffekter och kostnader med Xofigo gentemot Jevtana är
Xofigo kostnadsbesparande. Detta gäller förutsatt att man kan anta att effekten av de
båda läkemedlen är jämförbar, vilket är TLV:s bedömning givet det underlag som
finns idag. Osäkerheten kring detta antagande är dock hög.

TLV:s grundscenarier redovisas i stycke 3.1 och känslighetsanalyserna redovisas i stycke 3.2.
Företagets grundscenario redovisas i stycke 3.3 och företagets känslighetsanalyser finns i
stycke 3.4.

3.1 TLV:s grundscenarier
I ett av TLV:s grundscenarier jämförs behandlingskostnader och effekter med Xofigo
gentemot behandlingskostnader och effekter med docetaxel (subpopulation av patienter som
ej tidigare erhållit behandling med docetaxel). I TLV:s två andra grundscenarier jämförs
behandlingskostnader och effekter med Xofigo gentemot dem med Zytiga och Jevtana för en
subpopulation som tidigare erhållit behandling med docetaxel.
Viktiga antaganden i TLV:s grundscenarier:




Extrapolering av totalöverlevnad och progressionsfri överlevnad sker med Weibullfördelningen
Analyserna baseras på subpopulationer från ALSYMPCA-studien som tidigare har/
inte har erhållit behandling med docetaxel.
PSA används som indikator för sjukdomsprogression. TLV är medvetna om att PSA
inte är en helt pålitlig indikator för sjukdomsprogression, men eftersom detta är det
enda tillgängliga måttet väljer vi att använda det.
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3.1.1

Xofigo gentemot docetaxel för en subpopulation som ej tidigare erhållit
behandling med docetaxel

Tabell 10 Behandlingskostnader och effekter med Xofigo gentemot docetaxel

Läkemedelskostnad
Övriga sjukvårdskostnader
Övriga direkta kostnader*
Kostnader, totalt

Xofigo
193 000 kr
207 605 kr**
14 110 kr

Docetaxel
14 088 kr
207 725 kr***
14 110 kr

Differens
178 912 kr
-120 kr
0 kr

414 715 kr

235 923 kr

178 792 kr

1,50
0,84

1,44
0,80

0,05
0,05

Levnadsår (LY)
QALYs
Kostnad per vunnet levnadsår för Xofigo
Kostnad per vunnet QALY för Xofigo

3 357 072 kr
3 875 972 kr

*I posten ”övriga direkta kostnader” ingår andra linjens behandling
** Administreringskostnader (1 171 kronor), patienthanteringskostnad (132 168 kronor), vård i livets slutskede (52 160 kronor),
SSE-kostnader (16 755 kronor), samt kostnader för biverkningar (5 351 kronor)
***Administreringskostnader (2 967 kronor), patienthanteringskostnad (126 887 kronor), vård i livets slutskede (52 317 kronor),
SSE-kostnader (17 684 kronor), samt kostnader för biverkningar (7 870 kronor)

Vid en jämförelse av behandlingskostnader och effekter mellan Xofigo och docetaxel är
behandling med Xofigo förknippat med en högre kostnad (ungefär 180 000 kronor) och
resulterar i en bättre effekt (QALY-vinst 0,05). Detta medför en kostnad per vunnet QALY för
Xofigo gentemot docetaxel om ungefär 3 900 000 kronor. Det är värt att notera att QALYvinsten är liten, och på grund av indirekt jämförelse, samt extrapolering av studiedata, är
osäkerheten hög i estimaten från den hälsoekonomiska modellen. Från Tabell 10 kan utläsas
att det huvudsakligen är läkemedelskostnaden som driver den stora kostnadsskillnaden
mellan Xofigo och docetaxel.
Företaget poängterar att 43 procent av patienterna i ALSYMCPA-studien inte tidigare har
erhållit behandling med docetaxel, eftersom patienten antingen inte ansågs tolerera behandling eller att patienten motsatte sig behandling med docetaxel. Företaget hävdar därför att
data från ALSYMPCA inte är lämplig att basera en jämförelse på eftersom osäkerheten blir
hög.
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Figur 4 Kostnad per vunnet QALY för de olika kostnadsposterna

4 500 000 kr/QALY
4 000 000 kr/QALY
Läkemedelskost
nad
3 878 574
kr/QALY

3 500 000 kr/QALY
3 000 000 kr/QALY
2 500 000 kr/QALY
2 000 000 kr/QALY
1 500 000 kr/QALY

Övriga
sjukvårdskostna
der
-2 603 kr/QALY

1 000 000 kr/QALY
500 000 kr/QALY
0 kr/QALY

3 875 972 kr/QALY
-500 000 kr/QALY

Figur 4 visar kostnad per vunnet QALY för de olika kostnadsposterna i analysen. Läkemedelskostnaden har den absolut störta påverkan på kostnaden per vunnet QALY (3,88
miljoner kronor per vunnet QALY), medan övriga sjukvårdskostnader har en mycket liten
(till och med negativ) påverkan på den totala kostnaden per vunnet QALY (-2 600 kronor per
vunnet QALY).
I fall indirekta kostnader inkluderas i modellen förändras inte resultaten i någon större
utsträckning i det här scenariot (slår med ungefär 35 000 kronor per vunnet QALY) [18].
3.1.2

Xofigo gentemot Zytiga för en subpopulation som tidigare erhållit behandling
med docetaxel
Vid jämförelse gentemot Zytiga är behandling med Xofigo dominant enligt resultaten från
den hälsoekonomiska analysen, alltså har en bättre effekt till en lägre kostnad. Det är dock
värt att notera att QALY-vinsten är liten (0,02) och givet den höga osäkerheten i estimatet
(på grund av indirekt jämförelse samt extrapolering) är det mer angeläget att betrakta
analysen som en kostnadsminimeringsanalys. Behandling med Xofigo är då förknippat med
en lägre kostnad än behandling med Zytiga (ungefär 36 000 kronor lägre kostnad).
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Tabell 11 Behandlingskostnader och effekter med Xofigo gentemot Zytiga

Läkemedelskostnad
Övriga sjukvårdskostnader
Övriga direkta kostnader*
Kostnader, totalt

Xofigo
193 000 kr
199 927 kr**
17 043 kr

Zytiga
232 373 kr
197 450 kr***
17 043 kr

Differens
- 39 373 kr
2 477 kr
0 kr

409 970 kr

446 866 kr

-36 896 kr

1,38
0,77

1,35
0,74

0,03
0,02

Levnadsår (LY)
QALYs
Kostnad per vunnet levnadsår för Xofigo
Kostnad per vunnet QALY för Xofigo

Dominant
Dominant

*I posten ”övriga direkta kostnader” ingår andra linjens behandling
** Administreringskostnader (1 171 kronor), patienthanteringskostnad (123 636 kronor), vård i livets slutskede (52 548 kronor),
SSE-kostnader (17 220 kronor), samt kostnader för biverkningar (5 351 kronor)
***Administreringskostnader (0 kronor), patienthanteringskostnad (120 266 kronor), vård i livets slutskede (52 620 kronor), SSEkostnader (18 354 kronor), samt kostnader för biverkningar (6 210 kronor)

En sänkning av läkemedelspriset på Zytiga, allt annat lika, om ungefär 16 procent skulle
innebära att behandling med Zytiga är kostnadsneutralt gentemot Xofigo.
3.1.3

Xofigo gentemot Jevtana för en subpopulation som tidigare erhållit behandling
med docetaxel
Vid jämförelse gentemot Jevtana är behandling med Xofigo dominant enligt resultaten från
den hälsoekonomiska analysen, alltså har en bättre effekt till en lägre kostnad. Det är dock
värt att notera att QALY-vinsten är liten (0,05) och givet den höga osäkerheten i estimatet
(på grund av indirekt jämförelse samt extrapolering) är det mer angeläget att betrakta
analysen som en kostnadsminimeringsanalys. Behandling med Xofigo är då förknippat med
en lägre kostnad än behandling med Jevtana (ungefär 35 000 kronor lägre kostnad).
Tabell 12 Behandlingskostnader och effekter med Xofigo gentemot Jevtana

Läkemedelskostnad
Övriga sjukvårdskostnader
Övriga direkta kostnader*
Kostnader, totalt

Xofigo
193 000 kr
199 927 kr**
17 043 kr

Jevtana
209 011 kr
218 477 kr***
17 043 kr

Differens
-16 011 kr
-18 550 kr
0 kr

409 970 kr

444 531 kr

-34 560 kr

1,38
0,77

1,39
0,72

-0,01
0,05

Levnadsår (LY)
QALYs
Kostnad per vunnet levnadsår för Xofigo
Kostnad per vunnet QALY för Xofigo

2 688 849 kr
Dominant

*I posten ”övriga direkta kostnader” ingår andra linjens behandling
** Administreringskostnader (1 171 kronor), patienthanteringskostnad (123 636 kronor), vård i livets slutskede (52 548 kronor),
SSE-kostnader (17 220 kronor), samt kostnader för biverkningar (5 351 kronor)
***Administreringskostnader (1 874 kronor), patienthanteringskostnad (124 911 kronor), vård i livets slutskede (52 520 kronor),
SSE-kostnader (18 723 kronor), samt kostnader för biverkningar (20 449 kronor)
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En sänkning av läkemedelspriset på Jevtana, allt annat lika, om ungefär 17 procent skulle
innebära att behandling med Jevtana är kostnadsneutralt gentemot Xofigo.
Det är viktigt att poängtera att analysen för Jevtana är utförd på hela den population som är
aktuell för behandling med Jevtana, alltså patienter som tidigare har erhållit behandling med
docetaxel. Om analysen istället hade varit utförd på en subpopulation av Jevtana-patienter
som initialt svarat på docetaxel men som progredierat inom tre månader efter tidigare
docetaxelbehandling skulle resultaten vara annorlunda eftersom den subpopulationen har en
bättre överlevnad än Jevtana-patienter generellt.

3.2 TLV:s känslighetsanalyser
Känslighetsanalyser visar att resultaten i TLV:s grundscenario är känsliga för antalet
injektioner med Xofigo samt tidshorisonten.

3.3 Företagets grundscenario
Företaget har kommit in med tre separata analyser där Xofigo jämförs med BSC, Zytiga samt
Jevtana. Nedan redovisas resultaten från jämförelsen gentemot BSC. Jämförelserna för
subpopulationerna som redan erhållit behandling med docetaxel samstämmer med två av
TLV:s grundscenarier och har därför presenterats i en tidigare del av kunskapsunderlaget.
I jämförelsen gentemot BSC används ALP som indikator för sjukdomsprogression.
3.3.1 Xofigo gentemot BSC
I företagets grundscenario jämförs behandlingskostnader och effekter med Xofigo gentemot
BSC. Analysen från den hälsoekonomiska modellen resulterar i en kostnad per vunnet QALY
om ungefär 650 000 kronor.
Tabell 13 Företagets grundscenario: jämförelse Xofigo gentemot BSC

Läkemedelskostnad
Övriga sjukvårdskostnader
Övriga direkta kostnader*
Kostnader, totalt

Xofigo
193 000 kr
172 149 kr**
7 590 kr

0 kr
190 759 kr***
15 989 kr

Differens
193 000 kr
-18 609 kr
-8 399 kr

372 740 kr

206 748 kr

165 992 kr

1,62
0,91

1,30
0,65

0,32
0,26

Levnadsår (LY)
QALYs

BSC

Kostnad per vunnet levnadsår för Xofigo
Kostnad per vunnet QALY för Xofigo

515 274 kr
647 681 kr

*I posten ”övriga direkta kostnader” ingår andra linjens behandling
** Administreringskostnader (1 171 kronor), patienthanteringskostnad (99 378 kronor), vård i livets slutskede (49 495 kronor),
SSE-kostnader (16 755 kronor), samt kostnader för biverkningar (5 351 kronor)
***Administreringskostnader (0 kronor), patienthanteringskostnad (114 032 kronor), vård i livets slutskede (51 337 kronor), SSEkostnader (18 818 kronor), samt kostnader för biverkningar (6 571 kronor)

3.4 Företagets känslighetsanalyser
I företagets grundscenario, jämförelse av Xofigo gentemot BSC, används ALP som indikator
för sjukdomsprogression. Om PSA istället används som indikator för sjukdomsprogression
blir kostnaden per vunnet QALY ungefär 845 000 kronor.
Det som främst driver kostnaden per vunnet QALY i företagets grundscenario är alltså vilken
indikator som används för sjukdomsprogression. Även genomsnittligt antal injektioner med
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Xofigo, statistisk fördelning vid extrapolering av total överlevnad samt progressionsfri
överlevnad och tidshorisonten har en påverkan på kostnaden per vunnet QALY.

3.5 Osäkerhet i resultaten
Osäkerheten i resultaten från TLV:s grundscenarier är hög, främst på grund av de indirekta
jämförelserna. Eftersom patientpopulationen i ALSYMPCA till stor del består av patienter
som inte kunde eller inte ville behandlas med docetaxel bidrar även detta till osäkerheten.
I resultaten från företagets grundscenario är osäkerheten betydligt lägre än i de andra
scenarierna, eftersom jämförelsen mellan Xofigo och BSC baseras på en direkt jämförande
studie (head-to-head) (ALSYMPCA).
Även användandet av PSA som indikator för sjukdomsprogression, i TLV:s grundscenarier,
ökar osäkerheten i resultaten, eftersom PSA inte är en helt pålitlig indikator för sjukdomsprogression.

3.6 Samlad bedömning av resultaten
TLV bedömer att jämförelser gentemot Zytiga och Jevtana för patientgrupper som tidigare
erhållit behandling med docetaxel är relevanta jämförelsealternativ. Vid jämförelse gentemot
både Zytiga och Jevtana är Xofigo kostnadsbesparande.
TLV bedömer även att ett relevant jämförelsealternativ är behandling med docetaxel för en
patientgrupp som ej tidigare erhållit behandling med docetaxel. Kostnaden per vunnet QALY
blir då ungefär 3,9 miljoner kronor.
Beslut som fattas inom hälso- och sjukvården baseras inte enbart på kostnad per QALY. En
sammanvägning görs efter en etisk plattform med tre huvudprinciper:


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



Behovs-och solidaritetsprincipen: Resurserna bör i första hand fördelas till de områden där behoven är störst.



Kostnadseffektivitetsprincipen: 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.
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.
Sammanvägningen innebär också att behandlingar för lindriga besvär ibland prioriteras bort
från den gemensamma skattefinansierade sjukvården för att få utrymme för mer angelägna
behandlingar.
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4 Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer
4.1 Xofigo gentemot docetaxel
Med varje steg neråt med 10 procent minskar kostnaden per QALY med ungefär 420 000
kronor, vid jämförelse gentemot docetaxel.
Figur 5 Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer på Xofigo
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När ungefär sju procent av listpriset på Xofigo kvarstår är Xofigo kostnadsbesparande
gentemot docetaxel för en patientpopulation som tidigare erhållit kemoterapibehandling.
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6 Bilagor
6.1 Bilaga 1 Förenklad schematisk bild över behandlingsstegen

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer kan Radium-223 (Xofigo) erbjudas personer med
symptomgivande kastrationsresistent prostatacancer efter behandling med cellgifter, eller till
personer med dåligt allmäntillstånd, det vill säga röd markering i bilden.
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6.2 Bilaga 2 Prestationsförmåga enligt 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.
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6.3 Bilaga 3 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
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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.
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:
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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

5

