
Zostavax utesluts ur högkostnadsskyddet 



Bakgrund till omprövningen 

• År 2011 beslutades att Zostavax skulle ingå 
högkostnadsskyddet med ett uppföljningsvillkor att 
rapportera resultat av långtidsstudien LTPS 
 

• Beslutet villkorades eftersom det fanns en osäkerhet 
kring långtidseffekten av Zostavax och därmed 
osäkerhet i bedömningen av vaccinets 
kostnadseffektivitet 
 

• Resultaten av TLV:s uppföljning visade att det fanns 
begränsat stöd för en kvarstående tydlig skyddseffekt 
av vaccinet mer än tio år efter vaccination  
 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Zostavax inkluderades i förmånssystemet den 2 maj 2011, (dnr 598/2010). Företagets ansökan om subvention baserades på en hälsoekonomisk modell som baserades på resultat från kliniska studier med 7 år som längsta uppföljningstid.Under dåvarande utredning av Zostavax fann TLV att en stor källa till osäkerhet var effektens varaktighet. Känslighetsanalyser visade att kostnaden per QALY ökade betydligt om vaccineffekten avtog med tiden. På grund av osäkerheten kring långtidseffekten av Zostavax ålades företaget att senast den 1 juni 2012 redovisa resultaten av en långtidsuppföljning (LTPS-studien) av Zostavax. Resultaten visade en fortsatt gradvis sänkning av den skyddande effekten av Zostavax (dnr 1741/2012). Studien gav alltså inte stöd för att effekten varade så länge som antogs i samband med det första beslutet. Mot bakgrund av detta beslutade TLV att subventionen av Zostavax skulle omprövas baserat på en uppdatering av skyddseffekten i den hälsoekonomiska modellen utifrån långtidsstudiens resultat. 



Utredningens slutsatser 
• Resultat från tio års uppföljning visar en gradvis sänkning av den skyddande 

effekten av vaccinet 
 

• Vid beslut om subvention av en preventiv behandling måste sjukdomens 
svårighetsgrad vägas samman med risken för att drabbas av sjukdomen 

 

• Individer som vaccineras med Zostavax är huvudsakligen friska och bara en 
liten andel av de som vaccineras skulle annars ha drabbats av bältros 
och/eller postherpetisk neuralgi 

 

• Behovet att vaccinera huvudsakligen friska individer med liten risk att drabbas 
av dessa tillstånd måste därför bedömas som förhållandevis lågt jämfört med 
behovet av många av de läkemedelsbehandlingar som subventioneras 
 

• För det mest troliga scenariot av effektduration blir kostnaden hög för den 
hälsovinst som uppnås  

Presentatör
Presentationsanteckningar
De tre kliniska studierna SPS, STPS och LTPS är baserade på samma personmaterial: de individer som randomiserades till vaccinering med Zostavax eller placebo vid inledningen av SPS. I SPS-studien ingick 38 000 deltagare i åldern 60 år eller äldre. STPS följer patienterna i ca 7 år och LTPS i ca 10 år efter vaccination. Alla i placebogruppen erbjöds vaccinering med Zostavax efter STPS.  LTPS-studien visade en avtagande effekt av vaccinet över tiden (se dnr 1741/2013). Resultaten är här mer osäkra än i de andra studierna eftersom antalet individer som följdes minskade med tiden. Dessutom vaccinerades alla personerna med Zostavax efter STPS-studien. Därför saknas data från någon placebogrupp från år sju och framåt och istället måste placebosvaret simuleras för dessa år.  Om utvecklingen av vaccineffekt över tid från LTPS observeras så framstår det som att vaccineffekten mot bältros fortfarande är iakttagbar under år 7 och 8 efter vaccination men därefter inte skiljer sig tydligt från den simulerade placeboeffekten. För postherpetisk neuralgi framstår det som att vaccineffekten försvinner efter år 5 för individer i åldersgruppen 60-69 år men kvarstår under år 6 till 11 för äldre individer. Efter att resultaten från LTPS-studien hade presenterats konstaterade den europeiska godkännandemyndigheten EMA att denna finala rapport överensstämmer med tidigare resultat som pekat på att vaccineffekten avtar med tiden. I produktresumén för Zostavax kvarstår den tidigare skrivningen: ”Behovet av en ytterligare dos är för närvarande okänt”.En reaktivering av latent varicellavirus sker oftast sent i livet som ett resultat av att immuniteten sjunker med åldern eller att patienten av någon annan anledning har ett nedsatt immunförsvar. Det är vanligare med svårare symtom när bältros drabbar äldre och immunsupprimerade personer. Postherpetisk neuralgi som komplikation till bältros är relativt ovanligt hos yngre medan en betydligt högre andel av de äldre kan drabbas. Zostavax är kontraindicerat för många patienter med nedsatt immunförsvar. Svårighetsgraden av sjukdomarna bältros och postherpetisk neuralgi har tidigare av TLV bedömts som måttlig för den genomsnittlige patienten som drabbas. Incidensen av bältros ökar med stigande ålder, men överstiger inte 1,2%  per personår för någon åldergrupp. Incidensen av PHN är lägre men även den ökar med stigande ålder. Incidensen för en tioårsperiod är lite mindre än tio gånger så stor som den årliga incidensen. Detta är en relevant incidensperiod med tanke på att vaccinet i kliniska studier har påvisat effekt för ungefär en så lång tidsperiod. Beroende på åldersgrupp (50+, 60+, 70+, 80+) är sannolikheten cirka 6-9 procent att drabbas av bältros under en tioårsperiod.Vid bedömning av svårighetsgrad vid subventionsbeslut anser TLV att det är tillståndets (vanligen ett viss stadium av en sjukdom) svårighetsgrad hos patientgruppen vid behandlingstillfället som bedöms. Vid preventiv behandling anser TLV att tillståndets svårighetsgrad bedöms genom en sammanvägning av risken för målgruppen att drabbas av sjukdomen, det vill säga incidensen av sjukdomen, och svårighetsgraden av den sjukdom man vill förebygga. Individer som vaccineras med Zostavax är huvudsakligen friska vid vaccineringstillfället och bara en liten andel av de som vaccineras skulle annars ha drabbats av bältros och/eller PHN, tillstånd som anses vara av måttlig svårighetsgrad för den genomsnittlige patienten som drabbas. Behovet att vaccinera huvudsakligen friska individer med liten risk att drabbas av dessa tillstånd måste därför bedömas som förhållandevis lågt jämfört med andra behandlingar som TLV har att ta ställning till. En uppdatering av den hälsoekonomiska analysen med långtidsdata, nya incidensdata samt data från en ny studie på individer i åldersgruppen 50-59 år visar att för det mest troliga scenariot av effektduration beräknas kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår till cirka 900 000 kronor för individer 50 år och uppåt och cirka 600 000 kronor för individer 65 år och uppåt i företagets modell. Båda dessa resultat visar på en hög kostnad för den hälsovinst som uppnås. Skulle nyttoförlusterna av bältros och postherpetisk neuralgi ha skattats med den nya svenska EQ-5D tariffen hade kostnaden per QALY varit betydligt högre. 



Resultat 
 

• Vid en sammanvägd bedömning av människovärdesprincipen, 
behovs- och solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen anser TLV att till begärt pris på 
Zostavax är subvention inte motiverad för någon åldersgrupp 

 

• Kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår är lägre för äldre 
individer. Till begärt pris kan dock inte Zostavax ses som 
kostnadseffektivt för någon åldersgrupp 

 
 

• TLV har därför beslutat att Zostavax inte längre ska ingå i 
högkostnadsskyddet. 

 
 

• Beslutet träder i kraft 1 november 2014  
  

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sammanfattningsvis bedömer TLV kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår som för hög med hänsyn taget till behovet hos den aktuella populationen. TLV bedömer därför att kravet på kostnadseffektivitet i förhållande till behovs- och solidaritetsprincipen inte är uppfyllt. Vid en sammanvägd bedömning av människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen anser TLV att subvention av Zostavax till begärt pris inte är motiverat för någon åldersgrupp. Kriterierna för att läkemedlet ska ingå i förmånerna enligt 15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. är därför inte längre uppfyllda och därför ska läkemedlet uteslutas ur förmånssystemet. Under utredningens gång har företaget kommit in med ett förslag om vaccination kopplat till vissa ålderskohorter. TLV har inte funnit att en sådan begränsning av subventionen är möjlig inom förmånssystemet. Däremot skulle ett sådant förfarande eventuellt kunna användas i ett nationellt vaccinationsprogram eller genom landstingens försorg. Att etablera ett förfarande av det slaget kan dock vara tidskrävande.  För att underlätta för andra aktörer att ta ställning till något sådant förfarande anser TLV att en längre tid för ikraftträdandet än normalt är motiverat i detta ärende. TLV bedömer därför att beslutet om att utesluta Zostavax ska träda i kraft från och med 1 november 2014.
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