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X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit (XLH, X-linked hypophosphatemia)
är en sjukdom som innebär att fosfatvärdena i blodet är låga (hypofosfatemi).
Låga fosfatvärden leder till bristande kalkomsättning med skelettförändringar.
XLH förekommer i olika svårighetsgrader och symtomen är mycket varierande
mellan individer. TLV bedömer svårighetsgraden på gruppnivå för patienter med
XLH som behandlas med konventionell behandling som medelhög, då behandlingen inte botar sjukdomen utan endast lindrar symtomen och minskar risken för
komplikationer.
Crysvita är indicerat för behandling av X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit
med radiologisk evidens för bensjukdom hos barn 1 år och äldre och ungdomar
med XLH och växande skelett. Crysvita är avsett för subkutan injektion.
Crysvita innehåller den aktiva substansen burosumab som är en rekombinant
human antikropp, som binder till och hämmar aktiviteten av FGF-23. Därigenom
ökar både den tubulära reabsorbtionen av fosfat från njurarna samt serumkoncentrationen av 1,25-dihydroxy-vitamin D.
TLV bedömer, i likhet med företaget, att behandling med oralt administrerat vitamin D och fosfat är relevant jämförelsealternativ då det inte finns någon annan
tillgänglig behandling för sjukdomen.
Crysvita fick särläkemedelsstatus av Europeiska kommissionen för behandling av
XLH den 15 oktober 2014.
Europeiska kommissionens beslut om villkorat godkännande baseras på data från
två pågående fas II-studier där effekt och säkerhet för burosumab utvärderas,
samt en retrospektiv longitudinell studie av skelettutfall hos barn med XLH.
Studierna visar att behandling med burosumab leder till en förbättring av Rickets
Severity Score, RSS. RSS är en fastställd metod som bedömer hand- och knäleder
baserat på mekanisk nötning, konkavitet och andel påverkade tillväxtplattor. Behandling med burosumab leder också till normaliserade nivåer av serumfosfat, alkaliskt fosfatas och renal tubulär reabsorbtion av fosfat.
Företagets pris som används i den hälsoekonomiska modellen för Crysvita är
3 473,4 kronor per milligram injektionsvätska vilket för 10 mg, 20 mg och 30 mg
vialer motsvarar 34 734 kronor, 69 447 kronor respektive 104 171 kronor. För en
genomsnittlig 9-årig patient motsvarar detta en månadskostnad på 150 469 kronor. Behandling med Crysvita pågår tills skelettet slutat växa vilket innebär fram
till 15 för flickor och 17 år för pojkar.
Företagets modell utvärderar nyttan av Crysvita efter progression av sjukdomen
där majoriteten av patienterna har en allvarlig form av XLH och låg livskvalitet till
en början.
I företagets grundscenario skattas kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår, QALY, till cirka 3,0 miljoner kronor.
TLV bedömer att osäkerheten i hälsoekonomiska underlaget är mycket hög och
beror främst på antagandet om behandlingseffekt för patienter som får vitamin D
och fosfat. Vidare råder det osäkerheter i övergångssannolikheterna för Crysvita i
modellen, antagandet om kvarstående effekt efter avslutad behandling samt uppskattningen av livskvalitetsvikterna för hälsostadierna.
I TLV:s grundscenario förväntas patienter vinna 1,60 QALY:s över hela tidshorisonten utan att några vunna levnadsår uppnås. Detta motsvarar en kostnad per
vunnet QALY på cirka 12 miljoner kronor.
Företagets och TLV:s känslighetsanalyser visar att tidshorisonten, antagandet om
effekt för konventionell behandling samt livskvalitetsvikterna har en betydande
inverkan på resultatet.
En allvarlig form av XLH innebär symtom som begränsar patienten under hela livet.

TLV anser att Crysvita kan utgöra ett värdefullt behandlingsalternativ för patienter med XLH. TLV kan däremot, utifrån företagets hälsoekonomiska underlag,
inte bedöma nyttan med behandlingen för patienter med mild eller symtomfri
XLH. Att undvika progression av sjukdomen hos patienter i ett tidigt stadium
skulle sannolikt innebära stora hälsofördelar för patienten på längre sikt.
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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1 Medicinskt underlag
1.1 X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit
Delar av nedanstående medicinska sammanfattning är hämtat från Socialstyrelsens
databas för ovanliga diagnoser.
X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit, XLH, (X-linked hypophosphatemia) är en
sjukdom som innebär att fosfatvärdena i blodet är låga (hypofosfatemi), vilket i sin tur leder
till bristande kalkomsättning med skelettförändringar som följd. Problem med tänderna, som
exempelvis tandrotsinfektioner, är också typiskt för sjukdomen. Rakit betyder att det finns
förändringar i skelettet på grund av otillräcklig mineralinlagring. Beteckningen Xkromosombunden anger nedärvningsmönstret [1].
Sjukdomen orsakas av en genmutation, vilken leder till en ökad halt av FGF-23 (Fibroblast
Growth Factor 23) i blodet. Detta leder till att återupptaget av fosfat i njurarna hämmas,
vilket gör att fosfat förloras via urinen. Dessutom är aktiveringen av vitamin D i njurarna
otillräcklig, vilket påverkar bland annat kalciumupptaget från tarmen och benbildningen [1].
Betydelsen av FGF-23 är ännu inte helt klarlagd, men allt talar för att de biokemiska effekter
som ses vid XLH orsakas av ett överskott av FGF-23 [1]. Sjukdomen ärvs genom Xkromosombunden dominant nedärvning. X-kromosombundna ärftliga sjukdomar orsakas av
en muterad gen belägen på X-kromosomen, som är en av de könsbestämmande kromosomerna. Eftersom sjukdomen är dominant blir den som har en muterad gen sjuk, oberoende
av kön.
XLH förekommer i olika svårighetsgrader, vilket gör att symtomen varierar mellan personer
med sjukdomen. Symtom från sjukdomen kan visa sig i olika åldrar. Hos barn med XLH är
symtom från skelettet den vanligaste orsaken till att sjukdomen upptäcks, till exempel dålig
längdtillväxt, hjulbenthet eller kobenthet, uttalad svankrygg eller stelhet och smärta från
leder. Mellan ett och tre års ålder växer barnen sämre och förlorar 10–15 cm i längdtillväxt
jämfört med friska syskon, men därefter fortsätter tillväxten som normalt. Längdförlusten
från de första levnadsåren består, och man blir som vuxen kortare än förväntade längden.
Hos vuxna kan sjukdomen ge värk i skelettet, felställningar i benen, ledbesvär (artros) från
knälederna, sprickor i skelettet (spontana pseudofrakturer) och nedsatt rörlighet. Mikroskopisk undersökning av benvävnad från vuxna med symtom som inte behandlats visar att de
har osteomalaci (vuxenformen av rakit). Det vanligaste symtomet från munhålan är återkommande varbildningar (abscesser) vid tandrötterna trots att tänderna är fria från karies.
Tänderna ser vanligen normala ut men om lämplig behandling inte erhållits i barndomen
under den period som tänderna bildas kan defekter i emaljen uppstå.
XLH förekommer hos omkring 5 per 100 000 födda, vilket innebär att det föds cirka fem
barn med sjukdomen per år i Sverige. Sjukdomen förekommer nästan dubbelt så ofta hos
kvinnor som hos män. Det finns inga tydliga siffror för prevalens eller incidens av XLH.
Företaget har inkommit med ett utdrag från Socialstyrelsens diagnosregister diagnoskod ICD
E83.3 vilket omfattade [--] patienter mellan 0–18 år under 2016. Datautdraget visade
patienter som hade ett unikt öppenvårdsbesök eller slutenvårdsvistelse där någon av ICD -10
koderna E83.3, E83.3, E83.3A, E83.3B, E83.3C, E83.3D, E83.3W registrerades. Diagnoser
associerade med dessa ICD-10-koder är: E83.3, Rubbningar av fosfatomsättningen och
fosfataser, E83.3A Minskad syntes av 1,25-dihydroxyvitamin D3, E83.3B Receptordefekter
X-bunden hypofosfatemisk rakit, E83.3C Hypofosfatemisk X-bunden rakit, E83.3D Dvitaminresistent osteomalaci, E83.3W Annan specificerad rubbning i fosforomsättningen.
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Datautdraget visade på 22 patienter med den mer begränsade och exakta ICD-10-koden
E83.3C som representerar rakit i samband med XLH.

1.2 Läkemedlet
Crysvita innehåller den aktiva substansen burosumab. Crysvita fick särläkemedelsstatus av
Europeiska kommissionen för behandling av XLH den 15 oktober 2014.
Europeiska kommissionen, EC gav Crysvita ett villkorat godkännande för försäljning i
februari 2018. Företaget som marknadsför Crysvita ska senast 2020 inkomma med resultat
från två pågående studier (CL201 och CL205) på barn i åldrarna fem till tolv år och ett till
fyra år. Företaget ska även redovisa resultaten från en studie (CL301) som jämför Crysvita
med oralt fosfat och vitamin-D hos barn i åldrarna ett till tolv år, planerat avslut för CL301 är
juni 2019. Planerad lansering av Crysvita i Sverige är mars 2019.
Indikation
Crysvita indiceras för behandling av X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit med
radiologisk evidens för bensjukdom hos barn ett år och äldre och ungdomar med växande
skelett.
Verkningsmekanism
Burosumab är en rekombinant human monoklonal antikropp, IgG1, som binder till och
hämmar aktiviteten av FGF-23. Genom att hämma FGF-23 så ökar både den tubulära
reabsorbtionen av fosfat från njurarna samt serumkoncentrationen av 1,25 dihydroxyvitamin D (se figur 1).

Figur 1 Patofysiologi för XLH och verkningsmekanism för burosumab

Dosering/administrering
Crysvita är avsett för subkutan injektion. Behandlingen bör initieras av en läkare med
erfarenhet av att behandla sjukdomar som påverkar ämnesomsättningen i benvävnad.
Behandling med oralt fosfat och vitamin D bör avslutas en vecka före påbörjad behandling
med Crysvita. Den rekommenderade startdosen är 0,4 mg/kg kroppsvikt varannan vecka och
den normala underhållsdosen är 0,8 mg/kg varannan vecka. Maxdos är 90 mg per doseringstillfälle. Alla doser ska avrundas till närmaste hela 10 mg. Efter påbörjad behandling med
Crysvita ska fastevärden av serumfosfat mätas varannan vecka under den första behandlingsmånaden och var fjärde vecka under de två påföljande månaderna. Nytt prov bör även
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tas fyra veckor efter dosjustering. När fastevärdet för serumfosfat ligger inom referensintervallen ska dosen vidhållas.
Dosökning
Om fastevärdet för serumfosfat ligger under referensintervallet bör dosen ökas stegvis med
0,4 mg/kg kroppsvikt upp till en maxdos på 2,0 mg/kg kroppsvikt.
Fastevärdet för serumfosfat bör mätas fyra veckor efter dosjustering. Crysvita bör inte
dosjusteras mer frekvent än var fjärde vecka.
Dosreducering
Om fastevärdet för serumfosfat ligger över det åldersspecifika referensintervallet ska nästa
dos ej ges. Serumfosfatet bör utvärderas inom fyra veckor. Värdet måste ligga under det
åldersspecifika referensintervallet för att starta om behandling med Crysvita, då med ungefär
hälften av föregående dos.
Pediatrisk population
Säkerheten och effekten för Crysvita hos barn yngre än ett år har inte fastställts. Inga
uppgifter finns tillgängliga.

1.3 Behandling och svårighetsgrad
Aktuella behandlingsrekommendationer
Nedanstående är hämtat från Socialstyrelsens databas för ovanliga diagnoser [1].
Det finns ingen behandling som botar XLH, men symtomen kan behandlas på olika sätt.
Läkemedelsbehandlingen ska kompensera de fosfatförluster som sker via njurarna och
bristen på aktivt vitamin D. Tillskott av fosfat ges i form av kapslar eller brustabletter och
aktivt vitamin D i lösning eller tablettform. Fosfattillskottet kan ge magbesvär som gaser och
diarréer, men besvären minskas om tillskottet av fosfat fördelas på flera gånger per dag och
tas i samband med måltid.
Det är viktigt att effekterna av behandlingen övervakas noggrant med blodprover flera gånger
per år. Otillräcklig vitamin D behandling kan leda till låg mängd kalcium och överaktiva
bisköldkörtlar (sekundär hyperparatyreoidism) som i sin tur förvärrar fosfatbristen. Felaktig
dosering kan också ge biverkningar, som förkalkningar i njurarna och nedsatt njurfunktion.
Det finns barn med XLH som behandlats med tillväxthormon, men någon säker effekt på
slutlängden hos barnen när de vuxit färdigt har inte kunnat påvisas. Enligt TLV:s anlitade
expert är tillväxthormonbehandling vid XLH ovanlig. Behandlingen anses inte vara indicerad. Behandlingen kan förbättra längdsituationen temporärt, men har ingen säker effekt på
slutlängden.
Behandling med vitamin D och fosfat ger en viss förbättring av tillväxten, mindre värk och
skelettförändringar i benen och troligen också mindre risk för sprickor i skelettet. Felställningar i knä- och höftleder kan korrigeras med kirurgi.
Om patienterna upplever besvär från ben och leder är det viktigt att undvika övervikt.
Regelbunden fysisk aktivitet är bra både för att hålla vikten och stärka skelettet. Lämplig
träning bör utformas individuellt och i samverkan med en fysioterapeut (sjukgymnast) med
kunskap om sjukdomen.
Regelbunden kontakt med tandvården från tidig ålder är viktig. Barn med sjukdomen bör
remitteras till en barntandvårdsspecialist (pedodontist) så snart de första tänderna visat sig.
Behandlingen ska främst inriktas på att skydda emaljen, eftersom såväl små kariesskador
som sprickor och ytligt slitage i tandemaljen ofta leder till infektion i tandpulpan.
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Det är därför mycket viktigt att förebygga tandskador genom noggrann munhygien, goda
kostvanor och plastning (fissurförsegling) av kindtändernas tuggytor. Detta gäller både
mjölktänder och permanenta tänder. Vid tecken på tandpressning eller tandgnissling bör
man använda skyddande bettskenor nattetid och alla skador i emaljen behöver täckas med
plastmaterial. Det kan trots rotbehandling vara svårt att få infektioner vid tandrötterna att
läka ut. Därför är det vanligt att tänderna måste tas bort även hos unga personer.
Aktuella doseringsregimer för konventionell behandling med vitamin D och fosfat
Enligt TLV:s anlitade expert används vanligtvis fosfatlösning för att kompensera för hypofosfatemin (alternativt fosfatkapslar) 4 - 5 gånger dagligen till pediatriska patienter med XLH. I
vissa fall sker fosfattillförsel ännu mer frekvent. Doseringen motsvarar numera ofta 40–60
mg/kg/dag till barn. Doseringen av aktivt vitamin D, (1,25-dihydroxyvitamin D eller 1hydroxyvitamin D), varierar mellan patienter och brukar styras via nivån av parathormon.
Internationellt rekommenderas ofta 1 - 2 µg/dag av 1-hydroxyvitamin D (alfacalcidol) eller
0,5 - 1,5 µg/dag av 1,25-dihydroxyvitamin D (calcitriol), uppdelat på två doser.
Jämförelsealternativ
Företaget anger att konventionell behandling med oralt administrerat vitamin D och fosfat är
relevant jämförelsealternativ då det är den enda behandlingen som finns tillgänglig i
dagsläget.
TLV:s bedömning: TLV bedömer, i likhet med företaget, att konventionell behandling med
oralt administrerat vitamin D och fosfat är relevant jämförelsealternativ då det inte finns
någon annan tillgänglig behandling för indikationen.
Svårighetsgrad för tillståndet
XLH förekommer i olika svårighetsgrad och symtomen är mycket individuellt varierande.
Obehandlad XLH leder till bristande kalkomsättning med skelettförändringar som resulterar
i dålig längdtillväxt, felställningar i benen, sprickor i skelettet, nedsatt rörlighet och ledbesvär. Detta tillstånd bedömer TLV har hög svårighetsgrad.
De patienter som behandlas med vitamin D och fosfat uppvisar troligtvis en viss förbättring
av längdtillväxten, mindre värk och färre skelettförändringar i benen och troligen också
mindre risk för sprickor i skelettet. Behandlingen är livslång och kräver regelbundna
kontroller och en frekvent doseringsregim.
TLV:s bedömning:
TLV bedömer att svårighetsgraden på gruppnivå för patienter med XLH som behandlas med
konventionell behandling är medelhög då behandlingen inte botar sjukdomen utan endast
lindrar symtomen och minskar risken för komplikationer.

1.4 Klinisk effekt och säkerhet
EMA:s positiva utlåtande och Europeiska kommissionens beslut om villkorat godkännande
baseras på data från två studier. Dessa var två fas II-studier (CL201 och CL205) där effekt
och säkerhet utvärderas.
Rickets severity score [2] [3]
Vid rakitsjukdom är radiografiska förändringar uppenbara vid tillväxtplattorna1 hos snabbt
växande ben. För att bedöma sjukdomens svårighetsgrad används en tiogradig poängskala,
1

Tillväxtplattorna = Området mellan växande rörben där benvävnadstillväxten sker.
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Rickets severity score, RSS. RSS är en fastställd metod som bedömer hand- och knäleder
baserat på mekanisk nötning, konkavitet och andel påverkade tillväxtplattor (se Tabell 1).
Skattningen görs genom bedömning av röntgenbilder av den aktuella leden före och efter
behandling. Varje röntgenbild poängsätts enskilt utan att bedömaren vet om den är tagen
före eller efter behandling, vilket medför att bedömningen är blindad för behandlingsstatus.
RSS intervallen för handled och knäled ligger mellan 0–4 respektive 0–6. Högre poäng
indikerar mer allvarlig sjukdom. Poängen summeras och genererar ett totalt RSS vilket sällan
överstiger 4,0 för patienter med XLH. RSS för patienter med XLH är ofta lägre än dem som
uppskattas för nutritionell rakit, detta beror på skillnader i hur de olika sjukdomarna
framträder på röntgenbilder.
Tabell 1 Den tiogradiga bedömningsmetoden för RSS

Enligt Thacher et al, 2000 [2] är denna tiogradiga poängmetod för att mäta svårighetsgraden
för rakitsjukdom reproducerbar mellan olika bedömare. Dessutom korrelerar RSS med totalt
alkaliskt fosfatas, ALP2. Serum-ALP är förhöjt vid rakit och används därför ofta som en
biomarkör för att bekräfta rakitsjukdom samt för att bedöma sjukdomens svårighetsgrad.
TLV:s kliniska expert intygar att RSS är ett relevant mått för att bedöma sjukdomens
svårighetsgrad. Dock är inte användningen av metoden särskilt utbredd inom svensk klinisk
praxis.
Radiographic Impression of change [3]
Radiographic Impression of change, RGI-C, är en sjugradig ordinalskala3. Negativa resultat
indikerar att tillståndet har försämrats och positiva resultat indikerar förbättring. Läkning,
respektive väsentlig läkning av rakitsjukdom uppskattad med RGI-C definieras som en
ökning med> +1 respektive> +2. Med läkning avses i detta sammanhang en förbättring av de
radiografiska symtomen och inte en komplett utläkning av rakitsjukdomen.

ALP= alkaline phosfatase level = Referensintervallet för alkaliskt fosfatas i serum är 297–345 U/l och är ålders- och
könsberoende.
3 Ordinalskala = en skala för ordnade kategoriska data
2

5

TLV:s bedömning: Både RSS and RGI-C är mått som fokuserar på benmanifestationer vid
XLH. Varken RSS eller RGI-C tar hänsyn till de metabola förändringarna vid XLH. Även om
dessa mått inte fångar upp alla aspekter av XLH:s symtom och progression, gör TLV bedömningen, med stöd av anlitad klinisk expert, att uppskattat total RSS ändå korrelerar väl med
sjukdomens metabola förändringar och således är ett relevant mått för att utvärdera behandlingseffekten.
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Sammanfattning av kliniska studier

CL201

Studiedesign

Jämförelse-alternativ

Studiepopulation

Utfall

Pivotal, randomiserad, multicenter,
öppen, dos-respons, fas II-studie.

(Q2W): burosumab varannan
vecka
(Q4W): burosumab var 4:e
vecka.

Prepubertala barn (5 till 12 år) med XLH
n=52

Serumfosfatnivåerna4 ökade med 78 % i båda
studiearmarna jämfört med baslinjen till vecka
64 (p <0,05).

Doser mellan 0,1–2,0 mg/kg.

Studiepopulationen inkluderade patienter
från USA, Storbritannien, Frankrike och
Nederländerna.

pågående
Syfte att kartlägga farmakodynamik,
effekt och säkerhet.

Planerad studietid: 160 veckor
Större förbättring i RSS kunde ses för de
patienter som hade svårare sjukdom (> RSS
1,5.) Hos patienter med låga RSS-värden vid
baslinjen fanns lite utrymme för förbättring
uppmätt med detta mått.
Behandling med burosumab i 64 veckor ökade
tillväxthastigheten. Medelvärdet (SD) av den
totala tillväxthastigheten ökade från 5,35 (1,280)
cm/år vid baslinjen (ett medelvärde beräknat på
de två åren före studiestart) till 5,91 (1,354)
cm/år (p=0,0376).
Medelförbättringen av 6MWT5 var +47 meter
totalt och +77 meter för de som hade <80% av
normal vid baslinjen (p <0,0001).

CL205

Multicenter, öppen, fas II-studie.

pågående

Syfte att utvärdera säkerhet,
farmakodynamik och effekt.

Varannan vecka administration
av burosumab med en måldos
på 0,8 mg/kg.

Barn mellan 1–4 år med XLH
n=13
Planerad studietid: 64 veckor.

Resultat från 40 veckor finns tillgängligt.
Medelvärdet (SD) för serumfosfat ökade från
2,51 (0,284) mg/dl vid baslinjen till 3,5 mg/dl. vid
studievecka 40 (p <0,0001).
För 11 av 13 patienter sjönk totalt RSS från
baslinjen till vecka 40. Två patienter som inte
uppvisade någon förändring i total RSS score
uppvisade läkning av rakitsymtom uppskattat
med RGI-C samt sänkning av serum-ALP6.

Normalvärdet för serumfosfat ligger inom intervallet: 3,2–6,1 mg/dl.
6MWT = distansen som patienten går på 6 minuter, fungerar som en indikator för patientens mobilitet och fysiska funktion
2 Normalvärdet för serum-ALP ligger inom intervallet: 297–345 U/l och är ålders- och könsberoende.
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Studiedesign

Jämförelsealternativ

Studiepopulation

Utfall

CL301

Randomiserad, öppen fas III-studie.
Syfte att utvärdera effekt och säkerhet
för burosumab i jämförelse med
konventionell behandling.

Patienter med XLH, mellan 1–12 år med
öppna tillväxtplattor
n=61

Studieresultat från 40 veckor har
erhållits från företaget.

pågående

Arm 1: Burosumab varannan vecka med
måldos på 0,8 mg/kg
Arm 2: Oral behandling med fosfat och aktiv
vitamin D.

Planerad studietid: 64 veckor
Studiepopulationen inkluderade
patienter från: USA, Kanada, Korea,
Japan, Australien, Storbritannien och
Sverige.

Serumfosfat ökade hos patienterna som
behandlades med burosumab till
medelvärden inom eller strax under
referensintervallen. I studiearm 2 låg
medelvärdena under referensintervallet
under studieperioden.
Patienter som behandlats med
burosumab hade en 2,8 gånger större
förbättring av total RSS jämfört med de
patienter som fick konventionell
behandling med vitamin D och fosfat.
Behandling med burosumab uppvisade
en signifikant förbättring av rakitsymtomen jämfört med konventionell terapi
uppmätt med RGI-C. Medelförändringen för studiearm 1 var +1,92 respektive
+ 0,77 för studiearm 2 vid behandlingsvecka 40 (p <0,0001).

CL207

Randomiserad, okontrollerad, öppen
fas III-studie.

planerad

CL002

Syfte att utvärdera effekt och säkerhet
för burosumab.
Retrospektiv, longitudinell studie av
skelettförändringar hos barn med XLH.

Varannan veckas administration med
burosumab. Startdos fastställs efter
resultaten från UX023-CL205.

Patienter med XLH <1 år
Planerad att inkludera minst 20
patienter

En icke interventions-studie men studien
inkluderar patienter med konventionell
behandling.

Planerad studietid: 64 veckor.
Patienter med XLH mellan 5–14 år.
n=52
Röntgenbilder ska samlas in från över
100 barn.

Totalt 53 patienter hade inkluderats i
studien vid senaste datauttaget i
augusti 2016.
Vid baslinjen var medelvärdet för
serumfosfat 2,81 mg/dl (0,91 mmol/l).
Post-baslinjen var medelvärdet för
serumfosfat: 2,90 mg/dl (0,94 mmol/l),
Medelvärdet för serum-ALP gick från
443,10 till 419,52 U/L för hela gruppen
och från 486,91 till 455,25 U/L i den
gruppen som hade högre total RSS och
från 383 till 388 U/L i den gruppen som
hade lägre RSS.

8

CL201
Metod
En randomiserad, öppen, dos-respons-, fas II-studie med syfte att kartlägga farmakodynamik
och säkerhet för burosumab hos patienter med XLH.
Planerad studietid är 160 veckor (cirka tre år). Studien består av en 16 veckor lång individuell
dostitreringsperiod samt en 48 veckors behandlingsperiod och slutligen en 96 veckors
förlängningsperiod se Figur 2 Studiedesign CL201.
Studien hade följande inklusionskriterier:
• Ålder fem till 12 år, med öppna tillväxtplattor
• Diagnostiserad XLH med stöd av:
o konfirmerad PHEX-mutation hos patienten själv eller en nära familjemedlem
o serumnivå av FGF23> 30 pg/mL
• Biokemiska markörer och uppmätta fastevärden som associeras med XLH:
o Serumfosfat <2,8 mg/dl (0,904 mmol/l)
o Serumkreatinin inom normala referensintervall med avseende på ålder
• Längd i stående <50:e percentilen enligt lokala normativa data med avseende på
ålder och kön
• Radiografisk evidens för aktiv bensjukdom:
o rakit i hand- och/eller knäled
o bågformade ben
o RSS för knäled >1,5
Patienterna randomiserades till två armar där den ena fick burosumab subkutant varannan
vecka (Q2W) och den andra fick burosumab subkutant var fjärde vecka (Q4W). Inom varje
studiearm delades patienterna in i kohorter beroende av den initiala dosen. Kohorterna inom
varje arm var: 0,1; 0,2 eller 0,3 mg/kg i Q2W och 0,2;0,4 eller 0,6 i Q4W. Doserna justerades
var 4:e vecka i 0,3 mg/kg steg efter behov, baserat på fastevärden för serumfosfat.
Studiens primära effektmått var förändring av sjukdomen uppmätt med RSS i vecka 40
jämfört mot baslinjen.
Studiens sekundära effektmått var;
• Förändring av sjukdomen uppmätt med RSS för knä- och handled
• Förändring från baslinjen i den radiografiska profilen uppmätt med RGI-C.
• Tillväxt
• Gångförmåga uppmätt med six-minute walk test, 6MWT
• Funktionell nedsättning och smärta
• Säkerhet

Figur 2 Studiedesign CL201

8

Resultat
Totalt 52 patienter inkluderades i studien. Data från alla patienter fram till behandlingsvecka
64 finns tillgängliga. Se Tabell 2.
Tabell 2 Baslinjekaraktäristika CL201 Q2W: varannan vecka, Q4W: var fjärde vecka a) tillväxt-hastigheten
beräknades genom att beräkna längd i stående de två åren innan studien. SD: standard-avvikelse

Resultat uppmätt med RSS
För hela patientpopulationen sjönk medelvärdet för det totala RSS från 1,8 till 0,9 p <0,0001,
vid vecka 40 och 64 (se Tabell 3 och figur 3).
Tabell 3 Studieresultat CL201 medelvärden för total RSS
Studiearm
Vid baslinjen
Vecka 40
Totalt
1,8
0,9

Vecka 64
0,9

Q2W

1,9

0,8

0,8

Q4W

1,7

1,1

1,1
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Figur 3 Resultat från CL201, Totalt RSS vid baslinjen, vecka 40 och vecka 64 (medelvärde + SD) Förändring från baslinjen till vecka 40 och 64 p <0,0001 för alla Q2W och Q4W uppskattat med GEE-modellen7

I effektivitetsanalyserna delades patienterna in i två subgrupper med avseende på RSS vid
baslinjen, en subgrupp med högre RSS (RSS>1,5) och en med lägre RSS (RSS <1,5). Större
förbättring av RSS kunde ses för de patienter som tillhörde den gruppen med högre RSS vid
baslinjen. För patienter med lägre RSS vid baslinjen fanns lite utrymme för förbättring
uppmätt med detta mått. Alla patienter som hade RSS >1 inkluderades i responderanalysen.
Resultat RGI-C
Resultat bedömda med RGI-C vid vecka 40 indikerar en reduktion av sjukdomens svårighetsgrad. En väsentlig läkning erhölls hos totalt 28 av 52 patienter (54 procent) vid vecka 64
[4].
Tabell 4 resultat från CL201 vid vecka
baslinjen
Behandlingsarm Andel läkta
Subgrupp
patienter (%)
uppskattat med
RGI-C vecka 40
Q2W totalt
88,5
Högre RSS >1,5
100
Lägre RSS <1,5
66,7
Q4W totalt
69,2
Högre RSS >1,5
94,1
Lägre RSS <1,5
22,2

40 respektive 64 totalt samt subgrupper fördelat efter RSS vid
Andel läkta
patienter (%)
uppskattat med
RGI-C vecka 64
80,8
100
44,4
57,7
82,4
11,1

Behandling med burosumab resulterade i läkning av rakit uppmätt med RGI-C oavsett RSS
nivå vid baslinjen. I den subgruppen med högre RSS (RSS>1) hade medelvärdena uppmätt
med RGI-C för hand- och knäled vid vecka 40 och 64 ökat med>+1,7 oavsett dosregim (p
<0,0001) se tabell 4.
Behandling med burosumab resulterade i läkning av rakit uppmätt med RGI-C oavsett RSS
nivå vid baslinjen. I den subgrupp med högre värden för RSS (RSS>1) hade medelvärdena
uppmätt med RGI-C för hand- och knäled vid vecka 40 och 64 ökat med>+1,7 oavsett
dosregim (p <0,0001).

7

GEE= generalized estimation equation
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Längdförändringar i stående och förändringar i tillväxthastighet
Behandling med burosumab i 64 veckor ökade tillväxthastigheten. Det totala medelvärdet
(SD) för tillväxthastigheten ökade från 5,35 (1,280) cm/år vid baslinjen (beräknat på de två
åren före studiestart) till 5,91 (1,354) cm/år (p=0,0376).
Medelvärdet (SD) i stående uppmätt med standing height Z-score8 ökade från -1,89 (0,996)
vid baslinjen till -1,73 (1,002) vid vecka 64.
Gångförmåga uppmätt med 6 minute walk test
Gångavståndet i 6-minuters gångtestet (6MWT) ökade från baslinjen för båda grupperna vid
vecka 40 och vecka 64. Totalt 24 av 52 patienter (46 procent) hade en nedsättning (definierad som ett gångavstånd som var mindre än 80 procent av det normala avståndet) vid
studiens början. Bland dessa patienter ökade 6 minuters gångavstånd från 68 procent (408
m) av det normala avståndet vid baslinjen till 79 procent (487 m) av det förutspådda
avståndet vid vecka 64 (p <0,0001), en ökning i avstånd på 77 m. För <80% subgruppen
observerades större ökningar bland de patienter som fick läkemedel varannan vecka: 12
procents ökning eller en ökning i avstånd på 96 m jämfört med de 10 patienter som fick
läkemedel var fjärde vecka (58 m). För den totala populationen visade ökningen i 6 minuters
gångtest en ökning på 47 m från 483 m vid baslinjen till 530 m vid vecka 64 p <0,0001 med
en större ökning i gruppen som fick läkemedel varannan vecka (+53m vs +41 veckor i
månadsgruppen).
Funktionell nedsättning och smärta
POSNA-PODCI9 användes för att utvärdera funktionell hälsa. Frågeformuläret utvärderar
parametrar som: funktion, lycka, rörlighet och smärta m.m. Förbättringar i poängen avseende sport och fysisk funktion gick från 33 till 42 procent och för smärta gick resultatet från
35 till 42 procent.
Serumfosfat
Fastemedelvärdet för serumfosfat ökade från baslinjen för båda grupperna vid alla mättillfällen med en medelökning på 0,75 mg per deciliter (0,24 mmol per liter; 34 procents
ökning). Vid behandlingsvecka 40 var medelökningen 0,84 mg/deciliter (0,24 mmol per liter
vilket motsvarar en ökning på 34 procent.) Vid behandlingsvecka 64 var medelökningen 0,84
mg per deciliter (0,27 mmol per liter vilket motsvarar 38 procent). Dosering varannan vecka
gav en mer ihållande ökning av serumfosfatnivåerna, medan dosering var fjärde vecka gav
mer fluktationer över tid se Figur 4.
Vid behandlingsvecka sex hade mer än hälften av patienterna i båda behandlingsgrupperna
serumfosfatnivåer inom det normala intervallet.

Standing height z-score = ett mått där ett barn eller en grupp barn kan jämföras med en referenspopulation.
Z-score = (observerat värde - medianvärdet för referenspopulationen) / standardavvikelsen för referenspopulationen)
9 POSNA-PODCI= En metod för att utvärdera funktionell hälsa hos barn och ungdomar med sjukdomar i muskler, ben och
brosk.
8
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Figur 4 Serumfosfatnivåer mg/dl, över tid CL201. Q2=dosering varannan vecka, Q4=dosering var fjärde
vecka

Renal tubulär reabsorbtion av fosfat
Den renala tubulära reabsorbtionen av fosfat ökade från baslinjen i båda behandlingsgrupperna vid alla mättillfällen med en medelökning på 0,98 mg per deciliter (0,32 mmol per
liter) vilket motsvarar en ökning på 51 procent vid vecka 64 se Figur 5.

Figur 5 renal tubulär reabsorbtion av fosfat CL201 [4]

CL205
Metod
CL205 är en öppen, multicenter, fas II-studie med syfte att kartlägga säkerhet, farmakodynamik, farmakokinetik och effekt av burosumab administrerat subkutant varannan vecka.
Studien inkluderar både behandlingsnaiva patienter samt patienter som tidigare fått
konventionell behandling med oralt fosfat och vitamin D. Planerad studietid är 64 veckor och
de resultat som redovisas nedan är från studievecka 40.
Studien har följande inklusionskriterier:
• Ålder mellan ett till fyra år med bekräftad PHEX mutation
• Kliniska fynd som indikerar XLH, inklusive hypofosfatemi
• Radiografisk evidens för rakit:
- Minst fem av patienterna skulle ha ett RSS för knäled >1,5 vid screening.
12

•

För att upprätthålla en jämn könsfördelning så har inte fler än sju patienter av vardera kön inkluderats.
Patienter som inte ville avsluta behandling med vitamin D och fosfat under studien exkluderades. Patienterna får en startdos på 0,8 mg/kg. Dosen kan ökas upp till 1,2 mg/kg om
patienten uppvisar värden för serumfosfat under referensintervallet.
Studien har samma kliniska effektmått som CL201.
Resultat
Totalt 13 patienter har inkluderats i studien och data från 40 studieveckor finns tillgängligt.
Ingen patient har avslutat studien i förtid och alla patienter var fortfarande kvar i studien vid
datainsamlingen i april 2017.
Vid baslinjen hade patienterna ett medelvärde (SD) för total RSS på 2,92 (1,367) se Tabell 4.
Vid tillfället för datainsamlingen vid studievecka 40 hade alla patienter fått minst 21 doser
burosumab.
Tabell 4 Baslinjekaraktäristika CL205

Serumfosfat
Vid baslinjen uppvisade alla patienter serumfosfatnivåer under de normala, medelvärdet
(SD) var 2,51 (0,284) mg/dl10. Behandling med burosumab ökade nivåerna av serumfosfat
och resultaten var statistiskt signifikant vid varje mättillfälle (p <0,0001). Vid studievecka 40
var medelvärdet 3,5 mg/dl.
Serum 1,25 dihydroxyvitamin D, 1,25(OH)2D
Behandling med burosumab ökade serumnivåerna av 1,25 dihydroxy-vitamin D från ett
medelvärde (SD) av 44,8 (17,62) pg/ml till 56,8 (10,34) pg/ml vid studievecka 40. Medelökningen av ,25 dihydroxy-vitamin D var 43 procent. Medelökningen var statistiskt signifikant
vid varje mättillfälle (p <0,01).
Serum-ALP
Medelvärdet (SD) för serum-ALP11 vid baslinjen var 549 (193,8) U/l.
Alla patienter uppvisade sänkning av serum-ALP, det totala medelvärdet (SD) var 335 (87,6)
U/L vid vecka 40 vilket motsvarar en medelförändring på -36,3 procent (p <0,0001).

10
11

Normalvärdet för serumfosfat ligger inom intervallet: 3,2–6,1 mg/dl.
Normalvärdet för serum-ALP ligger inom intervallet: 297–345 U/l och är ålders- och könsberoende.

13

RGI-C och RSS
Alla patienter uppvisade en läkning av rakitsymtom uppskattat med RGI-C (RGI-C>+2,0) vid
studievecka 40. För elva av 13 patienter sjönk totalt RSS från baslinjen till vecka 40, vilket
indikerar en minskad svårighetsgrad av sjukdomen. De två patienterna som inte uppvisade
någon förändring i total RSS uppvisade läkning av rakitsymtom uppskattat med RGI-C samt
sänkning av serum-ALP.
Tillväxt
Längdmedelvärdet (SD) uppmätt i liggande och stående ökade från 89 (7,6) cm vid baslinjen
till 93 (7,0) cm vid vecka 40. Alla patienter uppvisade ett ökat längdmedelvärde.
CL301
Metod
Är en randomiserad, öppen fas III-studie med syfte att utvärdera effekt och säkerhet för
burosumab i jämförelse med behandling med oralt fosfat och aktivt vitamin D.
Studiens inklusionskriterier var:
• Ålder mellan ett och 12 år
• Radiologisk evidens för rakit; total RSS> 2,0
• Diagnostiserad XLH stödd av:
- konfirmerad PHEX-mutation hos patienten eller hos en nära familjemedlem.
- Serumnivå av FGF23> 30 pg/mL
• Biokemiska markörer och uppmätta fastevärden som associeras med XLH:
- Serumfosfat <3,0 mg/dl (<0,97 mmol/l)
- Serumkreatinin under den åldersjusterade övre normalgränsen
- Serum 25(OH)D över den övre normalgränsen> 16 ng/ml
• Barn över tre år skulle ha fått behandling med aktivt fosfat och vitamin D under de
senaste tolv månaderna. Barn under tre år skulle ha fått behandling med aktivt fosfat
och vitamin D under de senaste sex månaderna. Behandlingen skulle ha avslutats en
vecka före randomiseringen.
Patienterna (n=61) randomiserades i förhållande 1:1 till
• Arm 1: burosumab 0,8 mg/kg varannan vecka, dosen kan justeras upp till 1,2 mg/kg
varannan vecka (n=29).
• Arm 2: oralt fosfat och vitamin D med individuellt anpassad dosering (n= 32).
Studiens syfte är att utvärdera effekten av burosumab jämfört med en aktiv kontroll, se Figur
6 Studiens primära effektmått är förändringen av rakitsymtom utvärderad med RGI-C vid
studievecka 40. Sekundära effektmått för studien är samma som för CL201.

Figur 6 Studiedesign CL301
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Resultat
Företaget har inkommit med opublicerade data från studien fram till vecka 40 samt observationer från vecka 64.

Tabell 5 baslinjekaraktäristika CL301

RGI-C och RSS
Datainsamlingen från vecka 40 visar att patienter som behandlats med burosumab har en
[--] gångers förbättring av total RSS jämfört med de patienter som fick konventionell
behandling se Tabell 6. Medelvärdet (SD) för total RSS för burosumabarmen (arm 1) var [----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------]. Gruppen som fick konventionell behandling (arm 2) hade ett medelvärde för total RSS
(SD) vid baslinjen [----] och vid behandlingsvecka 40; [---] vilket motsvarar en förändring på
[----] (p <0,0001). Behandling med burosumab resulterade i en signifikant förbättring av
rakitsymtomen jämfört med konventionell terapi uppmätt med RGI-C, medelförändringen
för arm 1 var [--] respektive + [--] för arm 2 vid behandlingsvecka 40 (p <0,0001). Förändringens omfattning var jämförbar vid en subgruppsanalys baserad på totalt RSS vid baslinjen. Alla patienter i arm 1 uppvisade en förbättring av rakitsymtom uppskattat med RGI-C.
En väsentlig läkning (RGI-C>+2,0) observerades hos [--] procent av patienterna i arm 1
jämfört med sex procent i arm 2.
Tillväxt
Behandling med burosumab ökade medelvärden (SD) för tillväxthastigheten för stående höjd
/ liggande längd Z-poäng ökade i arm 1 från [-----] cm/år vid baslinjen till [------] cm/år vid
vecka 40. Förändringen av LS-medelvärdet (SE) var [----]. I arm 2 ökade den genomsnittliga
stående höjden / liggande längd Z-poängen från [----] vid baslinjen till [----] vid vecka 40;
LS-medelförändringen var [----].
Skillnaden mellan behandlingsgrupperna vid förändring i Z-poäng var statistiskt signifikant
[-------], GEE-modell).
Tabell 6 Förändring i RSS jämfört med baslinjen CL301
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Serumfosfat
Vid baslinjen hade alla patienter i studien medelvärden för serumfosfat och renal reabsorbtion av fosfat under referensintervallen se Figur 7.
Serumfosfatnivåerna ökade hos patienter som behandlades med burosumab till medelvärden
inom eller strax under referensintervallet. I arm 2 låg medelvärden under referensintervallet
under hela studieperioden (40 veckor.)

Figur 7 Medelvärde serumfosfatnivåer (mg/dl) CL301 KRN23 =burosumab

Serum-ALP
Vid baslinjen var medelvärdet (SD) för serum ALP [----------] för arm 1 och [--------] för arm
2, medelvärdena låg högt över referensintervallet för barn i det aktuella åldersspannet (297–
385 U/L) se Figur 8. Behandling med burosumab ledde till en signifikant sänkning av
medelvärdet för arm 1 vid vecka 40 medan medelvärdet för arm 2 var fortsatt förhöjt.
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Figur 8 Medelvärde (SD) serum-ALP U/L CL301

Renal tubulär reabsorbtion av fosfat
Nivåerna för renal reabsorbtion av fosfat vid vecka 40 låg inom referensintervallet för arm 1
men kvarstod under den lägre gränsen för arm 2 se Figur 9.

Figur 9 Renal tubulär maximal reabsorbtionshastighet för fosfat/vitamin D glomerulär filtrationshastighet
(mg/dL) CL301 KRN23= burosumab

CL002
Metod
En retrospektiv studie med syfte att ge referensgruppsdata för en patientgrupp som liknar
den i CL201. Studien skulle ge en indikation om förändringen i RSS, tillväxt, bendeformitet
som kan inträffa med förlängd konventionell behandling.
Inklusionskriterierna var desamma som för CL201.
• Ålder fem till 12 år, med öppna tillväxtplattor
• Diagnostiserad XLH med stöd av:
o konfirmerad PHEX-mutation hos patienten själv eller en nära familjemedlem
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o serumnivå av FGF23> 30 pg/mL
Biokemiska markörer och uppmätta fastevärden som associeras med XLH:
o Serumfosfat <2,8 mg/dl (0,904 mmol/l)
o Serumkreatinin inom normala referensintervall med avseende på ålder
• Längd i stående <50:e percentilen enligt lokala normativa data med avseende på
ålder och kön
• Radiografisk evidens för aktiv bensjukdom:
o rakit i hand- och/eller knäled
o bågformade ben
o RSS för knäled >1,5
För att inkluderas i CL002 skulle patienterna ha behandlats med konventionell behandling
med vitamin D och fosfat och det skulle finnas historiska röntgenbilder tillgängliga.
•

Resultat
Totalt 53 patienter hade inkluderats i studien vid senaste datauttaget i augusti 2016. En
patient hade inte mottagit konventionell behandling och uteslöts därför.
Studiens primära effektmått baserades på parade röntgenbilder.

Figur 10: totalt RSS vid baslinjen och vid vecka 40 respektive 64 för Crysvita (CL201) samt post-baslinjen
för konventionell behandling (CL002).

Vid baslinjen var medelvärdet för serumfosfat 2,81 mg/dl (0,91 mmol/l). Vid post-baslinjen
var medelvärdet för serumfosfat: 2,90 mg/dl (0,94 mmol/l), vilket fortfarande låg under den
lägre gränsen för referensintervallet12. Medelvärdet för serum-ALP gick från 443,10 till
419,52 U/L för hela gruppen och från 486,91 till 455,25 U/L i den gruppen som hade högre
total RSS och från 383 till 388 U/L i den gruppen som hade lägre RSS.
Oönskade händelser i de kliniska studierna
[--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------]

12

Lägre gränsen för referensintervallet för serumfosfat: 3,2 mg/dl (1,03 mmol/l) för barn.

18

[-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------].
De mest förekommande oönskade händelserna hos patienterna som behandlats med
burosumab i de kliniska studierna var [---------------------------------------------------------------------------------------------] Av alla patienter fick [-------] reaktioner vid injektionsstället, alla
utom en var milda och ingen bedömdes som allvarlig.
Biverkningar enligt produktresumén
De mest förekommande biverkningarna enligt produktresumén var irritation vid injektionsstället, huvudvärk, smärta i extremiteter, sänkning i vitamin D, utslag, tandvärk, tandabscesser, muskelvärk och yrsel.
TLV:s diskussion
Resultat från CL201 visar ett sänkt medelvärde för total RSS för bägge doseringsregimerna,
vilket indikerar en förbättring av rakitsymtomen jämfört mot baslinjen. Förbättringen är
större för de patienter som hade ett högre RSS vid baslinjen.
Studieresultaten visar att hämning av FGF-23 med burosumab leder till en ökning av den
tubulära renala reabsorbtionen av fosfat och en korrektion av hypofosfatemin hos barn med
XLH. Den förbättrade fosfatmetabolismen leder till en mindre svår sjukdom vilket troligtvis
också är anledningen till den förbättrade tillväxten. Dosering varannan vecka ger en stabilare
ökning av serumfosfatnivåerna och den tubulära renala reabsorbtionen av fosfat samt en
större sänkning av serum ALP jämfört med dosering var fjärde vecka. Resultaten från CL201
visar att behandling med burosumab varannan vecka ger en läkning av rakit uppmätt med
RGI-C hos alla barn (100 procent) med svårare sjukdom vid baslinjen (RSS>1).
Data från CL205 bekräftar effektresultaten för RSS samt de farmakokinetiska parametrarna
som observerats i CL201 även hos yngre barn med XLH. Studien CL301 visar att behandling
med burosumab har en bättre effekt avseende studiens primära och sekundära effektmått
jämfört med konventionell behandling. Patienter som behandlats med burosumab hade en
2,8 gånger större förbättring av total RSS jämfört med de patienter som fick konventionell
behandling med vitamin D och fosfat. Serumfosfat ökade hos patienterna som behandlades
med burosumab till medelvärden inom, eller strax under referensintervallen.
Det senaste datauttaget från CL002 studien antyder en liten icke signifikant förbättring av
total RSS för konventionell behandling i jämförelse mot baslinjen.
Trots att CL301 jämför effekten mellan Crysvita och konventionell terapi är omfattningen av
den relativa behandlingsfördelen med burosumab fortfarande osäker. CL301 inkluderade
endast patienter med svår sjukdom, vilka inte kan anses vara representativa för hela patientpopulationen med XLH i Sverige. Att endast inkludera svårt sjuka patienter kan leda till att
den uppskattade behandlingseffekten överskattas. Effekten av den konventionella behandlingen bedöms också vara osäker då det saknas relevanta placebokontrollerade kliniska
studier som utvärderar effekten av den. De resultat för den konventionella behandlingen som
erhölls från CL301 kan inte heller bedömas vara helt representativa för att uppskatta effekten
i klinisk vardag då det finns reella problem med följsamhet vilka kanske inte fångas upp i en
klinisk studie. Enligt TLV:s anlitade expert är den konventionella behandlingen undermålig
och teoretiskt sett skulle effekten kunna överskattas om följsamheten till behandlingen blir
större i samband med en klinisk studie.
TLV:s bedömning:
TLV bedömer mot bakgrund av resonemanget ovan, att en effektfördel med burosumab är
visad i form av en förbättring av RSS, tillväxt, serumfosfat, serum-ALP och renal tubulär
reabsorbtion jämfört med konventionell behandling hos patienter med svårare sjukdom.
Omfattningen av behandlingsfördelen är dock förknippad med viss osäkerhet.
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2 Hälsoekonomi Crysvita
Företaget har inkommit med en hälsoekonomisk analys i form av en markovmodell, se figur
11. I modellen jämförs Crysvita med konventionell behandling i form av vitamin D och fosfat
för patienter i det svåra och måttliga hälsostadiet där sjukdomen har progredierat. Nyttan
skattas i form av kvalitetsjusterade levnadsår, QALY:s, och patienter behandlas med Crysvita
tills skelettet slutat växa. Modellen följer patienterna över ett livstidsperspektiv (upp till 100
år) och majoriteten av de patienter som har fått Crysvita till skelettet slutat växa övergår till
konventionell behandling. En cykel i modellen motsvarar ett år.
Effekten av Crysvita i modellen avser påverkan på RSS och är hämtade från två pågående fas
II-studier (CL201 och CL205) samt en pågående fas III-studie (CL301). Modellen är uppdelad i fem olika hälsostadier varav fyra beskriver svårighetsgraden av XLH (Figur ). Hälsostadierna är definierade enligt följande: ”healed” (symtomfritt) (RSS = 0), ”mild” (mild) (RSS =
0,5 eller 1), ”moderate” (måttlig) (RSS = 1,5 eller 2,0) samt ”severe” (svår) (RSS = 2,0 eller
2,5). Det femte stadiet, död, är oberoende av sjukdomen.
I modellens början befinner sig 84 procent av patienterna i det svåra hälsostadiet och 16
procent av patienterna i det måttliga stadiet vilket baseras på uppmätta RSS-värden vid fas
III-studiens början. Modellen visar att behandling med Crysvita leder till att patienten har en
sannolikhet att förflyttas från det svåra och måttliga hälsostadiet till ett friskare vilket
innebär mindre vårdkostnader och högre livskvalitet.

Figur 11 Markovmodell som beskriver de fyra hälsostadierna I XLH

Modellen beskriver nyttan av behandling med Crysvita för en genomsnittlig patient där
dosering och behandlingslängd är beroende av ålder, kön och vikt. Företaget har i sitt
grundscenario antagit att behandling med Crysvita startar vid nio års ålder vilket är baserat
på medelåldern för barn med XLH i Sverige idag enligt företagets utdrag från Socialstyrelsens diagnosregister. En startålder på nio år innebär att sjukdomen har hunnit progrediera
innan behandling med Crysvita påbörjas och att patienterna befinner sig i det allvarliga eller
måttliga hälsostadiet.
TLV:s anlitade pediatriska expert intygar att det, för patienter där sjukdomen inte har ärvts
från en förälder (dvs. nymutationer), ofta tar tid innan diagnosen ställs. Barnen får i allmänhet tydliga kliniska tecken på sjukdomen i form av hjulbenthet när de börjar gå. Sedan kan
det ta några år innan barnet är utrett och har påbörjat behandling, även om det är möjligt
med tidig diagnos hos dessa också. Experten anger att merparten brukar diagnosticeras
under småbarnsåren.
Åldern för behandlingsavslut är beroende av när skelettet slutar växa. Enligt företagets
tolkning av svenska tillväxtkurvor för barn inträffar det vid 15 år för flickor respektive 17 år
för pojkar [5]. En könsfördelning på 33 procent pojkar samt 67 procent flickor används i
modellen vilket baseras på Socialstyrelsens databas för sällsynta diagnoser [1]. Vikten för
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barn erhålls från publicerade tillväxtkurvor [5] och för vuxna från statistiska centralbyrån
[6]. Patienter med XLH har generellt en lägre vikt än normalpopulationen på grund av
sjukdomens påverkan på skelettet. Företaget gör antagandet att vikten hos patienter med
XLH ligger en standardavvikelse lägre än normalpopulationen vilket är i linje med vikten hos
patienterna i den pågående CL301-studien.
TLV:s diskussion
Företagets modell illustrerar nyttan av Crysvita för en, i Sverige, genomsnittlig patient med
XLH där patienten i modellens början befinner sig i ett hälsostadie som indikerar allvarligare
sjukdom. Patienten är nio år när behandling påbörjas vilket innebär att patienten har
genomlevt ett antal sjukdomsår och hunnit progrediera i sin sjukdom. Om en patient blir
diagnostiserad vid ett tidigare skede och behandling med Crysvita påbörjas är det rimligt att
behandlingen motverkar en försämring av sjukdomen istället för att förbättra befintlig
livskvalitet, vilket företagets modell visar. Modellen är således inte representativ för en yngre
patient som ännu inte progredierat i sjukdomen utan visar ett scenario för en patient som
inte haft tillräcklig effekt av den konventionella behandlingen.
TLV anser att den genomsnittliga startåldern bör vara lägre än nio år eftersom patienter bör
få tillgång till behandlingen vid en tidigare ålder för att förebygga att sjukdomen progredierar.
TLV:s bedömning:
TLV bedömer att företagets antaganden om fördelning av patienter i de olika sjukdomsstadierna i modellens början är rimlig för att utvärdera nyttan av Crysvita för patienter i det svåra
och måttliga sjukdomsstadiet när sjukdomen har progredierat.
Vidare bedömer TLV, i likhet med företaget, att det är relevant att utvärdera nyttan av
Crysvita när behandlingen ges fram till 15 år för flickor och 17 år för pojkar vilket är då
skelettet har slutat växa.

2.1 Effektmått
Crysvitas effekt visas i modellen som övergångssannolikheter att förflyttas mellan hälsostadier vilket illustrerar en förändring av RSS. Dessa övergångssannolikheter är framtagna
genom en ”multi-state modell” där RSS-mätningar har samlats från tre studier vid olika
tidpunkter; CL201 (40, 64 och 88 veckor), CL205 (40 veckor) och CL301 (40 veckor). I
Tabell 7 nedan visas övergångssannolikheterna för att förflyttas mellan de olika hälsostadierna i modellen. Ett friskare hälsostadie är förknippat med en högre livskvalitet samt lägre
vårdrelaterade kostnader. En patient som befinner sig i det svåra hälsostadiet (severe) har en
årlig sannolikhet på [-----------] att förflyttas till det symtomfria stadiet (healed). En patient i
det symtomfria stadiet har en sannolikhet på [----------] att förflyttas till det milda hälsostadiet.
Tabell 7 Övergångssannolikheter för patienter som behandlas med Crysvita
Från/till1

Symtomfri

Mild

Måttlig

Svår

Symtomfri

[---]

[---]

[---]

[---]

Mild

[---]

[---]

[---]

[---]

Måttlig

[---]

[---]

[---]

[---]

Svår
[---]
[---]
[---]
[---]
Tabellen tolkas i form av sannolikheter att en patient i ett hälsostadie från den första kolumnen till vänster
förflyttas till ett av hälsostadierna till höger i tabellen.
1

Företaget gör antagandet att framräknade övergångssannolikheter för behandling med
Crysvita kvarstår över hela tidshorisonten (100 år).
Företaget anger att effekten av Crysvita under tillväxtåren får långsiktiga fördelar för
patienterna och att det därför är rimligt att effekten kvarstår efter avslutad behandling.
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Det innebär att patienter har en sannolikhet att förflyttas mellan hälsostadierna efter
avslutad behandling.
Figur 12 nedan visar effekten av Crysvita i modellen genom att visa andelen patienter i olika
hälsostadier över tid. Enligt figuren sker den största behandlingsvinsten med Crysvita redan
efter första cykeln och vidhålls därefter. Att övergångssannolikheter är oförändrade för
Crysvita över hela tidshorisonten resulterar i att majoriteten av patienterna stannar kvar i
samma hälsostadie (efter en cykel) istället för att samtliga patienter fortsätter att bli friskare
över tid.
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Figur 12 Andelen patienter fördelade i olika hälsostadier för behandling med Crysvita där 84 procent
börjar i det svåra hälsostadiet och 16 procent i det måttliga

Företaget gör antagandet att patienter på konventionell behandling varken kan förflyttas till
ett bättre eller ett sämre hälsostadie under hela tidshorisonten. Detta betyder att 84 procent
av patienterna befinner sig i det svåra hälsostadiet och 16 procent i det måttliga över hela
tidshorisonten tills död inträffar. Antagandet baseras delvis på data från tre kliniker i
Storbritannien där ingen förändring av RSS-värden för patienter med XLH kunde observeras
efter ett års behandling Efter två års behandling sågs en marginell försämring [------------].
Vidare hänvisar företaget till en studie (CL002) där en icke signifikant skillnad i RSS efter ett
respektive två års behandling kunde observeras [------] (se avsnitt 1.4.1).
Enligt TLV:s anlitade pediatriska expert är sjukdomsspecifika symtom relativt konstanta
under uppväxten med dagens behandlingsmetoder (vitamin D och fosfat) men komplikationer som felställningar och gångsvårigheter kan försämras över tid. Experten har däremot inte
upplevt att patienterna kan bli helt symtomfria med dagens behandlingsregim. TLV:s
anlitade expert, med erfarenhet av vuxna patienter som har haft XLH under barndomen,
berättar att de patienter som blivit symtomfria med konventionell behandling är de patienter
som har en lindrig sjukdom med milda besvär från början. Av de patienter som är symtomfria när de når vuxen ålder fortsätter en del att vara det. Samtidig kan en del utveckla
problem senare i livet med osteomalaciproblematik i form av spontana sprickor/frakturer,
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svårläkta frakturer, värk och stelhet p g a entesopatier13 och/eller artros. Experten anger att
det saknas säkra prediktorer annat än att de som verkar ha haft mildare sjukdom sannolikt
fortsätter att ha det.
Under utredningen har företaget kommit in med ytterligare data från CL301-studien. I
kompletteringen redovisar företaget fördelningen av andelen patienter i hälsostadierna från
vecka 64 för behandling med Crysvita och konventionell behandling vilka redovisas i Tabell
8.
Tabell 8 Andel patienter fördelade på hälsotillstånd, CL301-studien vecka 64
Behandlingsarm
Symtomfri
Mild
Måttlig
Crysvita
[---]
[---]
[---]
Konventionell behandling [---]
[---]
[---]

Svår
[---]
[---]

Företaget har, på TLV:s begäran, inkommit med övergångssannolikheter beräknade utifrån
dessa observationer från CL301-studien från baslinjen fram till vecka 64, vilka redovisas i
Tabell 9 och Tabell 10. Övergångssannolikheter är inte kompletta för alla hälsostadier.
Däremot visar övergångssannolikheterna att det är möjligt att bli symtomfri med Crysvita
och att patienter på konventionell behandling kan förflyttas till det milda hälsostadiet. Med
anledning av avsaknad av data är det inte möjligt att avgöra om förflyttningar kan ske till det
symtomfria hälsostadiet för patienter på konventionell behandling. Observationer av de
faktiska övergångar som setts för konventionell behandling är två patienter som flyttar från
det svåra hälsostadiet till det milda, en patient som flyttar från måttligt till det svåra hälsostadiet och sju patienter som förflyttar sig från det svåra till det måttliga.
Tabell 9 Övergångssannolikheter för Crysvita från CL301
Från/till
Symtomfri1
Mild
Måttlig
1
Symtomfri
[---]
[---]
[---]
Mild
[---]
[---]
[---]
Måttlig
[---]
[---]
[---]
Svår
[---]
[---]
[---]
1 I dagsläget saknas det information för förflyttningar från det symtomfria hälsostadiet
Tabell 10 Övergångssannolikheter för konventionell behandling från CL301
Från/till
Symtomfri
Mild
Måttlig
1
Symtomfri
[---]
[---]
[---]
[---]
Mild1
[---]
[---]
[---]
Måttlig
[---]
[---]
[---]
Svår
[---]
[---]
1

Svår
[---]
[---]
[---]
[---]

Svår
[---]
[---]
[---]
[---]

I dagsläget saknas det information för förflyttningar från det milda hälsostadiet

TLV:s diskussion
Ingen av studierna som modellen bygger på omfattar patienter i åldrarna över 13 år trots att
den gruppen ingår i Crysvitas indikation. TLV bedömer att detta är en begränsning. Enligt
TLV:s anlitade pediatriska expert är det med hänsyn till mekanismen bakom Crysvitas effekt
rimligt att anta att effekten fortsätter även under tonåren. Tillväxten under tonåren är
nedsatt för patienter med XLH, men rimligt sett ska inte puberteten påverka Crysvitas effekt.
I modellen sker den största behandlingsvinsten av Crysvita under första året med behandling
vilket betyder att majoriteten av patienterna efter en cykel har förflyttats från det svåra till
det måttliga eller milda hälsostadiet (se figur 12). För vuxna patienter som har avslutat
behandling med Crysvita och övergått till konventionell behandling saknas relevanta studier
13

Entesopatier är sjukdomar i bindväv, ligament och senor
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med effektdata. Företaget har använt samma övergångssannolikheter för Crysvita under hela
tidshorisonten vilket är förknippat med stora osäkerheter. Enligt TLV:s anlitade experter
saknas det evidens för att kunna uttala sig om hur behandlingseffekten, i form av förbättrad
RSS, kvarstår efter avslutad behandling med Crysvita. Däremot anger den pediatriska
experten att risken för felställningar och komplikationer kan vara lägre i vuxen ålder om en
patient skulle få adekvat behandling med Crysvita under tillväxtåren. Enligt TLV:s anlitade
kliniska expert finns det inga uppgifter om nedsatt livslängd vid XLH.
Företaget antar att patienter på konventionell behandling inte förflyttas mellan hälsostadierna vilket baseras på data från klinikerna i Storbritannien och CL002-studien. TLV bedömer
dock att det är rimligt att patienter på konventionell behandling kan förflyttas mellan
hälsostadier i modellen vilket indikeras av data från den pågående CL301-studien.
Företaget har i en av sina känslighetsanalyser redovisat ett alternativt sätt att skatta behandlingseffekten av Crysvita och konventionell behandling genom att utgå från fördelningen av
patienter mellan hälsostadier vid vecka 40 från CL301. TLV har bedömt att detta inte är ett
relevant sätt att skatta effekten. Genom att endast utgå från observationer vid en enskild
tidpunkt erhålls endast en tillfällig uppskattning av effekten vilken inte tar hänsyn till hur
patienterna förflyttas mellan hälsostadierna över tid.
TLV:s bedömning: TLV bedömer att det är rimligt att modellera Crysvitas effekt genom
sannolikheter att förflyttas mellan de olika hälsostadierna. Vidare bedömer TLV att framräknade övergångssannolikheter för patienter som får Crysvita är förknippade med osäkerheter.
Crysvitas effekt är framtagen genom att kombinera observationsdata från tre olika pågående
studier (se diskussion avsnitt 1.4.1.). TLV bedömer att antagandet om oförändrade övergångssannolikheter efter avslutad behandling är förknippat med stora osäkerheter. Trots att
den största behandlingsvinsten med Crysvita uppstår efter första året är det relevant att
behandlingen fortsätter under tillväxten för att upprätthålla effekten och undvika progression.
Vidare bedömer TLV att företagets antagande om att patienter på konventionell behandling
inte förflyttas mellan hälsostadier är osäkert. Antagandet överensstämmer inte med framtagna övergångssannolikheter från den pågående fas III-studien (CL301), vilka visas i Tabell
10. TLV bedömer att det är rimligt att använda övergångssannolikheter för patienter på
konventionell behandling från CL301 eftersom det är den enda jämförande studien av
Crysvita och konventionell behandling. På grund av att övergångssannolikheterna inte är
fullständiga för samtliga hälsostadier, samt att de baseras på mycket få observationer är den
relativa behandlingseffekten av Crysvita dock mycket osäker. Se bilaga för företagets
synpunkter på TLV:s bedömning av övergångssannolikheterna.
Hälsorelaterad livskvalitet
I modellen är den hälsorelaterade livskvaliteten förknippad med det hälsotillstadie som
patienten befinner sig i. Det vill säga, patienter som befinner sig i det svåra hälsotillståndet
upplever en lägre livskvalitet jämfört mot patienter i det friskare stadiet. Livskvalitetsmåtten
är hämtade från en opublicerad studie [8] som företaget gjort i syfte att använda till en
kostnadsnyttoanalys för Crysvita. Studien är utförd med vinjettmetoden14 för att beskriva den
hälsorelaterade livskvaliteten i de olika hälsotillstånden av XLH.
Företaget har beskrivit de fyra hälsostadierna som modellen är uppbyggd av (symtomfri,
mild, måttlig och svår) samt delat in dem i tre ålderskategorier (1–4 år, 5–12 år samt ≥ 13 år)
vilket resulterade i totalt tolv olika vinjetter. För att beskriva hälsotillstånden för de tolv
vinjetterna utgick företaget från publicerad litteratur som skildrade sjukdomen, intervjuer
Vinjettmetoden beskriver ett hypotetiskt scenario (i detta fall ett hälsostadie) vilket används för att personer ska kunna skatta
sina preferenser och värderingar för detta scenario.
14
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med kliniska experter samt en patientintervju. Sjukdomen karaktäriserades utifrån olika
symtom i form av upplevd led- och skelettsmärta, stelhet, trötthet och svaghet vilket sedan
översattes till beskrivningar av svårigheter att gå, sitta, stå samt sova. Sjukdomen beskrevs
även i form av psykologiska besvär som ångest och depression. Utifrån framställda beskrivningar för hälsotillstånden uppskattade sex kliniska experter den hälsorelaterade livskvaliteten för alla 12 vinjetter med hjälp av EQ-5D-5L (Tabell 11).
Tabell 11 Livskvalitetsvikter för olika hälsostadier baserade på vinjettmetoden
Hälsostadie
Livskvalitet
Ålder 1–4 år
Symtomfri
[---]
Mild
[---]
Måttlig
[---]
Svår
[---]
Ålder 5–12 år
Symtomfri
[---]
Mild
[---]
Måttlig
[---]
Svår
[---]
Ålder ≥13 år
Symtomfri
[---]
Mild
[---]
Måttlig
[---]
Svår
[---]

Livskvalitetsvikterna för gruppen 13 år och äldre har antagits vara representativa även för
patienter upp till 24 år. Från 24 års ålder har livskvalitetsvikten åldersjusterats baserat på
svenska normvärden [9]. Vidare har livskvalitetsvikten mellan 40 och 60 år korrigerats
marginellt genom att rådfråga klinisk expertis.
Tillgången på studier som studerat livskvaliteten hos patienter med XLH är mycket begränsad. I underlaget hänvisar företaget till en studie av Forestier-Zhang et al. som redovisar en
livskvalitetsvikt på 0,648 för vuxna patienter [10]. Företaget anger att värdet inte går att
applicera i det hälsoekonomiska underlaget eftersom livskvalitetsvikten inte tar hänsyn till
olika svårighetsgrader av sjukdomen.
TLV:s bedömning: TLV bedömer att livskvaliteten i respektive hälsostadie är förknippad
med osäkerhet eftersom det inte är patienterna själva som har skattat sin upplevda livskvalitet med EQ-5D. Vidare är den uppskattade livskvaliteten för de olika hälsostadierna baserad
på en opublicerad icke validerad studie vilket bidrar med ytterligare osäkerheter.
Det finns en stor utmaning i att uppskatta livskvaliteten hos barn. TLV anser att metoden
företaget använt för detta ändamål är godtagbar givet förutsättningarna.

2.2 Kostnader och resursutnyttjande
Kostnader och resursutnyttjande är i den hälsoekonomiska modellen främst hämtade från
regionala prislistor samt TLV:s prisdatabas.
Kostnader för läkemedlet
Företagets pris för Crysvita är 3 473,4 kronor per milligram injektionsvätska vilket för 10 mg,
20 mg och 30 mg vialer motsvarar 34 734 kronor, 69 447 kronor respektive 104 171 kronor.
I modellen får patienten en startdos på 0,4 mg per kilo kroppsvikt varannan vecka under de
första tre månaderna. Denna titreras därefter upp till 0,8 mg per kilo varannan vecka under
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resterande behandlingstid, i enlighet med produktresumén. I Tabell 12 visas den totala
läkemedelskostnaden per år för Crysvita.
Tabell 12 Total läkemedelskostnad per år för Crysvita för att behandla en patient
Kostnad per år
Ålder
Vikt (kg)
(SEK)
903 084 kr
1
9,0
903 084 kr
2
11,5
903 084 kr
3
13,3
903 084 kr
4
15,1
903 084 kr
5
17,0
903 084 kr
6
19,1
1
805
622 kr
7
21,2
1
805
622 kr
8
23,3
1 805 622 kr
9
26,0
1 805 622 kr
10
29,0
2 708 446 kr
11
32,7
2 708 446 kr
12
36,3
2 708 446 kr
13
40,5
3 611 530 kr
14
44,7
3 611 530 kr
15
48,9
3 611 530 kr
16
52,4
3 611 530 kr
17
54,7

Jämförelsealternativet i modellen är konventionell behandling med vitamin D (alfacalcidol)
och fosfat. I Tabell 13 redovisas dosering och total läkemedelskostnad per år. Företagets
uppskattning av dosering av vitamin D och fosfat för olika åldrar baseras på en studie av
Linglart et al. samt företagets kliniska expertis [11]. För övriga hälsostadier antar företaget att
65 procent går över till behandling med fosfat och 59 procent med vitamin D efter avslutad
behandling med Crysvita vilket baseras på en studie av Che et al. [12] För vuxna antar
företaget att patienter som befinner sig i det symtomfria hälsostadiet inte fortsätter med
konventionell behandling efter avslutad behandling med Crysvita.
Tabell 13 Kostnad för vitamin D och fosfat baserat på dosering för olika åldrar
Läkemedelskostnad per år
Dosering [11]
(SEK)2
Ålder
Fosfat/dag
Vitamin D /dag
Fosfat
(mg/kg)
(µg)
1
62,50
1,75
2 645 kr
2
52,50
1,50
2 645 kr
3
52,50
1,50
3 175 kr
4
52,50
1,50
3 704 kr
5
52,50
1,50
3 704 kr
6
52,50
1,50
4 233 kr
7
52,50
1,50
4 762 kr
8
52,50
1,50
5 291 kr
9
52,50
1,50
5 820 kr
10
52,50
1,50
6 878 kr
11
42,50
2,25
6 349 kr
12
42,50
2,25
6 878 kr
13
42,50
2,25
7 407 kr
14
42,50
2,25
8 465 kr
15
42,50
2,25
8 995 kr
16
42,50
2,25
10 053 kr
17
42,50
2,25
10 053 kr
181
1000 mg/dag3
0,50
4 233 kr
1 Konstant årskostnad från 18 års ålder över ett livstidsperspektiv.

Total
läkemedelskostnad
(SEK)

Vitamin D
2 775 kr
2 226 kr
2 226 kr
2 226 kr
2 226 kr
2 226 kr
2 226 kr
2 226 kr
2 226 kr
2 226 kr
3 195 kr
3 195 kr
3 195 kr
3 195 kr
3 195 kr
3 195 kr
3 195 kr
903 kr

5 421 kr
4 871 kr
5 400 kr
5 929 kr
5 929 kr
6 459 kr
6 988 kr
7 517 kr
8 046 kr
9 104 kr
9 544 kr
10 074 kr
10 603 kr
11 661 kr
12 190 kr
13 248 kr
13 248 kr
5 136 kr
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Priserna för vitamin D och fosfat är hämtade från www.fass.se som hänvisar till TLV:s prisdatabas.
18 års behandlas inte alla patienter med både fosfat och vitamin D vilket gör att kostnaden för konventionell behandling blir lägre.
2

3 Från

Vårdkostnader och resursutnyttjande
Utöver läkemedelskostnader tillkommer vårdrelaterade kostnader i modellen vilka är
uppdelade i kostnader för monitorering, smärta och rehabilitering samt kostnader för
kirurgi. Samtliga vårdrelaterade kostnader presenteras i Tabell 14 och utgår från vilket
hälsostadie som patienten befinner sig i. Samtliga hälsostadier innefattar en kostnad för
administrering och monitorering. I företagets grundscenario antas administreringskostnader
för Crysvita endast under första behandlingsåret, därefter antas patienterna själva administrera läkemedlet i hemmet.
Patienter i de milda, måttliga samt svåra hälsostadierna inkluderar en kostnad för smärtbehandling och rehabilitering. Kostnaden för kirurgiska ingrepp ingår endast i hälsostadierna
måttlig och svår. Företaget gör antagandet att kostnaden för kirurgiska ingrepp i det svåra
hälsostadiet är dubbelt så hög som i det måttliga hälsostadiet.
Tabell 14 Vårdkostnader för patienter med Crysvita och konventionell behandling per vårdhändelse
Kostnad (SEK)
Källa
Vårdhändelse
Vuxen
Barn
438
kr
1
594 kr
[13]
Vårdvistelse
Administrering och monitorering1
79 kr
[14]
Blodtest
884 kr
482 kr
[13]
Fysioterapi
Smärta och rehabilitering
209 kr
209 kr
[15]
Gånghjälpmedel
Assistans2 och rullstol
27 195 kr
336 kr
[15]
3 580 kr
3 580 kr
[16]
Odontologiskt ingrepp
7 057 kr
[13]
Osteotomi3
Stabilisering av
Kirurgi
7 435 kr
[13]
tillväxtplatta
Knä artroplastik
75 914 kr
[13]
Höft artroplastik
68 291 kr
[13]
1 Totala kostnaden för administrering och monitorering gäller endast för behandling med Crysvita och utgår från
ett vårdbesök varannan vecka samt fem blodtester per år.
2Företaget antar att 20 procent av barn med svår grad av sjukdomen behöver assistans på 160 timmar i månaden
till en månadskostnad på 26 864 kronor.
3 Kirurgiskt ingrepp i benvävnad.

TLV:s bedömning: TLV anser att företagets beräknade årskostnader för behandling med
Crysvita är rimliga. TLV bedömer, med stöd av anlitad expert, att företagets antaganden
avseende kostnader för kirurgi och personlig assistans också som rimliga. De direkta
läkemedelskostnaderna för Crysvita utgör den enskilt största kostnadsposten och driver
resultatet i den hälsoekonomiska modellen. Övriga vårdkostnader i form av kirurgi och
personlig assistans belastar i första hand jämförelsealternativet och bedöms vara rimliga.

Indirekta kostnader
Företaget har inte räknat med indirekta kostnader i sitt grundscenario. Däremot inkluderas
indirekta kostnader för produktionsbortfall och omvårdnad för administrering i en känslighetsanalys.
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3 Resultat
I företagets grundscenario skattas kostnaden per vunnet QALY för behandling med Crysvita i
jämförelse med konventionell behandling till cirka 3,0 miljoner kronor. Behandling med
Crysvita leder till en QALY-vinst på 5,17 till en ökad kostnad av cirka 16 miljoner kronor. I
TLV:s grundscenario förväntas patienter vinna totalt 1,60 QALY:s över hela tidshorisonten
vilket motsvarar en kostnad per vunnet QALY på cirka 12 miljoner kronor.
Företagets grundscenario redovisas i avsnitt 3.1 och företagets känslighetsanalyser finns i
stycke 3.1.3. TLV grundscenario med kompletterande känslighetsanalyser redovisas i avsnitt
3.2.

3.1 Företagets grundscenario
Antaganden i företagets grundscenario
Följande antaganden är centrala i företagets grundscenario.
•
•
•
•
•

•
•
•

Patienter påbörjar behandling vid nio års ålder.
Livstidsperspektiv (100 år).
Behandling med Crysvita pågår fram till 15 år för flickor samt 17 år för pojkar.
Ingen förbättring eller försämring av sjukdomen (mätt med radiografi, RSS) för patienter på konventionell behandling.
För patienter i det måttliga och svåra hälsostadiet tillkommer kostnader för kirurgiska ingrepp. Vidare antas kostnaden för kirurgiska ingrepp vara dubbelt så hög för
patienter i det svåra hälsostadiet jämfört med för patienterna i det måttliga stadiet.
20 procent av barn med svår grad av XLH behöver assistans på 160 timmar i månaden till en månadskostnad på 26 864 kronor.
84 procent av patienterna befinner sig i det svåra hälsostadiet och resterande 16 procent i det måttliga hälsostadiet vid behandlingens början.
Administreringskostnader för Crysvita är endast inkluderade för första året i modellen.

Resultat i företagets grundscenario
I Tabell 15 redovisas resultatet i företagets grundscenario.
Tabell 15 Resultat i företagets grundscenario
Crysvita
16 045 594,601 kr
258 420,57 kr

Vitamin D och fosfat
141 839 kr
771 214,88 kr

Skillnad
15 903 755,97 kr
-512 794,31 kr

16 304 015 kr

913 054 kr

15 390 962 kr

Levnadsår (LY)

30,197

30,197

-

QALYs

19,321

14,147

5,174

Läkemedelskostnad
Övriga sjukvårdskostnader
Kostnader, totalt

Kostnader per vunnet levnadsår
Kostnader per vunnet QALY

Inga vunna levnadsår med
Crysvita
2 974 756 kr

Patienter som avslutar behandling med Crysvita fortsätter med behandling av vitamin D (65 %) och eller fosfat (59 %), den
totala kostnaden redovisas här.
1
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Företagets känslighetsanalyser
Företaget har redovisat ett flertal olika känslighetsanalyser för skattning av osäkerheten i
kostnaden per vunnet QALY. I Tabell 16 visas majoriteten av parametrarna och dess inverkan
på resultatet. Företaget har inte inkluderat någon probabilitetskänslighetsanalys.
Tabell 16 Företagets känslighetsanalyser
Känslighetsanalys (baslinje)

Variation

Kostnad/QALY

0 % kostnad 0 % effekt
Diskonteringsränta (3 % för
kostnad och effekt)

3 238 720 kr

0 % kostnad 5 % effekt

4 990 262 kr

3 % kostnad 0 % effekt

1 139 861 kr

10 år

10 792 043 kr

20 år
3 år
12 år
0,224
0,669
0,575

6 095 767 kr
3 934 126 kr
1 971 544 kr
1 848 871 kr
4 673 841 kr
3 022 100 kr

0,481

2 928 156 kr

Livskvalitetsvikt mild
> 13 år (0,671)

0,481

4 542 168 kr

0,875

2 132 344 kr

Livskvalitetsvikt symtomfri
> 13 år (0,671)

0,516

3 238 022 kr

1,000

2 750 448 kr

0%

3 787 409 kr

Tidshorisont (100 år)
Startålder i modellen (9 år)
Livskvalitetsvikt svår1> 13 år
(0,479)
Livskvalitetsvikt måttlig> 13 år
(0,575)

Andel flickor (67 %)

100 %

2 574 289 kr

Perspektiv (sjukvårdsperspektiv)

Inkludera produktionsbortfall

2 902 599 kr

Hälsostadie vid modellstart (svår
84 %, måttlig 16 %)

Svår 100%

2 712 945 kr

Svår 50 %, medel 50 %
Utan observationer från studie
CL301
Endast baserat på observationer från CL301 studien för
Crysvita och konventionell
behandling

3 724 975 kr

Övergångssannolikheter för
Crysvita baseras från
CL301 + CL205 + CL301
1 Samtliga

2 869 261 kr

5 302 948 kr

livskvalitetsvikter har varierats med en standardavvikelse.

3.2 TLV:s grundscenario
I TLV:s grundscenario skiljer sig följande antaganden från företagets.
•

Startåldern i modellen är sex år vilket baseras på genomsnittsåldern i CL301-studien.

•

Effekten för Crysvita och konventionell behandling baseras på övergångssannolikheter som är beräknade utifrån observationer vid baslinjen och vecka 64 i CL301studien.
För patienter som blir behandlade med Crysvita i CL301 saknas det i dagsläget information
om förflyttningar från det symtomfria hälsostadiet. TLV har därför kompletterat med
övergångssannolikheter baserat på CL201 och CL205-studierna, vilka visas i Tabell 17 nedan.
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Tabell 17 Övergångssannolikheter för Crysvita I TLV:s analys
Från/till
Symtomfri1
Mild
Måttlig
Svår
Symtomfri
[---]
[---]
[---]
[---]
Mild
[---]
[---]
[---]
[---]
[---]
[---]
Måttlig
[---]
[---]
[---]
[---]
Svår
[---]
[---]
1 Samtliga övergångssannolikheter från det symtomfria hälsostadiet utgår från kombinerade övergångssannolikheter från CL201 och CL205-studierna.

För patienter på konventionell behandling använder TLV, till skillnad från företaget,
övergångssannolikheterna från CL301-studien (Tabell 10). Det saknas även här information
om förflyttningar, i detta fall från det milda hälsostadiet. TLV har antagit att övergångssannolikheterna från det milda hälsostadiet är desamma som för Crysvita, men att patienter på
konventionell behandling inte kan bli symtomfria. Fullständig matris med övergångssannolikheter för konventionell behandling i TLV:s grundscenario visas i tabell 18.
Tabell 18 Övergångssannolikheter för konventionell behandling från CL301 med kompletterande
övergångar för Crysvita
Från/till
Symtomfri
Mild1
Måttlig
Svår
[---]
[---]
[---]
[---]
Symtomfri
Mild1
[---]
[---]
[---]
[---]
Måttlig
[---]
[---]
[---]
[---]
Svår
[---]
[---]
[---]
[---]
1 Övergångssannolikheterna från det milda hälsostadiet utgår från Crysvita i CL301-studien.

Företagets synpunkter på TLV:s analyser
Företaget anser att TLV:s tillvägagångssätt att kombinera övergångssanolikheter från olika
matriser är olämpligt. I TLV:s scenario där patienter inte antas bli symptomfria med
konventionell behandling uppnår 65 procent mild rakit. Företaget anser att detta är anmärkningsvärda skillnader och om konventionell behandling var så pass effektiv att en majoritet
av patienterna uppnår en RSS under 1,0 är det tveksamt att Crysvita skulle ha erhållit ett
villkorat godkännande endast på fas 2 data. Företaget stödjer dessa argument genom att
hänvisa till data från klinikerna i Storbritannien (se avsnitt 2.1) samt CL002-studien.
TLV har inte ändrat sina analyser baserat på företagets utlåtanden men understryker att
TLV:s grundscenario också är förknippade med stora osäkerheter.
Resultat i TLV:s grundscenario
Tabell 19 redovisas resultatet i TLV:s grundscenario där kostnaden per vunnet QALY uppgår
till cirka 12 miljoner kronor. Behandling med Crysvita leder till ökade kostnader om cirka 19
miljoner kronor samt en QALY-vinst på 1,60 i jämförelse med konventionell behandling. I
jämförelse med företagets grundscenario ökar kostnaden per vunnet QALY betydligt när
patienter på konventionell behandling, likt Crysvita, förflyttas mellan hälsostadier vilket gör
att effektfördelen för Crysvita då blir mindre. Se bilaga för företagets synpunkter på TLV:s
analys.
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Tabell 19 Resultat i TLV:s grundscenario
Läkemedelskostnad
Övriga sjukvårdskostnader
Kostnader, totalt

Crysvita
19 084 049 kr1
272 064 kr

vitamin D och fosfat
154 834 kr
376 690 kr

Skillnad
18 929 214 kr
-104 626 kr

19 356 113 kr

531 524 kr

18 824 588 kr

31

31

-

20,105

18,506

1,599

Levnadsår (LY)
QALYs

Inga vunna levnadsår med
Crysvita

Kostnader per vunnet levnadsår
Kostnader per vunnet QALY

11 773 648 kr

Patienter som avslutar behandling med Crysvita fortsätter med behandling av vitamin D (65 %) och/eller fosfat (59 %), den
totala kostnaden redovisas här.
1

TLV har valt att göra ett antal känslighetsanalyser vilka redovisas i Tabell 20. I tabellen visas
förändringen i kostnader och antalet vunna QALY:s i jämförelse med TLV:s grundscenario
(
Tabell 19) samt kostnaden per vunnet QALY för varje känslighetsanalys.
Tabell 20 TLV:s känslighetsanalyser
Antaganden
(TLV:s analys)
Tidshorisont (100 år)1
Hälsostadie vid modellstart
(svår 84 %, måttlig 16 %)
Behandlingsstart (6 år)

Variation
20 år1
Svår 100%
Svår 50 %, medel 50 %
9 år

+/- Kostnader2
(SEK)

+/QALYs

Kostnad/QALY

22 295 kr

-0,682

20 557 043 kr

-8 723 kr
18 536 kr
-3 018 559 kr

0,015
-0,033
-0,025

11 656 467 kr
12 030 269 kr
10 043 571 kr

Resultatet från både företagets och TLV:s känslighetsanalyser visar att tidshorisonten har en
stor inverkan på resultatet. I TLV:s känslighetsanalys leder en tidshorisont på 20 år till en
kostnad per vunnet QALY på cirka 21 miljoner kronor. Minskningen i antalet vunna QALY:s
är i detta fall det som leder till att resultatet ökar betydligt. Den långsiktiga effekten av
Crysvita efter behandlingsavslut är förknippad med stora osäkerheter och kan inte varieras i
modellen. Denna känslighetsanalys kan därför illustrera en uppskattning av läkemedlets
totala nytta under den tid då behandlingen pågår (från 3 år till 17 år för pojkar och 15 år för
flickor) samt till och med när patienterna är 20 år.
I en känslighetsanalys där hälften av patienterna börjar i det svåra och hälften i det måttliga
hälsostadiet ökar kostnaden per vunnet QALY marginellt i jämförelse med när samtliga
patienter börjar i det svåra hälsostadiet. Detta indikerar att Crysvita i modellen är mest
kostnadseffektivt för patienter med svårare sjukdom. Ett scenario där behandling med
Crysvita påbörjas innan patienten blivit försämrad av sjukdomen skulle innebära att 100
procent av patienterna är i det symtomfria hälsostadiet vid modellens början. Eftersom
Crysvitas effekt endast är representerad för patienter med svår och medelsvår sjukdom finns
det ingen effektdata för en sådan modell. Man har alltså inte studerat effekten av Crysvita hos
patienter där sjukdomen inte har hunnit progrediera.
Variationer i startålder för behandling påverkar resultatet. I TLV:s grundscenario är effektmåtten för Crysvita och konventionell behandling baserade på CL301 och det är därför
rimligt att startåldern motsvarar den genomsnittliga åldern i CL301. En startålder på nio år
istället för sex år minskar de totala kostnaderna i modellen med tre miljoner kronor och visar
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på den totala kostnaden av att behandla genomsnittspatienten i Sverige idag. Det är troligt
att en patient med svår sjukdom skulle få tillgång till Crysvita innan progression av sjukdomen eftersom modellen endast inkluderar patienter där sjukdomen har progredierat väljer
TLV att inte variera startåldern i modellen ytterligare.
Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer i TLV:s analys
För att illustrera hur företagets pris för Crysvita kan påverka kostnaden per vunnet QALY
presenteras följande graf för olika prisnivåer för TLV:s grundscenario (Figur 13). I grafen
motsvarar 100 procent företagets nuvarande pris för Crysvita och varje punkt i grafen visar
kostnaden per vunnet QALY till följd av en tioprocentig sänkning av företagets pris. Figur 13
illustrerar att läkemedelskostnaden för Crysvita har stor påverkan på resultatet.
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Figur 13 Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer för TLV:s grundscenario

Osäkerhet i resultaten
Osäkerheten i resultatet bedöms som mycket hög vilket främst beror på antagandet om
behandlingseffekt för patienter på konventionell behandling. Att behandling med Crysvita
resulterar i totalt 5,174 vunna QALY:s i företagets grundscenario är anmärkningsvärt
eftersom Crysvita inte leder till fler vunna levnadsår i modellen. I TLV:s grundscenario är
kostnaden per vunnet QALY högre än i företagets grundscenario och fortsatt hög i samtliga
känslighetsanalyser.
Övergångssannolikheterna för Crysvita är förknippade med osäkerheter. I företagets
grundscenario har data kombinerats från tre studier, vilka alla har en kort uppföljningstid
och i dagsläget inte är slutförda. Antagandet att behandlingseffekten för Crysvita kvarstår
över hela tidshorisonten bidrar ytterligare med osäkerheter (se avsnitt 2 samt känslighetsanalyser där tidshorisonten varieras). TLV bedömer med stöd av klinisk expert att det trots
osäkerheterna är rimligt att utvärdera nyttan av Crysvita under hela tidshorisonten (100 år).
Vidare är det mycket osäkert om den uppskattade livskvaliteten för hälsostadierna i modellen
är representativa för patienter med XLH. I företagets känslighetsanalyser varierar kostnaden
per vunnet QALY (grundscenario = 2,9 miljoner kronor) mellan 1,8 miljoner till 4,6 miljoner
kronor när livskvalitetsvikterna varieras med en standardavvikelse. Detta motsvarar förändringar av kostnaden per vunnet QALY på cirka 38 till 59 procent från företagets grundscenario.
TLV gör, med stöd av anlitade experter, bedömningen att det är rimligt att patienter på
konventionell behandling förflyttas mellan hälsostadier (se avsnitt 2.1). Detta återspeglas i
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TLV:s grundscenario som baseras på CL301-studien. Eftersom CL301-studien inte är slutförd
ännu finns det dock osäkerhet i hur representativ den framräknade effekten är. TLV anser,
trots osäkerheterna, att det är rimligt att använda data från CL301-studien för att utvärdera
effekten eftersom det är den enda direkt jämförande studien mellan Crysvita och konventionell behandling (se avsnitt 1.4.1). Se bilaga för företagets synpunkter på TLV:s diskussion
kring osäkerheterna.
TLV:s grundscenario är också förknippat med stora osäkerheter. Antagandet om att patienter
på konventionell behandling har lika stor sannolikhet som Crysvita att förflyttas från det
milda till det måttliga och svåra hälsostadiet leder till att den sammanlagda effekten av
konventionell behandling kan överskattas i modellen.
En svår form av XLH innebär symtom som begränsar patienten under hela livet. Det är
troligt att behandling med Crysvita innebär hälsofördelar som inte har kvantifierats så som
exempelvis ett minskat behov av vård och stöd av närstående. TLV bedömer att Crysvita
erbjuder ett viktigt behandlingsalternativ för svårt sjuka patienter med XLH. När ytterligare
data från CL301-studien blir tillgängliga är det troligt att osäkerheterna gällande övergångssannolikheter minskar betydligt då färre antaganden kring behandlingseffekt behöver göras.
TLV kan inte, utifrån företagets hälsoekonomiska underlag, bedöma nyttan med behandlingen för patienter med mild och symtomfri XLH. Att undvika progression av sjukdomen hos
dessa patienter skulle sannolikt innebära stora hälsofördelar eftersom patienten aldrig skulle
uppleva några symtom.

3.3 Budgetpåverkan
TLV:s bedömning:
Företaget har inkommit med ett utdrag från Socialstyrelsens diagnosregister diagnoskod ICD
E83.3 vilket omfattade [-----] upp till 18 år under 2016. Datautdraget visade patienter som
hade ett unikt öppenvårdsbesök eller slutenvårdsvistelse där någon av ICD -10 koderna
E83.3, E83.3, E83.3A, E83.3B, E83.3C, E83.3D, E83.3W registrerades. Datautdraget visade
på [-----] med den mer begränsade och exakta ICD-10-koden E83.3C som representerar rakit
i samband med XLH. Företaget antar att totalt [---] patienter kommer få tillgång till behandling år 2019 vilket motsvarar en förväntad försäljning på [----] kronor. Företaget uppskattar
att [---] ytterligare patienter kommer att behandlas med Crysvita för varje efterföljande vilket
betyder att totalt [---] patienter antas behandlas år 2023 vilket motsvarar en försäljning på
[---] miljoner kronor.
TLV bedömer att företagets uppskattning är rimlig. TLV:s kliniska expert anger att det är
troligt att patienter med svåraste formerna av XLH kommer att behandlas till en början.

4 Utvärdering från myndigheter i andra länder
National Institute for Healthcare Excellence, NICE, i Storbritannien har gjort en utvärdering
av Crysvita och rekommenderar att läkemedlet ska användas enligt indikation [17]. Rekommendationen gäller endast under förutsättning att företaget tillhandahåller läkemedlet till ett
avtalat rabatterat pris som överenskommits inom ”the patient access scheme”.
Kommittén noterade att även om initiala jämförande bevis från tidiga kliniska prövningar var
mycket osäkra, minskade insamlingen av data från CL301 en del av den kliniska osäkerheten.
Kommittén noterade dock att det fortfarande inte fanns några data tillgängliga för personer i
åldern 13 år och äldre, vilket de ansåg var en begränsning. Sammantaget ansåg kommittén att
tillgängliga bevis tyder på att burosumab erbjuder meningsfulla kliniska fördelar.
Kommittén betonade att behandling med Crysvita innebär fördelar utöver direkta hälsofördelar som inte kvantifieras i modellen. Kommittén tog hänsyn till dessa fördelar i sin
helhetsbedömning. Därför rekommenderade kommittén burosumab som ett alternativ för
behandling av XLH hos barn och ungdomar.
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5 Den etiska plattformen
I förarbetena anges att TLV:s beslutsfattande utgår från tre grundläggande principer:
människovärdesprincipen - att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och
för den enskilda människans värdighet, behovs- och solidaritetsprincipen – att den som har
det största behovet av hälso- och sjukvården ska ges företräde till vården samt kostnadseffektivitetsprincipen – att det bör eftersträvas en rimlig relation mellan kostnader och effekt,
mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet (se prop. 2001/02:63 s. 44 ff., jfr prop.
1996/97:60 s. 19 ff.).
En sammanvägning görs av de tre principerna vid fastställandet av betalningsviljan för en
behandling. En högre kostnad per QALY kan i regel accepteras när svårighetsgraden är hög
eller om det finns få andra behandlingar att välja bland.

6 Synpunkter från externa parter
6.1 Synpunkter från Läkemedelsverket
Läkemedelsverket finner TLV:s sammanfattning och bedömning av ärendet adekvat på alla
punkter. Läkemedelverket delar TLV:s bedömning av data på effekt och säkerhet såsom det
beskrivs i det medicinska underlaget. Läkemedelsverket delar också TLV:s uppfattning om
att patienter med konventionell behandling kan förbättras vilket tydliggörs i TLV:s olika
analyser.
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8 Bilaga 1: Synpunkter från företaget
Företaget har lyft ut och kommenterat delar av TLV:s underlag som är markerat i kursiv text
nedan.
TLV: diskussion sida 23-24
För vuxna patienter som har avslutat behandling med Crysvita och övergår till konventionell behandling saknas representativa effektmått. Företaget har använt samma övergångssannolikheter för Crysvita under hela tidshorisonten vilket är förknippat med stora
osäkerheter.
Vuxna drabbas inte av rakit eftersom tillväxtplattorna tidigare slutits. Effekterna av XLH
utrycker sig istället som muskel- och ledvärk och metabol påverkan. Detta fångas oftast upp
av sjukvården genom att patienterna söker vård för värk eller avtagande livskvaliteten.
Läkning av rakit kan endast ske för barn och normaliserar skelettet. Antagandet om konstanta övergångssannolikheter har liten effekt på övergångar mellan hälsostadier bortom tre
år efter behandlingens initiering.
Företaget antar att patienter på konventionell behandling inte förflyttas mellan hälsostadierna. Till skillnad från företaget anser TLV att data från den pågående fas III-studien visar
att patienter på konventionell behandling kan förflyttas mellan stadierna.
Det bör nämnas när man diskuterar effekten av konventionell terapi att den nyligen avslutade fas 3-studien CL301 inte är det enda tillgängliga evidensen för dess effekt. Både en
brittisk journalgenomgång som och observationsstudien CL002 som användes i EMA: s
utvärdering redovisas i det underlag som skickades in till TLV.
Journalgenomgången gjordes vid tre expertcentrum för behandling av XLH i Storbritannien
(Birmingham, Nottingham och Manchester) och visade ingen förbättring för patienter med
tillgänglig RSS vid baslinjen (första observation i en serie) och vid ungefär 1 år [-------------]
och en försämring av det genomsnittliga RSS-värdet för patienter med tillgänglig RSS vid
baslinjen och cirka 2 år [--------]. Barnen i den brittiska journalgenomgången var i genomsnitt [------------------------------------------------------------------------------------------------].
Studien CL002 visade även den en begränsad effekt av konventionell behandling (ickesignifikant, 95% CI inkluderar noll) förbättring av RSS, 1,33 vs 1,17 vid baslinjen och efter ca
1–2 år (genomsnittlig 1,7 år behandling).
Baserat på tillgänglig evidens och faktum att alla patienter förbehandlades med konventionell
behandling i cirka 3,4 år innan de randomiserades i CL301, kan troligtvis den begränsade
förbättringen tillskrivas bättre följsamhet till behandling p.g.a. den övervakning som sker
inom en klinisk prövning. Data från CL301 visade att patienter som behandlades med
konventionell behandling är i huvudsak stabila i sin sjukdom. Detta antagande bekräftades
även av den av TLV anlitade kliniska experten:
”Enligt TLV:s anlitade expert är den konventionella behandlingen undermålig och teoretiskt
sett skulle effekten kunna överskattas om följsamheten blir större i samband med en klinisk
studie.” ”Enligt TLV:s anlitade pediatriska expert är sjukdomsspecifika symtom relativt
konstanta under uppväxten med dagens behandlingsmetoder (vitamin D och fosfat) men
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komplikationer som felställningar och gångsvårigheter kan försämras över tid. Experten har
däremot inte upplevt att patienterna kan bli helt symtomfria med dagens behandlingsregim.”
TLV:s bedömning sida 24
Vidare bedömer TLV att framräknade övergångssannolikheter för patienter som får
Crysvita är förknippade med osäkerheter. Effektmåtten är framtagna genom att kombinera observationsdata från tre olika pågående studier (se diskussion avsnitt 1.4.1.).
Övergångssannolikheterna beräknades med användning av alla tillgängliga kliniska data för
Crysvita. Vi har förklarat beräkningen av övergångssannolikheterna i ett separat dokument
som vi tidigare har delat med TLV.
Effekten av Crysvita respektive konventionell behandling utgår ifrån de observationer som
finns från vecka 64 i CL301-studien
Detta uttalande kan vara vilseledande för en läsare som inte har tagit del av hela materialet.
Företagets grundscenario använder också kliniskdata från CL301 för att stödja antagandena
för effekten av konventionell terapi. Vidare bör det framgå att majoriteten av den kliniska
data som TLV använder för att uppskatta effekten av konventionell terapi är från behandling
med Crysvita, dvs mäter effekten av Crysvita och inte konventionell terapi. Detta p.g.a. att
TLV införlivar övergångssannolikheter från CL201 och CL205 tillsammans med Crysvitas
data från CL301. De flesta datapunkter (>50%) som används för att uppskatta övergångssannolikheterna kommer således att vara för Crysvita och inte för konventionell terapi. Dessutom är det inte lämpligt att kombinera övergångsmatriser på det sätt som beskrivs av TLV detta motiveras i ett separat dokument som vi tidigare har delat med TLV.
Resultaten av TLV:s två scenarier15 leder till en ökning av ICER med 400–600 % jämfört med
företagets grundscenario. Därför är det viktigt att diskutera TLV:s metod att uppskatta och
att ange orsaken till den stora skillnaden och kliniska relevansen av resultaten. I TLV:s mest
konservativa scenario leder behandlingen med konventionell behandling till att 63% av
patienterna antingen har mild rakit (51%) eller är helt symptomfria (12%) före behandlingens
slut. I det andra scenariot där patienter inte kan bli symptomfria med konventionell behandling, uppnår 65% mild rakit. I CL301 hade fem (15,6%) av patienterna behandlade med
konventionell behandling mild rakit vid vecka 64 och 0 (0%) var symptomfria. Dessa
skillnader bekräftas av andra studier för effekten av konventionell terapi. I CL002 med
relativt milda patienter (RSS [---]) vid baslinjen och matchande demografi (och RSS) till
CL201, förbättrades RSS till [---] (icke-signifikant) efter behandling av i genomsnitt 1,7 år och
patienterna kan inte beskrivas som att i genomsnitt ha mild rakit. I journalgenomgången som
gjordes vid tre brittiska expert centrum förbättrades inte RSS alls efter ungefär ett års
behandling med konventionell terapi ([------]), och för patienter med tillgänglig data vid två
år inträffade en försämring: [---] till [---]. Orsaken till den goda effekten för konventionell
terapi i TLV: s scenarier är att Crysvitas effekt har överförts till konventionell behandling
genom att flytta över övergångssannolikheter som härrör från Crysvitas påvisade effekt i
CL201, CL205 och CL301 till övergångsmatrisen för konventionell behandling.
Den av TLV anlitade kliniska experten på behandling av barn med XLH bekräftar den
otillräckliga effekten av konventionell terapi och verkar inte stödja de scenarier som presenteras av TLV:
”Enligt TLV:s anlitade expert är den konventionella behandlingen undermålig och teoretiskt
sett skulle effekten kunna överskattas om följsamheten blir större i samband med en klinisk
studie.” ”Enligt TLV:s anlitade pediatriska expert är sjukdomsspecifika symtom relativt
konstanta under uppväxten med dagens behandlingsmetoder (vitamin D och fosfat) men

15

TLV hade vid tidpunkten för företagets synpunkt redovisat två scenarioanalyser som senare uteslöts ur underlaget.
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komplikationer som felställningar och gångsvårigheter kan försämras över tid. Experten har
däremot inte upplevt att patienterna kan bli helt symtomfria med dagens behandlingsregim.”
Osäkerhet i resultaten sida 32
Att behandling med Crysvita resulterar i totalt 5,174 vunna QALY:s i företagets grundscenario är högst anmärkningsvärt eftersom Crysvita inte leder till fler vunna levnadsår i
modellen.
För någon som läser detta och som inte är bekant med hälsoekonomisk analys kan detta
uttalande vara förvirrande, eftersom QALYs lätt förväxlas med LYGs och resultatet av
analysen som företaget utför kan därför anses omöjligt. Vi hoppas att TLV kan nyansera detta
uttalande eftersom den stora vinsten av QALYs beror på den modellerade effektskillnaden.
Att QALY-vinsten är stor beror på att behandlingseffekten sker under tillväxten (barndomen)
men att det mesta av fördelen (ökning av livskvaliteten) är under vuxenlivet eftersom
deformiteter och annan sjuklighet på grund av rakit undviks. Enligt vår erfarenhet är detta
inte anmärkningsvärt för effektiva behandlingar i barndomen som påverkar hela patientens
livslängd. TLV håller med om att fördelarna med Crysvita bör utvärderas över patientens
livstid. NICE accepterade en QALY vinst mellan 5.52 and 15.99(!) i sin positiva rekommendation av Crysvita.
https://www.nice.org.uk/guidance/hst8/chapter/4-Consideration-of-the-evidence
Övergångssannolikheterna för Crysvita är förknippade med osäkerheter. I företagets
grundscenario har data kombinerats från tre studier, vilka alla har en kort uppföljningstid
och är i dagsläget inte slutförda.
Vi håller med om att övergångssannolikheterna är förknippade med osäkerhet. XLH är dock
en mycket sällsynt sjukdom och det bör nämnas att övergångssannolikheterna är baserade på
totalt 126 patienter - ett antal som vida överstiger den totala populationen av XLH-patienter
under 18 år i Sverige med uppföljningsdata för de flesta längre än ett år.
Antagandet att behandlingseffekten för Crysvita kvarstår över hela tidshorisonten bidrar
ytterligare med osäkerheter
Som tidigare nämnts är effekten av Crysvita läkning av rakit under tillväxt (uppbyggnad av
skelettet). När tillväxtplattorna har stängts har fördelarna med Crysvita uppnåtts (se tidigare
kommentar på sidan 5). Benförändringar blir irreversibla när tillväxten stannar av och är
närvarande under resten av livet. När tillväxtplattorna har stängts har fördelarna med
Crysvita uppnåtts. Normalisering av fosfatnivåer hos barn med Crysvita möjliggör normal
mineralisering av nybildad benmatris och möjliggör normal endokondral benbildning vid
tillväxtplattan. Detta kommer att eliminera de typiska symptomen på XLH och när barnet
passerar genom puberteten och går in i vuxenlivet kommer deras ben att vara helt mineraliserade och ha vuxit till sin maximala potential med normal form och arkitektur.
TLV gör, med stöd av anlitade experter, bedömningen att det är rimligt att patienter på
konventionell behandling förflyttas mellan hälsostadier (se avsnitt 2.1).
Från TLV:s underlag framgår det inte att de kliniska experterna stöder TLV: s antagande. I
den del som TLV hänvisar till (2.1) anger TLV:s pediatriska kliniska expert att symptomen är
relativt konstanta under barndomen med dagens behandling (konventionell behandling)
men kan förvärras med tiden. Detta uttalande verkar stödja företagets antagande snarare än
TLV:s (företagets scenario framstår då snarast som konservativt eftersom symtom inte
förvärras med tiden). Vidare anger TLV:s expert med erfarenhet av att behandla vuxna att
patienter som behandlats med konventionell terapi under barndomen upplever mindre
symtom i samband med rakit. Vi antar att detta jämförs med patienter som inte behandlas
under barndomen eftersom det inte har funnits någon annan behandling för XLH. De två
uttalandena är inte motsägelsefulla och det framgår inte hur de stöder TLV:s antagande om
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rörelse mellan hälsotillstånd för konventionell behandling. Att konventionell terapi inte är
bättre än ingen behandling är inte företagets ståndpunkt, tvärtom modellerar vi att rakit inte
förvärras med konventionell behandling och låter den nyttan följa med till vuxen ålder.

39

