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Översikt 

Produkten   

Varumärke  Orladeyo   

Aktiv substans  berotralstat  

ATC-kod  B06AC06 

Beredningsform  Kapsel, hård 

Företag  BioCryst Pharmaceuticals 

Typ av ansökan  Nytt läkemedel   

Sista beslutsdag  2022-01-19 

Beskrivning av sjukdomen   

Sjukdom och användningsområde  
Ärftliga angioödem (HAE).   

Sjukdomens svårighetsgrad  
Svårighetsgraden för en patientgrupp med fre-

kventa anfall är hög. 

Relevant jämförelsealternativ  Endast akut behandling av HAE-anfall 

Antal patienter i Sverige  

Cirka 160 personer varav cirka [---] aktuella för 

behandling med Orladeyo inom fem år (företa-

gets uppskattning). 

Beskrivning av marknaden   

Terapiområdets omsättning per år   Cirka 106 miljoner kronor, AUP (2020)1 

 

Ansökta förpackningar 

Produkt  Styrka  Förp.strl.  AIP (SEK)  AUP (SEK)  

Orladeyo  150 mg  28 kapslar 108 417,75 109 464,00 

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)  
 
Arbetsgrupp: Nima Salari (senior medicinsk utredare), Andreas Pousette (hälsoekonom) och Lena Telerud Vaerlien (jurist)   

Detta underlag för beslut är framtaget av arbetsgruppen inom ramen för TLV:s arbete. Förslag till beslut presenteras för Nämn-

den för läkemedelsförmåner som är beslutfattare. Det slutliga beslutet kan därför skilja från förslaget i detta underlag.  

Diarienummer: 1859/2021  

Postadress: Box 225 20, 104 22 Stockholm  
Besöksadress: Fleminggatan 18, 1 trappa, Stockholm 

Telefon: 08 568 420 50 www.tlv.se  

 

 
 
 
 

 
1 Avser total försäljning exklusive moms för ATC koderna: B06AC01, B06AC02, B06AC04 och B06AC05 under år 2020. Uppgif-
terna är hämtade från E-hälsomyndighetens databas Concise (2021-11-22) 

http://www.tlv.se/
http://www.tlv.se/
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Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV 
 

Inom förmånen  

 

Ansökt/fastställt AIP eller 
AUP  

Dessa begrepp anges alltid om det gäller ett pris som TLV 
ska fastställa eller ett pris som TLV har fastställt.   
  
Begreppet listpris används inte.  

Kostnaden för läkemedlet efter 
återbäring  

Begreppet används när TLV beskriver kostnaden för an-
vändning av en produkt efter återbäring, då en sidoöver-
enskommelse har tillförts ärendet.   
 
Begreppen nettokostnad, behandlingskostnad/läkeme-
delskostnad efter återbäring används inte.  

Pris för läkemedel/ pris för 
förbrukningsartikel  

Begreppet används när TLV talar om pris per förpack-
ning/pris per enhet.  

Läkemedelskostnad/ kostnad 
för förbrukningsartikel  

Begreppet används när TLV talar om förbrukningen för 
en viss period/cykel.    

Behandlingskostnad  Används detta begrepp bör det framgå vad som ingår i 
begreppet, exv. läkemedelskostnad + administrerings-
kostnad. Begreppet används inte om TLV endast talar om 
läkemedelskostnaden.  

   
Receptbelagda läkemedel utan förmån/receptfria läkemedel  

 

Apotekens försäljningspris  Begreppet används när TLV talar om receptfria läkeme-
del samt receptbelagda läkemedel som inte ingår i för-
månen och som då inte har ett av TLV fastställt pris.   
 
Begreppen listpris, offentligt pris, grundpris eller offici-
ellt pris används inte.  

   
Klinikläkemedel och medicinteknik   

 

Avtalat pris  Begreppet används när landstingen har upphandlat en 
produkt och då det avtalade priset är tillgängligt för TLV 
(ej sekretessbelagt).   
 
Begreppen nettopris, avtalspris eller anbudspris används 
inte.  

Företagets pris  Begreppet används för de produkter som inte har upp-
handlats eller då det avtalade priset är sekretessbelagt.   
 
Begreppen företagets listpris/grundpris, offentligt pris, 
grundpris eller officiellt pris används inte.  
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TLV:s bedömning och sammanfattning 

 
Förslag till beslut Bifall med begränsning och villkor  
 
Begränsningstext 
Subventioneras endast för rutinmässig prevention av återkommande anfall av hereditärt 
angioödem (HAE) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med svår sjukdomsbild och 
minst två HAE-anfall i månaden. Efter sex månaders behandling subventioneras Orladeyo 
endast för patienter där anfallsfrekvensen har reducerats med minst 50 procent. 
 
Villkorstext  
Företaget ska tydligt informera om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och 
annan information om läkemedlet. 
 

• Hereditärt angioödem (HAE) visar sig som anfall med oftast smärtsamma svullnader, 
främst i huden och i mag-tarmkanalens slemhinnor. Svullnaderna kan också sätta sig 
i luftvägarna, vilket kan vara livshotande. 

• Patienter med HAE har en överproduktion av proteinet bradykinin, som anses ha en 
central roll vid uppkomsten av de klassiska symtomen vid HAE-anfall.  

• Orladeyo, kapslar, innehåller den aktiva substansen berotralstat. Medlet är en häm-
mare av plasmakallikrein och minskar genom denna verkan bildandet av bradykinin. 

• Orladeyo är avsett för rutinmässig prevention av recidiverande anfall av hereditärt an-
gioödem (HAE) hos patienter i åldern 12 år och äldre. 

• Företaget har i sin ansökan analyserat en begränsad grupp inom den godkända indi-
kationen. Ansökan omfattar patienter som har minst två HAE-anfall i månaden. och 
en hög användning av anfallskuperande läkemedel (Cinryze, Berinert och Firazyr). 
För dessa patienter bedömer TLV att svårighetsgraden är hög. 

• TLV bedömer, liksom företaget, att det relevanta jämförelsealternativet till Orladeyo 
är ingen preventiv behandling och endast akut behandling i samband med anfall.  

• TLV bedömer att preventiv behandling med Orladeyo leder till en statistiskt signifi-
kant reduktion av medelantalet HAE-anfall jämfört med ingen preventiv behandling. 
53 procent av patienterna med minst två HAE-anfall vid baslinjen reducerar sin an-
fallsfrekvens med minst hälften, vilket TLV bedömer som en kliniskt relevant effekt 

• Företaget har kommit in med en hälsoekonomisk analys som jämför Orladeyo med 
ingen preventiv behandling över ett livstidsperspektiv.  

• TLV bedömer att det finns en osäkerhet kring företagets antagande att samtliga pati-
enter som inte har halverat anfallsfrekvensen vid tre månader kommer att avbryta 
behandlingen med Orladeyo. TLV utgår från ett scenario, där patienter som inte hal-
verat anfallsfrekvensen efter sex månader avslutar behandlingen med Orladeyo och 
tillskrivs därefter samma nytta och kostnader som patienter utan preventiv behand-
ling resterande år. Utöver detta använder TLV en analys, där 50 procent av andelen 
patienter som avslutar behandlingen [--- ] fortsätter att tillskrivas kostnader för Or-
ladeyo i ytterligare tre månader.  

• TLV bedömer att anfallsfrekvensen för Oraldeyo och ingen preventiv behandling bör 
baseras på APEX-2 studien upp till månad sex och extrapoleras därefter över ett livs-
tidsperspektiv.  

• Inom ramen för möjligheten till överläggning, som ges i lagen (2002:160) om läke-
medelsförmåner m.m. (nedan förmånslagen), har TLV haft trepartsöverläggningar 
med företaget och regionerna kring de osäkerheter som är förknippade med  
underlaget. Trepartsöverläggningarna har resulterat i en sidoöverenskommelse mel-
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lan företaget och regionerna. Sidoöverenskommelsen omfattar all försäljning av Or-
ladeyo inom läkemedelsförmånerna från den 1 januari 2022. Genom sidoöverens-
kommelsen åtar sig företaget att betala en del av kostnaden för användningen av 
Orladeyo till regionerna. Underlag till sidoöverenskommelsen har tillförts detta 
ärende och utgör därmed en del av beslutsunderlaget. 

• I TLV:s grundscenario vinner patienterna som behandlas med Orladeyo i genomsnitt 
0,65 QALYs jämfört med de som behandlas med jämförelsealternativet. Med hänsyn 
tagen till innehållet i sidoöverenskommelsen för Orladeyo, bedömer TLV att kostna-
den per vunnet QALY för Orladeyo jämfört med ingen preventiv behandling och end-
ast behandling av akuta anfall är cirka 660 000 kronor.  Med beaktande av innehållet 
i sidoöverenskommelsen för Orladey bedömer TLV att kostnaden per QALY inte över-
stiger den kostnad som TLV bedömer som rimlig för behandling av tillstånd med hög 
svårighetsgrad.   

• Beräkningen av kostnaderna för behandling med Orladeyo utgår från att de patienter 
som behandlas med Orladeyo har en svår sjukdomsbild med minst två anfall i måna-
den samt att behandlingen efter sex månader endast fortgår för de patienter där re-
duktionen i månatlig anfallsfrekvens är minst femtio procent. Subventionen för 
Orladeyo ska därför begränsas till denna patientgrupp. För att säkerställa att kostna-
den för behandling med Orladeyo förblir rimlig avser TLV att följa upp Orladeyo i kli-
nisk användning. 

• Sammantaget bedömer TLV att kriterierna i 15 § förmånslagen är uppfyllda till det 
ansökta priset endast om subventionen förenas med begränsningar och villkor i en-
lighet med 11 § förmånslagen. Ansökan föreslås därför bifallas med följande begräns-
ningar och villkor. Subventioneras endast för rutinmässig prevention av 
återkommande anfall av hereditärt angioödem (HAE) hos vuxna och ungdomar från 
12 års ålder med svår sjukdomsbild och minst två HAE-anfall i månaden. Efter sex 
månaders behandling subventioneras Orladeyo endast för patienter där anfallsfre-
kvensen har reducerats med minst 50 procent. Företaget ska tydligt informera om 
ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och annan information om läke-
medlet. 
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1 Medicinskt underlag  

1.1 Bakgrund  

Det finns idag tre läkemedel med indikationen hereditärt angioödem (HAE) inom läkemedels-
förmånerna;  Firazyr, Berinert (dnr: 2158/2008) och Cinryze (dnr: 3524/2013). Dessa tre sub-
ventioneras för akut behandling av svåra anfall av hereditärt angioödem. Cinryze har, till 
skillnad från de andra läkemedlen som är indicerade vid HAE, även indikation för rutinmässig 
prevention av angioödemanfall men omfattas inte av subvention för denna indikation.  
 
Företagets subventionsansökan avser en begränsad subgrupp inom den godkända indikat-
ionen; patienter med minst två HAE-anfall i månaden.   

1.2 Hereditärt angioödem   

Nedanstående medicinska sammanfattning är hämtad från Socialstyrelsens ovanliga dia-
gnoser - Hereditärt angioödem och förvärvat angioödem [1].   
  

Hereditärt, ärftligt, angioödem (HAE) visar sig som anfall med oftast smärtsamma svullnader, 
främst i huden och i mag-tarmkanalens slemhinnor. Svullnaderna kan också sätta sig i luftvä-
garna, vilket kan vara livshotande. Om svullnaden drabbar tarmväggen kan det leda till svåra, 
kolikliknande smärtor, illamående, kräkningar och diarré. Om blodkärlen i tarmväggen läcker 
ut stora mängder vätska i bukhålan kan blodvolymen minska så mycket att det leder till svim-
ning på grund av blodtrycksfall. 
 
Vanligen utvecklas svullnaden inom loppet av några timmar och varar två till fem dagar om 
den inte behandlas. Vanligtvis kommer symtomen med några veckors eller månaders intervall, 
men det finns personer som bara har enstaka anfall. Tiden mellan anfallen är patienten helt 
besvärsfri. HAE- anfall kan utlösas spontant eller av olika faktorer. I en svensk kartläggning 
rapporterades följande utlösande faktorer; mekaniskt trauma, emotionell stress, infektion, fy-
siskt tandläkaringrepp, alkohol, kyla och menstruation hos kvinnor [2].   
 
Hereditärt angioödem kan börja tidigt i barndomen, men oftast visar sig symtomen kring pu-
berteten. Svårighetsgraden kan variera mycket mellan olika personer, men anfallsfrekvensen 
avtar i allmänhet med åren, för kvinnor särskilt efter klimakteriet [1].  
  

Sjukdomen är ärftlig men kan också uppstå på grund av en nymutation. Orsaken till svullna-
derna är en överproduktion av proteinet bradykinin, vilket gör att de små blodkärlen, kapillä-
rerna, läcker vätska till närliggande vävnader. Bildandet av bradykinin i kroppen regleras av 
enzymet kallikrein vars aktivitet i sin tur regleras av ämnet C1-estarasinhibitor (C1-INH). Brist 
på-, eller nedsatt funktion av- C1-INH leder till en överproduktion av enzymet kallikrein, vilket 
i sin tur driver på bildandet av bradykinin [1].  
  

Den exakta förekomsten av hereditärt angioödem är inte känd men uppskattas till cirka 2 per-
soner per 100 000 invånare, vilket motsvarar omkring 200 personer i Sverige. 2015 fanns en-
ligt Socialstyrelsen cirka 160 personer med hereditärt angioödem i landet, varav minst 35 är 
barn [1].  

1.3 Läkemedlet  

Orladeyo innehåller den aktiva substansen berotralstat. Orladeyo godkändes enligt den cen-
trala proceduren och kommissionsbeslutet fattades den 30 april 2021. Orladeyo har särläke-
medelsstatus. 
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Orladeyo är avsett för rutinmässig prevention av recidiverande anfall av hereditärt angioödem 
(HAE) hos patienter i åldern 12 år och äldre.  
 

 

Berotralstat är en hämmare av plasmakallikrein. Plasmakallikrein frisätter i sin tur 

bradykinin som anses ha en central roll vid uppkomsten av de klassiska symtomen vid HAE-

anfall. 

 
Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar från 12 års ålder som väger ≥ 40 kg är 150 mg 

berotralstat kapslar en gång dagligen. Orladeyo är inte avsett för behandling av akuta HAE-

anfall. 

1.4 Behandling och svårighetsgrad  

 

 

För närvarande finns ingen botande behandling för sjukdomen, men det finns goda möjlig-
heter att lindra och förebygga anfallen antingen genom korttidsprofylax eller genom rutin-
mässig anfallsprevention.  

Koncentrat av C1-INH kan ges som intravenös injektion. Det finns idag två plasmaderiverade 
C1-INH koncentrat; Berinert och Cinryze.  Det finns även ett koncentrat av rekombinant (gen-
teknologiskt framställt) C1-INH, Ruconest.  Ju tidigare koncentratet av C1-INH kan ges desto 
bättre blir effekten och därför rekommenderas att personer med hereditärt eller förvärvat an-
gioödem och frekventa anfall får utbildning i att behandla sig själva. Personer som får fre-
kventa anfall rekommenderas att alltid ha två doser koncentrat av C1-INH till hands. Personer 
som inte har så frekventa anfall eller som inte vill utföra egenbehandling ska ta med sig prepa-
ratet när de söker vård. Firazyr (ikatibant) är ett annat läkemedel som ges vid akuta anfall. 
Läkemedlet verkar genom att blockera receptorerna för bradykinin och ges som injektion un-
der huden (subkutant) [1].  

Mekanisk påverkan såsom slag och tryck på hud och slemhinnor, som i samband med exem-
pelvis operationer, tandläkarbehandlingar och undersökningar som gastroskopi och bronko-
skopi, kan utlösa angioödemanfall. Androgener exempelvis danazol och oxandrolon, kan ges 
som korttidsprofylax, fem till sex dagar före och upp till tre dagar efter ett planerat ingrepp. 
Androgener är ämnen som stimulerar kroppen att bilda proteiner och därmed också C1-INH 
[1]. Även C1-INH-koncentrat kan ges i förebyggande syfte inför ett planerat ingrepp.   

 
Nationella behandlingsriktlinjer  
Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist, SLIPI, har tagit fram riktlinjer för 
utredning, diagnostik och behandling av immunbrister. Enligt dessa finns det god evidens för 
att stödja en rekommendation, dels om användning av C1-INH koncentrat som förebyggande 
behandling vid frekventa eller svåra invalidiserande anfall, dels om förebyggande behandling 
med androgener i lägsta möjliga dos vid frekventa anfall. Enligt riktlinjerna finns det svaga 
bevis till stöd för en rekommendation om profylaktisk behandling med tranexamsyra [3].  
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Internationella behandlingsriktlinjer  
I de internationella riktlinjerna framtagna av The World Allergy Organization, WAO och 
European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI, beskrivs att rutinmässig pre-
ventionsbehandling bör individualiseras och beaktas till patienter med allvarlig symtomatisk 
HAE. Hänsyn bör tas till sjukdomens aktivitet, anfallsfrekvens, patientens livskvalitet, till-
gången på resurser för hälsovården samt misslyckande med att uppnå tillräcklig kontroll med 
lämplig akutbehandling. Eftersom alla dessa faktorer kan variera över tid bör alla patienter 
utvärderas med avseende på långvarig preventiv behandling minst en gång om året.   
 

• Plasmaderiverade C1-INH-koncentrat rekommenderas som första linjens behandling.   

• Androgener rekommenderas i andra linjen. Dock bör dessa betraktas kritiskt mot bak-
grund av deras negativa androgena och anabola effekter, risk för läkemedelsinterakt-
ioner och kontraindikationer.   

• Antifibrinolytika, såsom tranexamsyra, rekommenderas inte för rutinmässig prevent-
ionsbehandling då effektdata saknas till stor del. De används främst när C1-INH-kon-
centrat inte är tillgängligt och androgener är kontraindicerade [4].   
 

 

Företaget anger att ingen rutinmässig prevention är det mest relevanta jämförelsealternativet 
till rutinmässig prevention med Orladeyo vid HAE. Detta byggs på det faktum att läkemedels-
förmånerna idag inte omfattar något läkemedel för rutinmässig behandling av HAE. Enligt fö-
retaget ligger detta val av jämförelsealternativ även i linje med TLV:s senaste utvärdering av 
Takhzyro för samma indikation (dnr. 1791/2020). 
 
TLV:s diskussion   
TLV har i samband med en tidigare utredning, dnr: 3524/2013, bedömt att det inte är visat att 
C1-INH, Cinryze är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ för rutinmässig preventionsbe-
handling mot återkommande anfall av HAE. Berinert har endast indikation för behandling av 
akuta anfall.  
  

TLV:s bedömning: TLV bedömer, liksom företaget, att det mest relevanta jämförelsealter-
nativet till rutinmässig preventionsbehandling för att förebygga HAE- anfall med Orladeyo är 
ingen rutinmässig preventiv behandling och endast akut behandling i samband med anfall.   
 

 

HAE är en livslång sjukdom. För närvarande finns ingen behandling som botar tillståndet. De 
läkemedel som används kan förebygga och lindra anfallen. Svårighetsgraden är individuellt 
varierande för patientgruppen inom hela Orladeyos godkända indikation. Företaget har i sin 
ansökan analyserat en patientgrupp med minst två HAE-anfall i månaden, vilket indikerar en 
svår sjukdomsbild. Frekventa anfall har ofta en stor påverkan på individens upplevda livskva-
litet, normala skolgång och arbetsförmåga. Effekten av anfallskuperande läkemedel idag anses 
inte tillgodose behovet hos patienter med frekventa anfall. 
 
 
TLV:s bedömning: TLV bedömer svårighetsgraden för den analyserade patientgruppen med 
frekventa anfall, som hög.   
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1.5 Klinisk effekt och säkerhet 

 

Effekten och säkerheten av berotralstat som anfallsförebyggande behandling vid HAE har ut-
värderats i den randomiserade, dubbelblindade och placebokontrollerade fas III-studien 
APeX-2 [5]. Studien genomfördes i 40 studiecentra från totalt 11 länder. 
 
I APeX-2 randomiserades 121 patienter till att, i 1:1:1 förhållande, antingen erhålla placebo, 

berotralstat 150 mg eller berotralstat 110 mg som rutinmässig prevention av HAE-anfall un-

der 24 veckor. Den lägre dosen av berotralstat på 110 mg har inte fått regulatoriskt godkän-

nande i EU och resultatet för denna arm redovisas därför inte i detta PM. 

 
Randomiseringen stratifierades utifrån patienternas anfallsfrekvens vid baslinjen (≥ 2 eller < 
2 anfall i månaden).  
 
De inkluderade patienterna skulle ha minst två läkarbedömda HAE-anfall under en 56 dagar 
lång run-in period. Den månatliga anfallsfrekvensen vid baslinjen var cirka tre i hela studie-
materialet. Patienternas tilläts använda sedvanlig anfallskuperande behandling (Cinryze, Be-
rinert, Firazyr, Ruconest samt substansen ekallantid som marknadsförs i USA).  
 
Studiens primära effektmått var läkarbedömda HAE-anfall under 24 veckor uttryckt som 
månatlig anfallsfrekvens. Studiens sekundära effektmått var förändringar i upplevd livskva-
litet uppmätt enligt AE QOL2, antal dagar ned symtomgivande angioödem och anfallsfrekven-
sen under studiens steady state period (dag 8 fram till slutet av studien).  
 

Resultat 

Baslinjekarakteristika i APeX-2 framgår av tabell 1.  

 

Studien hade en överrepresentation av kvinnor. Deltagarnas medelålder vid symtomdebut 

var i genomsnitt 10,7 år. Genomsnittstiden från symtomdebut till fastställande av diagnos var 

10 år. Genomsnittsåldern i studien var cirka 42 år. 84 procent av patienterna hade familje-

historia på HAE och 89 procent av dessa hade en förälder med konstaterad HAE. Det före-

kom en viss obalans i studien beträffande frekvensen laryngeala anfall under året före 

studien mellan studiens två armar; i placebogruppen hade 42,5 procent upplevt minst en la-

ryngeal anfall föregående år mot 22,5 procent i berotralstat-gruppen. 

 

Den månatliga anfallsfrekvensen sjönk från 3,06 till 1,31 i berotralstat-armen och från 2,91 

till 2,35 i placebogruppen. Detta motsvarar 44,2 procents relativ riskreduktion (p<0,001). 58 

procent av patienterna i berotralstat-armen uppnådde minst en halvering av anfallsfrekven-

sen jämfört med baslinjen.   

 

Figur 1 visar den månadsvisa anfallsfrekvensen i studien. 

 

De berotralstat-behandlade patienterna upplevde signifikant färre HAE-anfall som krävde 

behandling med anfallskuperande läkemedel samt använde signifikant lägre doser av dessa. 

Antalet månatliga anfall som krävde anfallskuperande behandling var 1,04 och krävde 1,29 

doser i berotralstat-armen. Motsvarande siffror i placebogruppen var 2,05 och 2,79. 

 

 
2 Angioedema Quality of Life Questionnaire. En validerad frågeenkät med 17 domäner som går från 0 till 100 där högre värde 
indikerar sämre livskvalitet. En minskning på minst 6 poäng anses vara kliniskt relevant förbättring av livskvalitet i detta instru-
ment.   
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Behandling med berotralstat minskade risken för HAE-anfall oavsett lokalisation. Risken för 

perifera anfall minskade med 58 procent och för laryngeala anfall med 63 procent. De abso-

luta incidenssiffrorna för laryngeala anfall var dock låga; 0,06 anfall i berotralstat-armen och 

0,17 anfall i placebogruppen.   

 

De kvinnliga deltagarna hade, numerärt sett, sämre effekt av berotralstat jämfört med män-

nen i studien. Den relativa riskreduktionen med berotralstat uppgick till 64,6 procent hos 

männen men var endast 28,8 procent hos kvinnorna.  

  
Tabell 1. Baslinjekarakteristika i APeX-2   
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Figur 1. Månadsvis anfallsfrekvens i APeX-2. Berotralstat 110 mg har inte regulatoriskt godkännande i EU.  

 

I den fördefinierade patientgruppen med minst två HAE-anfall vid baslinjen, som utgjorde 

drygt 70 procent av studiematerialet, resulterade behandling med berotralstat i större absolut 

reduktion av anfallsfrekvensen från baslinjen. I berotralstat-armen sjönk anfallsfrekvensen 

från [---] till 1,76 i denna subgrupp. Motsvarande siffra i placebogruppen var en minskning 

från [---] till 2,92. [---] procent av patienterna i berotralstat-armen uppnådde en minst halve-

ring av sin anfallsfrekvens jämfört med baslinjen i denna patientsubgrupp.  

 

Livskvaliteten förbättrades i båda grupperna. De berotralstat-behandlade patienterna mins-

kade sitt AE QOL-poäng med 14,59 mot en minskning på 9,69 poäng i placebogruppen3. 

Skillnaden mellan grupperna uppnådde inte gränsen för statistisk signifikans (p=0,188). Ef-

tersom det tillämpades en hierarkisk analysmetod för studiens sekundära effektmått genom-

förds ingen formell signifikanstest på övriga sekundära effektmått i frånvaro av signifikant 

effekt på AE QOL. De berotralstat-behandlade patienterna hade i genomsnitt 19,4 symtoma-

tiska angioödemdagar jämfört med 29,2 i placebogruppen. Effekten av berotralstat under 

studiens steady state period skiljde inte sig från resultatet för dag 1 fram till slutet av studien.  

 

Alla patienter i APeX-1 erbjöds fortsatt öppen behandling med berotralstat först från vecka 

24 till och med vecka 48 (APeX-2 del 2 [6]) och senare från vecka 48 till och med vecka 96 

(APeX-2 del 3 [7]). Analyser visar fortsatt reduktion av månatlig anfallsfrekvens med bero-

tralstat-behandling. I subgruppen patienter med minst två HAE-anfall i månaden noterades 

en månatlig anfallsfrekvens på [---] vid vecka 96. 

 

Figur 2 visar den månatliga anfallsfrekvensen för de berotralstat-behandlade patienterna i 

APeX-1 del 1-3 som hade minst två HAE-anfall i månaden vid baslinjen.  

 

 

 
3 Lägre poäng i instrumentet AE QOL antyder förbättrad livskvalitet. 
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Figur 2. Anfallsfrekvensen för patienter med minst två HAE-anfall i månaden i APeX-1 del 1-3. 

 
De vanligaste biverkningarna med berotralstat är buksmärta (alla lokalisationer) (rapporte-

ras av 21 % av patienterna), diarré (rapporteras av 15 % av patienterna) och huvudvärk (rap-

porteras av 13 % av patienterna). Mag- och tarmbiverkningar rapporterades främst under de 

första 1–3 månaderna med Orladeyo (median för debuttidpunkt var dag 66 för buksmärta 

och dag 45 för diarré) och gick tillbaka utan annan läkemedelsbehandling vid fortsatt be-

handling med Orladeyo. Så gott som samtliga (99 %) fall av buksmärta var lindriga eller 

måttliga med en medianduration på 3,5 dagar (95 % KI 2–8 dagar). Så gott som samtliga (98 

%) fall av diarré var lindriga eller måttliga med en medianduration på 3,2 dagar (95 KI 2–8 

dagar).  

I brist på signifikant effekt av berotralstat på livskvaliteten bedömer EMA den anfallsförebyg-
gande effekten av berotralstat vid HAE som måttlig. EMA konstaterar vidare att det, i nuläget, 
inte kan dras några säkra slutsatser på den, numerärt sett, något sämre effekten av berotralstat 
hos kvinnor jämfört med män. 
 
TLV bedömer effekten av berotralstat som anfallsförebyggande behandling vid HAE som ge-
nerellt måttlig. En andel av patienterna reducerar dock sin anfallsfrekvens med minst 50 pro-
cent, vilket TLV bedömer som en kliniskt relevant effekt. Fortsatt behandling med berotralstat 
inom ramen för en öppen förlängningsstudie visar bevarad/förbättrad effekt av medlet men 
resultatet av denna öppna studie är svårtolkat på grund av avsaknad av en kontrollarm. 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att rutinmässig prevention med berotralstat resulterar 
i en statistiskt signifikant reduktion av anfallsfrekvensen vid HAE för patienter med minst 
två HAE-anfall i månaden vid baslinjen. Storleken av effekten bedömer TLV som kliniskt 
relevant för patienter som reducerar sin anfallsfrekvens med minst 50 procent. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppgifterna i figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400) 
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2 Hälsoekonomi  

Företagets ansökan omfattar patienter som har minst två HAE-anfall i månaden. Företaget har 
kommit in med en hälsoekonomisk analys i form av en markovmodell som jämför Orladeyo 
med ingen preventiv behandling över ett livstidsperspektiv. Företaget har definierat ingen pre-
ventiv behandling som endast akut behandling av HAE-anfall.  
 
I företagets analys kan patienten antingen vara i ett hälsotillstånd som motsvarar ett pågående 
HAE-anfall eller vara anfallsfri, se Figur 3. När patienten har ett pågående anfall tillkommer 
läkemedelskostnader för akutbehandling, vårdrelaterade kostnader och försämrad hälsorela-
terad livskvalitet. När patienten är anfallsfri är livskvaliteten i nivå med normalpopulationen. 
Nyttan av Orladeyo illustreras i analysen genom att antalet HAE-anfall som inträffar är lägre 
jämfört med ingen preventiv behandling. Företaget antar i analysen att sjukdomen inte har en 
påverkan på livslängden, således är sannolikheten att dö detsamma som normalpopulationen.  
 
 

 
Figur 3. Modellstruktur 

 
En cykel är fyra veckor som är i linje med tidpunkten för observationstillfällena i APeX-2 stu-
dien. Modellen är halvcykelkorrigerad. Patientkaraktäristika hämtas från APeX-2 där den ge-
nomsnittliga åldern var 44 år. Modellen antar ett livstidsperspektiv.   

2.1 Effektmått 

 

 

 
Orladeyo 
Företaget använder data på antalet anfall var fjärde vecka från APeX-2 och förlängningsstu-
dien som pågick upp till två år. Förlängningsstudien hade ingen kontrollarm och pågick från 
månad sex upp till två år. Efter tre månader antar företaget att endast patienter som har hal-
verat anfallsfrekvensen med minst 50 procent fortsätter att behandlas. Företaget antar att den 
andelen är [---] procent och motsvarar andelen patienter i APEX-2 som hade halverat anfalls-
frekvensen med minst 50 procent efter sex månader. Resterande andel [---] avbryter behand-
lingen och antas ha samma effekt, livskvalitet och kostnader som patienter utan preventiv 
behandling.  
 
Av de patienter som antas fortsätta behandlingen med Orladeyo efter tre månader extrapoleras 
behandlingseffekten från två år över ett livstidsperspektiv. Extrapoleringen utgår från ett ge-
nomsnitt av anfallsfrekvensen mellan månad 18 och 24. 
 
TLV har framfört till företaget att det är osäkert om patienter som inte har halverat anfallsfre-
kvensen vid tre månader kommer att avbryta behandlingen. Det är inte möjligt i företagets 
modell anta att en lägre andel patienter avbryter behandlingen vid tre månader och samtidigt 
tillskriva en effekt som är sämre än en halvering av anfallsfrekvensen för dessa patienter. Fö-
retaget har i stället kommit in med ett kompletterande modellscenario där 50 procent av de 
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patienter som inte halverat anfallsfrekvensen fortsätter att tillskrivas läkemedelskostnader för 
Orladeyo i ytterligare tre månader utan någon effekt.  
 
Ingen preventiv behandling 
För jämförelsearmen använder företaget data från APEX-2 upp till sex månader. Efter sex må-
nader antar företaget att placeboeffekten avtar linjärt för att tas bort helt vid månad 12. Före-
taget anser, med stöd från tillfrågade kliniska experter, att det fanns en påtaglig placeboeffekt 
för patienterna i kontrollarmen. Placeboeffekten antas utifrån att en etablerad riskfaktor för 
HAE-anfall är stress, oro och ångest. Företaget anser, med stöd från experter,  att patienter 
med HAE som är med i en klinisk studie minskar denna riskfaktor eftersom omvårdnaden 
generellt är bättre (mer omfattande) jämfört med den kliniska verkligheten. Företaget anger 
därför att den skyddande effekt som patienter upplever av att vara med i en klinisk studie inte 
är representativ för den kliniska verkligheten. Mot bakgrund av detta tas placeboeffekten bort 
vid månad 12. Anfallsfrekvensen som extrapoleras från månad 12 över ett livstidsperspektiv är 
detsamma som uppmättes vid baslinjen i APEX-2 för Orladeyo och placebo, motsvarande [---
] anfall var fjärde vecka.   
 
I Figur 4 nedan redovisas den anfallsfrekvensen från APEX-2 inklusive uppföljningsstudien. 
Den streckade linjen illustrerar att den placebokontrollerade delen av APEX-2 slutade vid sex 
månader. Andelen patienter som antas halvera anfallsfrekvensen med minst 50 procent vid tre 
månader redovisas med den blå kurvan i grafen. I företagets grundscenario beräknas anfalls-
frekvens utifrån en relativ reduktion jämfört med den sammanlagda anfallsfrekvensen vid bas-
linjen på [---] var fjärde vecka.   
 

 
Figur 4. Data på antalet anfall per månad för Orladeyo och ingen preventiv behandling från APEX-2 och 
uppföljningsstudien (patienter med minst två anfall i månaden) 

 
 
TLV:s diskussion 
TLV anser att uppföljningsstudien för Orladeyo indikerar en fortsatt reduktion i anfallsfre-
kvens upp till två år. Det är däremot osäkert att använda dessa data i analysen, eftersom upp-
följningsstudien saknade kontrollarm. Vidare saknas det stöd för antagandet att 
placeboeffekten bör tas bort helt i jämförelsearmen. För att hantera dessa osäkerheter utgår 
TLV från att anfallsfrekvens för både Orladeyo och ingen preventiv behandling extrapoleras 
från sex månader över ett livstidsperspektiv. 
 
Det är osäkert om alla patienter som inte har halverat anfallsfrekvensen vid tre månader 
kommer att avbryta behandlingen med Orladeyo. Motsvarande HTA-myndighet i Storbritan-
nien och Norge har accepterad antagandet att endast patienter som har halverat anfallsfre-
kvensen med minst 50 procent efter tre månader fortsätter att behandlas. 
 
TLV utgår från ett scenario där patienter som inte halverat anfallsfrekvensen efter sex måna-
der avslutar behandlingen med Orladeyo och tillskrivs samma nytta och kostnader som pati-
enter utan preventiv behandling resterande år. Utöver detta använder TLV företagets 

Uppgifterna i figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400) 
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kompletterande analys där 50 procent av andelen patienter som avslutar behandlingen [---] 
fortsätter att tillskrivas kostnader för Orladeyo i ytterligare tre månader. I TLV:s grundscena-
rio används en reduktion i anfallsfrekvens på [---] för Orladeyo och [---] för ingen preventiv 
behandling som extrapoleras över ett livstidsperspektiv.  
 
TLV:s bedömning: TLV bedömer att det är rimligt att extrapolera behandlingseffekten som 
uppmättes vid månad sex i APEX-2 för Oraldeyo och ingen preventiv behandling över ett livs-
tidsperspektiv. Andelen patienter som kommer att avbryta behandlingen på grund av otillräck-
lig effekt i svensk klinisk praxis är mycket osäkert.  

2.2 Hälsorelaterad livskvalitet 

Företaget använder data på livskvalitet från en svensk retrospektiv registerstudie av Norden-
felt m.fl från år 2014 [8]. I denna studie tillfrågades 139 patienter med HAE att svara på ett EQ-
5D-5L formulär för två olika tillstånd; under ett pågående anfall och när patienten är anfallsfri. 
Totalt svarade 103 patienter på formuläret varav samtliga svarade på livskvaliteten för det an-
fallsfria tillståndet och 78 patienter för tillståndet under ett pågående anfall. Av de tillfrågade 
patienterna hade majoriteten (n = 84) inga eller som mest 14 anfall per år. Av de 78 patienter 
som svarade på hur livskvaliteten är under ett pågående anfall inträffade de senaste anfallet 
inom en period på två månader.  
 
Nordenfelt m.fl redovisar i studien en livskvalitetsvikt för tillståndet ”anfallsfri” på 0,825 och 
0,512 för tillståndet ”under ett pågående anfall”, skillnaden i livskvalitet mellan dessa två till-
stånd var statistiskt signifikant. Livskvaliteteten som uppmättes med EQ-5D-5L översatts till 
EQ-5D-3L med en vedertagen tariff som tagits fram av EuroQoL i Storbritannien. 
 
Företaget använder livskvalitetsvikten på 0,512 endast under tiden som ett anfall antas pågå. I 
APEX-2 uppmättes tiden för hur länge ett anfall pågick vilket var i genomsnitt [---] timmar. 
 
I studien undersöktes olika faktorer som påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten i tillstån-
det ”anfallsfri” med en regressionsanalys. Nordenfelt m.fl redovisade bland annat att antalet 
anfall som patienten i genomsnitt har och ålder var negativt korrelerat med livskvaliteten. Ko-
efficienterna i denna regressionsanalys används i företagets grundscenario för att justera livs-
kvalitetsvikten på 0,825 i takt med att patienten blir äldre och över tid minskar 
anfallsfrekvensen i enlighet med följande formel: 
 
[------------------------------------------------------------------------------------------------------------] 
 
I den första delen av APEX-2 studien svarade patienterna på ett EQ-5D-5L formulär vid totalt 
sex olika tillfällen. Det fanns en numerisk fördel i livskvalitet för patienter som behandlades 
med Orladeyo jämfört med placebo. Denna skillnad var däremot inte signifikant. TLV har ef-
terfrågat en analys där livskvalitetsvikterna från studien används. Företaget har inte kommit 
in med en sådan analys med motiveringen att studien inte var designad för att fånga den livs-
kvalitetsförsämring som uppstår under ett pågående anfall.  
 
Företaget har i scenarioanalyser inkluderat livskvalitetsvinster till följd av den perorala ad-
minstreringen med Orladeyo och därmed det minskade behovet av intravenös administrering 
med Berinert, Cinryze och Ruconest samt subkutan administrering av Firazyr. I en studie av 
Holko m.fl (2018) angav 127 patienter med  inflammatorisk tarmsjukdom preferenser för olika 
administreringsprofiler med time-trade-off metoden. Livskvalitetsvinsten för oral administre-
ring framför intravenös var 0,164 respektive 0,147 framför subkutan administrering [9]. TLV 
har inte granskat denna scenarioanalys närmare i detalj.  
 

TLV:s diskussion:  
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Majoriteten av patienterna i studien som livskvalitetsvikterna hämtas ifrån omfattar patienter 
som har en betydligt mildare sjukdomsbild jämfört med den begränsade patientgrupp som fö-
retaget söker subvention för. Det är troligt att den genomsnittliga livskvaliteten är lägre för 
dessa patienter. Detta eftersom det är sannolikt att svårighetsgraden av ett anfall är högre för 
patienter med frekventa anfall och svårighetsgraden av ett anfall är starkt korrelerat med en 
negativ påverkan på livskvalitet. 
 
För dessa patienter är det även troligt att livskvaliteten är lägre jämfört med normalpopulat-
ionen när patienten inte har ett pågående anfall. Litteraturen på området anger att det finns 
en påtaglig ångest och oro för patienter inför att nästa anfall inträffar. Mot bakgrund av detta 
är det rimligt att livskvalitetvikten för det anfallsfria hälsotillståndet justeras utifrån antalet 
anfall som patienten i genomsnitt har.  
 
Mot bakgrund av ovanstående, samt att ett anfall pågår i genomsnitt [---] (APEX-2) trots be-
handling, är det rimligt att HAE har en betydande påverkan på patienters hälsorelaterade livs-
kvalitet med  frekventa anfall.  
 
Det är sannolikt att det minskade behovet av regelbundna intravenösa administreringar av C1-
inhibitorer ökar livskvaliteten för patienter med HAE.  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att livskvalitetsvikterna som används är rimliga. Det är 
rimligt att anta att livskvaliteten när patienten är anfallsfri påverkas av tidigare historik av an-
talet HAE-anfall, eftersom det finns en oro och ångest inför att ett nytt anfall ska inträffa.  

2.3 Kostnader och resursutnyttjande 

 

Orladeyo tillhandahålls i en förpackning som innehåller 28 kapslar. Den dagliga rekommen-
derade dosen är en tablett per dag. Ansökt pris för 28 kapslar är 109 464 kronor AUP. Det 
motsvarar en kostnad per dag på cirka 3 900 kronor.  

 

I följande avsnitt redovisas en sammanställning av dosering och priser för Berinert, Cinryze, 
Firazyr och Ruconest samt företagets antaganden gällande läkemedelskostnader för behand-
ling av akuta HAE-anfall. 
 
Berinert 
Rekommenderad dos av Berinert vid akuta anfall är 20 IE per kilo kroppsvikt. För en patient 
som väger mindre än 75 kilo och använder en vial med 1 500 IE motsvarar det en läkemedels-
kostnad på cirka 20 532 kronor per HAE-anfall givet att resterande mängd läkemedel kasseras.  
 
Cinryze 
Den rekommenderade doseringen av Cinryze är 1 000 IE vid första tecknet på ett anfall och 
ytterligare 1 000 IE om patienten inte svarat adekvat efter 60 minuter. Detta motsvarar en 
kostnad på 16 439 kronor eller 32 878 kronor beroende på val av dosering.  
 
Ruconest  
Den rekommenderade doseringen är 50 IE per kilo kroppsvikt för patienter som väger under 
84 kilo. För patienter som väger över 84 kilo är den rekommenderade dosen 4 200 IE. I de 
flesta fall räcker en dos av Ruconest för att behandla ett akut anfall. Vid otillräckligt kliniskt 
svar kan ytterligare en dos administreras.  
 
 
Firazyr 
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Firazyr ges som en subkutan injektion och tillhandahålls i en spruta som innehåller 30 mg. 
Den rekommenderade dosen vid ett anfall är 30 mg för en patient över 65 kilo. Detta motsvarar 
en kostnad på 18 814,24 kronor. I de flesta fall räcker en injektion av Firazyr för att behandla 
ett anfall. Vid otillräcklig lindring eller återkommande symptom kan en andra injektion av 
Firazyr ges efter sex timmar. Om den andra injektionen ger otillräcklig lindring eller om symp-
tomen återkommer kan en tredje injektion av Firazyr administreras. 
 
Företagets antagande 
Företaget antar i grundscenariot att ett HAE-anfall behandlas med i genomsnitt 1,4 förpack-
ningar Firazyr. Detta baseras på utlåtande från en tillfrågad klinisk expert.  
 
I en scenarioanalys har företaget istället utgått från den användning av anfallskuperande läke-
medel som redovisades i APEX-2 för patienter med minst två anfall i månaden. I Orladeyo-
armen användes anfallskuperande behandling för 88 procent av anfallen. Motsvarande andel 
för ingen preventiv behandling var 91 procent.  
 
I tabell 2 redovisas mängd läkemedel som i genomsnitt användes per anfall och fördelningen 
mellan preparaten. En mindre andel av alla anfall behandlades med flera än ett läkemedel ([--
-] procent, respektive [---] procent).  
 
Tabell 2. Användning av anfallskuperande läkemedel i APEX-2 per HAE-anfall 

 Orladeyo Ingen preventiv 
behandling 

Mängd 
(genomsnitt) 

Andel 
Mängd 

(genomsnitt) 
Andel 

Berinert (2 000 IE) [---] [---] [---] [---] 

Cinryze (1 000 IE) [---] [---] [---] [---] 

Firazyr  [---] [---] [---] [---] 

Ruconest (2 100 IE) [---] [---] [---] [---] 

Kombination av olika preparat [---] [---] [---] [---] 

 
När läkemedelskostnaderna för ett anfall baseras på användningen i APEX-2 uppgår den ge-
nomsnittliga kostnaden för att behandla ett anfall till cirka 27 000 kronor.   
 
TLV: diskussion 
Det saknas stöd för antagandet att alla anfall i Sverige behandlas med Firazyr. Enligt data på 
läkemedelsanvändning som tillförts ärendet används även C1-inhibitorerna Berinert och Cin-
ryze. TLV anser därför att det är rimligt att basera användning av anfallskuperande läkemedel 
från APEX-2 studien. Detta eftersom det visar på den faktiska genomsnittliga användningen 
per anfall.  
 
TLV bedömer att det är svårt för en patient att i förväg avgöra svårighetsgraden av ett kom-
mande anfall och att patienter med frekventa anfall har oftare även svårare anfall.  
 
Både Cinryze och Firazyr har ett flexibelt doseringsintervall med möjlighet till upptrappning 
av doseringen vid uteblivet kliniskt svar på initial dosering. Mot bakgrund av att ansökan om-
fattar patienter med  frekventa anfall, vilka bedöms ha en svår sjukdomsbild, är det rimligt att 
anta att patienter inte använder den lägsta rekommenderade dosen som anges i produktre-
sumén för Cinryze och Firazyr.  
 
Data från olika litterära källor indikerar att den genomsnittliga patientvikten i Sverige är över 
75 kilo. Det talar för att en dosering med 2 000 IE Berinert är rimlig att utgå ifrån.  
 
Det är rimligt att anta att vissa patienter med tiden kan lära sig att administrera Berinert och 
Cinryze intravenöst i hemmet. Patienter med frekventa anfall har en port-a-cath (fast, inope-
rerad intravenös infart på bröstet) och behov av att få hjälp av sjukvården att administrera C1-
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inhibitorkoncentrat. Dessa patienter behöver först stöd från sjukvårdspersonal. Mot bakgrund 
av detta är det rimligt att anta att det sannolikt finns administreringskostnader för patienter 
med minst två anfall i månaden som inte är inkluderade i företagets analys.   
 
TLV:s bedömning: TLV bedömer att det är rimligt att basera användningen av anfallskupe-
rande läkemedel på  APEX-2 studien. 

 

Företaget anser att vårdkostnader och resursutnyttjande som förknippas med ett HAE-anfall 
kan uppskattas utifrån anfallets lokalisering. Företaget använder data från APEX-2 för 
subgruppen på andelen anfall som drabbade struphuvudet (laryngeala), bröstkorgen eller i bu-
ken (thorakal eller abdominal) eller övriga perifera områden (t.ex. armar, ben eller ansiktet), 
se tabell 3. 
 
Tabell 3. Lokalisering av HAE-anfall i APEX-2 för ITT-populationen i APEX-2 

Anfallets lokalisering Orladeyo Ingen preventiv behandling 

Struphuvudet (laryngeala) [---] [---] 

Bröstkorgen eller i buken (thorakal 
eller abdominal) 

[---] [---] 

Perifera områden (t.ex. armar, ben 
eller ansiktet) 

[---] [---] 

 
Företaget har genom en Delphi-panel i Storbritannien tillfrågat kliniska experter att uppskatta 
resursutnyttjandet som förknippas ett HAE-anfall uppdelat på de lokaliseringsområden som 
anges i Tabell 3. Totalt ingick nio läkare med erfarenhet av att behandla patienter med HAE i 
Delphi-panelen. Delphi-panelens uppskattningar har dessutom verifierats av tre tillfrågade 
svenska kliniska expert inom området och resultatet redovisas i Tabell 4.  
 
 Tabell 4. Resursutnyttjande som förknippas med anfallet lokalisering baserat på tillfrågade kliniska expert 

Resursutnyttjande Struphuvudet 
(laryngeala) 

Bröstkorgen eller i buken 
(thorakal eller abdominal) 

Perifera områden 
(t.ex. armar, ben eller 

ansiktet) 

Läkarbesök akutvård [---] [---] [---] 

Sjukhusinläggning [---] [---] [---] 

Ambulanstransport [---] [---] [---] 

 
Samtliga kostnadsposter för de resursutnyttjanden som anges i Tabell 4 hämtas från Södra 
sjukvårdsregionens prislista år 2021 och uppgår till 4 053 kronor för ett akutvårdsbesök 
(BLÄK10), 49 020 kronor för sjukhusinläggning och 1 800 kronor för ambulanstransport. 
Kostnaden för sjukhusinläggning motsvarar ett genomsnitt av flera olika kostnadsposter 
(DRG: R09A, R09C, R09E, U30C och U30E).  
 
Baserat på de antaganden som anges ovan förknippas ett genomsnitt HAE-anfall i företagets 
grundscenario med en vårdkostnad på cirka [---] kronor. 
 
TLV:s diskussion 
Det är osäkert hur omfattande resursutnyttjandet är för patienter med minst två HAE-anfall i 

månaden. Detta eftersom det saknas svenska data på andelen anfall som förknippas med vård-

kostnader på grund av sjukhusinläggning eller läkarbesök.  

 
Det är en fördel att uppskattningarna till viss del baseras på anfallets lokalisering från APEX-
2. Det är rimligt att anta att majoriteten av alla anfall som drabbar struphuvud resulterar i 
akutvård och sjukhusinläggning, eftersom ett sådant anfall kan vara potentiellt livshotande. 
Det är även troligt att anfall som drabbar andra mer perifera delar av kroppen, i viss utsträck-
ning, kan resultera i vårdkostnader om den anfallskuperande behandlingen inte ger tillräcklig 
effekt.  



 

20  

Dnr 1859/2021    

 
TLV:s bedömning: TLV bedömer att företagets antaganden gällande vårdkostnader som 
förknippas med ett HAE-anfall lokalisering är rimlig.  
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3 Resultat  

Trepartsöverläggningar har genomförts mellan TLV, företaget och regionerna, vilket har resul-
terat i en sidoöverenskommelse. Genom sidoöverenskommelsen åtar sig företaget att betala en 
del av kostnaden för användningen av Orladeyo till regionerna. Underlag till sidoöverenskom-
melsen har tillförts detta ärende och utgör därmed en del av beslutsunderlaget. 
 
I företagets grundscenario, med hänsyn till sidoöverenskommelsen, ger Orladeyo en livskvali-
tetsvinst till lägre totala kostnader i jämförelse med ingen preventiv behandling.  
 
I TLV:s grundscenario, med hänsyn till sidoöverenskommelsen, uppgår kostnaden per vunnet 
QALY till cirka 662 000 kronor.  

3.1 Företagets grundscenario 

 
Följande antaganden är centrala i företagets grundscenario: 
 

• Anfallsfrekvensen för Orladeyo baseras på data från APEX-2 upp till två år.  

• Anfallsfrekvensen för ingen preventiv behandling antas avta efter sex månader för att 

helt tas bort efter ett år.  

• Läkemedelskostnaden för att behandla akuta HAE-anfall antas baseras på att i genom-

snitt 1,4 förpackningar Firazyr används. 

• [---] av patienterna antas fortsätta behandlingen med Orladeyo efter tre månader (an-

delen patienter som antas halvera anfallsfrekvensen) 

I företagets grundscenario, med hänsyn till sidoöverenskommelsen, är Orladeyo dominerande 
jämfört med ingen preventiv behandling (högre livskvalitet och lägre totala kostnader).  
 
Tabell 5. Företagets grundscenario, med hänsyn till sidoöverenskommelsen.  

  Orladeyo Ingen preventiv behandling Skillnad 

Läkemedelskostnad [---]  [---] 

Akut behandling  
och övriga  
sjukvårdskostnader [---] [---] [---] 

        

Kostnader, totalt [---] [---] -5 513 337 

        

QALYs 17,848 16,955 0,893 

        

Kostnad per vunnet QALY för Orladeyo  Dominerande 

 

 
Företaget har genomfört ett antal scenarioanalyser, vilka redovisas i Tabell 6.  
 
I samtliga av företagets scenarioanalyser är Orladeyo fortsatt dominerande i jämförelse med 
ingen preventiv behandling. Företaget har även utfört ett antal känslighetsanalyser vilka redo-
visas i bilaga 2.  
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Tabell 6 Företagets scenarioanalyser 

 
Skillnad i 

totala 
kostnader 

Skillnad i 
totala 

QALYs 

Kostnad per 
vunnet QALY 

Grundscenario -5 513 337 kr  0,893 -6 174 209 kr  

50 % av placeboeffekten i Orladeyoar-
men tas bort 

-5 354 784 kr  0,885 -6 048 645 kr  

100 % av placeboeffekten i Orladeyoar-
men tas bort 

-5 183 762 kr  0,877 -5 910 743 kr  

Sjukvårdsperspektiv -5 031 828 kr  0,893 -5 634 982 kr  

Tidshorisont 10 år -1 904 038 kr  0,335 -5 690 713 kr  

Tidshorisont 20 år -3 472 634 kr  0,585 -5 934 493 kr  

Startålder 12 år -6 530 038 kr  1,077 -6 062 510 kr  

Ingen stoppregel för Orladeyo -9 114 496 kr  1,375 -6 627 207 kr  

Stoppregel vid sex månader -5 475 913 kr  0,894 -6 124 006 kr  

Livskvalitetsförlust för intravenös admini-
strering av anfallskuperande läkemedel 

-5 513 337 kr  1,208 -4 565 894 kr  

Användning av anfallskuperande läke-
medel basers på APEX-2 

-4 744 164 kr  0,893 -5 312 837 kr  

 

3.2 TLV:s grundscenario   

Följande antaganden skiljer sig i TLV:s grundscenario jämfört med företagets grundscenario: 
 

• Anfallsfrekvensen för Orladeyo och ingen preventiv behandling baseras på APEX-2 stu-

dien upp till månad sex och extrapoleras därefter över ett livstidsperspektiv.  

• Mängd anfallskuperande läkemedel baseras på användningen i APEX-2.  

• 50 procent av patienterna som inte halverade anfallsfrekvensen vid sex månader till-

skrivs läkemedelskostnader för Orladeyo i ytterligare tre månader.  

I TLV:s grundscenario vinner patienten i genomsnitt 0,65 QALYs till en ökad kostnad på cirka 
428 000 kronor. Kostnaden per vunnet QALY uppgår till 662 000 kronor med hänsyn tagen 
till sidoöverenskommelsen.  
 
Tabell 7. Resultat: TLV:s grundscenario 

  Orladeyo Ingen preventiv behandling Skillnad 

Läkemedelskostnad [---]  [---] 

Akut behandling  
och övriga  
sjukvårdskostnader [---] [---] [---] 

        

Kostnader, totalt [---] [---] 428 425 kr 

        

QALYs 17,830 17,183 0,647 

        

Kostnad per vunnet QALY för Orladeyo  661 853 kr 
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TLV har genomfört ett antal känslighetsanalyser där en parameter ändras i taget. Resultatet av 
TLV:s känslighetsanalyser redovisas i Tabell 8.  
 
Tabell 8. TLV:s känslighetsanalyser  

Antagande Variation 
Skillnad to-

tala  
kostnader 

Skillnad totala  
QALYs 

Kostnad per  
vunnet QALY 

Grundscenario 428 425 kr 0,647 661 853 kr 

Andel läkarbesök 
akutvård för HAE-
anfall i bröstkorgen 

eller buken  

[---] 

0 % 442 986 kr 0,647 684 348 kr 

20 % 413 864 kr 0,647 639 359 kr 

Andel läkarbesök 
akutvård för HAE-

anfall i perifera  
områden 

[---] 

0 % 472 215 kr 0,647 729 503 kr 

10 % 362 740 kr 0,647 560 379 kr 

Andel  
sjukhusinläggningar 

för HAE-anfall i 
bröstkorgen eller 

buken  

[---] 

0 % 560 508 kr 0,647 865 902 kr 

20 % 208 287 kr 0,647 321 772 kr 

Livskvalitetsförslut 
vid ett pågående  

Anfall 
(- 0,313) 

- 20 % (-0,250) 428 425 kr 0,558 767 201 kr 

+ 20 % (-0,376) 428 425 kr 0,736 581 944 kr 

Andelen patienter 
som uppnår en hal-
vering av anfallsfre-

kvensen efter 6 

månader [---] 

- 10 procentenheter 392 701 kr 0,550 714 058 kr 

[---] procent av  

patienterna avbryter 
behandling med  

Orladeyo  
vid månad 6 

Vid månad 3 383 235 kr 0,646 593 149 kr 

Reduktion i anfalls-
frekvens som extra-
poleras vid månad 6 

[---] Oraldeyo, [---
] ingen preventiv 

behandling) 

+ 5% för Orladeyo,  
+ 5 % för ingen preventiv 

behandling 
-59 935 kr 0,667 Dominerande 

- 5% för Orladeyo,  
- 5 % för ingen preventiv 

behandling 
826 405 kr 0,625 1 321 295 kr 

 
Antaganden om resursutnyttjande som förknippas med ett HAE-anfall påverkar resultatet till 
viss del, eftersom kostnader ackumuleras upprepade gånger månadsvis över ett livstidsper-
spektiv. TLV anser inte att det finns någon anledning att utgå från andra antaganden gällande 
resursutnyttjandet jämfört med företagets grundscenario. Livskvalitetsförlusten som inklude-
ras vid ett pågående anfall minskas och ökas med 20 procent med följd att kostnaden per vun-
net QALY ökar och minskar med cirka 100 000 kronor jämfört med grundscenariot. När 
anfallsreduktionen i båda behandlingsarmarna minskar eller ökar får det en stor påverkan på 
kostnaden per vunnet QALY. TLV anser däremot att den relativa effekten som uppmättes vid 
månad sex i APEX-2 är rimlig att utgå ifrån i den hälsoekonomiska analysen.   
 

 
Osäkerheten i resultaten är höga eftersom en rimlig kostnad per vunnet QALY endast erhålls 



 

24  

Dnr 1859/2021    

om andelen patienter som inte halverat anfallsfrekvensen avslutar behandlingen. Om en an-

del av patienterna som inte halverat anfallsfrekvensen fortsätter med en livslång behandling 

ökar kostnaden per vunnet QALY betydligt. För att säkerställa att subventionsbegränsningen 

efterlevs i svensk klinisk praxis avser TLV följa upp användningen av Orladeyo.  

3.3 Budgetpåverkan  

Företaget har uppskattat att [---] patienter kommer att behandlas med Orladeyo om cirka fyra 
år givet fullskalig försäljning och subventionsbegränsning för patienter med minst två anfall i 
månaden.  
 
Tabell 9. Uppskattat antal patienter som kommer att behandlas med Orladeyo  

  2021  2022 2023 2024 2025 

Antal patienter  [---] [---] [---] [---] [---] 

 

3.4 Samlad bedömning av resultaten  

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Orladeyo är ingen preventiv behandling och 
endast akutbehandling i samband med ett anfall. I TLV:s grundscenario, med hänsyn tagen till 
sidöverenskommelsen, är Orladeyo förknippad med en kostnad per vunnet QALY på cirka 660 
000 kronor.  TLV bedömer att denna nivå är rimlig givet sjukdomens svårighetsgrad.  

Förslaget till beslut gäller under två viktiga förutsättningar; att endast patienter med minst 
två anfall i månaden behandlas med Orladeyo och att andelen patienter som inte har halverat 
anfallsfrekvensen efter sex månader avslutar behandlingen. Det är dock osäkert om alla pati-
enter som inte har halverat anfallsfrekvensen vid sex månader kommer att avbryta behand-
lingen med Orladeyo. TLV anser att företagets kompletterande scenario där patienterna som 
avbryter behandlingen fortsätter att tillskrivas läkemedelskostnader i ytterligare tre månader 
och utan någon effekt minskar osäkerheterna något.  
 
Motsvarande HTA-myndighet i Storbritannien och Norge har accepterad antagandet att end-
ast patienter som har halverat anfallsfrekvensen med minst 50 procent efter tre månader 
fortsätter att behandlas. 
 
När sidoöverenskommelsen beaktas minskar kostnaden för användningen av Orladeyo till en 
nivå som kan motsvara och även understiga kostnaden för dagens användning av förebyggande 
behandling med C1-inhibitorer som sker utanför subventionsbegränsningen. TLV bedömer det 
som rimligt att denna användning av C1-inhibitorer som idag sker i förebyggande syfte sanno-
likt kommer att ersättas med Orladeyo om det skulle ingå i läkemedelsförmånerna. Detta ef-
tersom Orladeyo har en peroral administreringsprofil i stället för intravenös, ett glesare 
doseringsintervall och en bättre klinisk dokumentation som förebyggande behandling.  

Att undvika majoriteten av HAE-anfallen som idag inträffar för denna patientgrupp skulle san-
nolikt resultera i livskvalitetsvinster. Det finns även ett stort värde i att undvika regelbundna 
intravenösa administreringar av C1-inhibitorer.   
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4 Subvention och prisnivåer i andra länder  

  

4.1 Utvärdering från myndigheter i andra länder  

Orladeyo är rekommenderat av NICE för användning sedan oktober 2021 utifrån följande för-
utsättningar:  

• Patienter ska ha minst två anfall i månaden.  

• Behandlingen ska avslutas om anfallsfrekvensen inte minskas med minst 50 procent 
efter tre månader.  

• Företaget tillhandahåller Orladeyo med en rabatt enligt ”the commercial agreement”   

 
I Norge är Oraldeyo rekommenderat under följande förutsättningar: 

• Patienter ska ha minst ett anfall i veckan  

• Behandlingen ska avslutas om anfallsfrekvensen inte minskas med minst 50 procent 
efter tre månader.  

4.2 Företagets uppgifter om subvention och pris i andra länder  

Av TLV:s instruktion (2007:1206) framgår att myndigheten ska jämföra prisnivån i Sverige 
med prisnivån i andra länder för relevanta produkter på läkemedelsområdet. Detta är en del 
av TLV:s bakgrundsanalyser och avser den internationella marknaden för aktuell produkt.   
   

Information om eller jämförelser med andra länders priser är inte ett beslutskriterium för TLV 
utan syftar till att fördjupa förståelsen för marknaden och stödja arbetet med att säkerställa 
fortsatt god tillgång till läkemedel inom förmånerna. Inom ramen för bakgrundsanalysen är 
information om bl. a. pris, försäljningsvolymer och subventionsstatus i andra jämförbara län-
der värdefull.   
   

TLV har bett företaget att lämna tillgänglig information om senast aktuella priser, godkända 
indikationer, försäljningsvolymer, samt subventionsstatus för deras produkt i jämförbara län-
der.  Nedan redovisas de priser och information om subventionsstatus som företaget har läm-
nat in.   
 

Tabell 10. Uppgifter om pris och subvention i andra länder 

 

  

Uppgifterna i figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400) 
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5 Regler och praxis  

5.1 Den etiska plattformen  

I förarbetena anges att TLV:s beslutsfattande utgår från tre grundläggande principer: männi-
skovärdesprincipen - 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 kostnadseffektivitetsprin-
cipen – 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 be-
handling. En högre kostnad per QALY kan i regel accepteras när svårighetsgraden är hög eller 
om det finns få andra behandlingar att välja bland.  

5.2 Författningstext m.m.  
Grunder för den etiska plattformen framgår av 15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner 
m.m. (förmånslagen). Denna paragraf och andra aktuella bestämmelser framgår av bilaga 1.  

5.3 Praxis  

Cinryze (dnr 3524/2013) 
I maj 2014 beviljade TLV begränsad subvention för Cinryze (dnr 3524/2013), intravenös in-
jektion. Cinryze kan användas både för akut behandling av angioödemattacker, rutinmässig 
prevention samt för prevention av attacker före ingrepp.  
 
TLV bedömde att Berinert var det mest relevanta jämförelsealternativet till Cinryze vid akut 
behandling av angioödemattacker. TLV bedömde att akut behandling med Cinryze vid svåra 
anfall föreföll ge liknande klinisk nytta jämfört med Berinert. Vid en kostnadsjämförelse med 
utgångspunkt i SPC, korrigerat för behov av ytterligare doser enligt de kliniska studierna, be-
dömdes den genomsnittliga behandlingskostnaden med Cinryze vara likartad den genomsnitt-
liga behandlingskostnaden för Berinert. TLV bedömde att det fanns en risk att Cinryze i vissa 
fall skulle komma att användas vid behandling av mindre svåra anfall. Eftersom företaget inte 
hade visat att kostnaderna för denna typ av användning var rimliga begränsades subventionen, 
i likhet med Berinert, till akut behandling av svåra anfall av hereditärt angioödem.  
 
Effekten av rutinmässig förebyggande behandling med Cinryze hade studerats i en pla-
cebokontrollerad studie med cross-overdesign, där 22 patienter inkluderades. Studien visade 
att rutinmässig förebyggande behandling med Cinryze resulterade i en reduktion av antalet 
HAE-anfall jämfört med placebo. Patienterna fick klassificera sina symtom på en integerskala 
där värdena motsvarade inga, milda, moderata respektive svåra symtom. Med differensen som 
utgångspunkt hade företaget skattat hur mycket ett svårt anfall mildrades om en patient stod 
på rutinmässig förebyggande behandling med Cinryze. Företaget menade att rutinmässig fö-
rebyggande behandling med Cinryze var kostnadseffektiv för patienter som hade åtminstone 
fem svåra anfall per månad. Företaget utgick från att den minskade risken för anfall uppmätt 
för genomsnittet av patienter i den kliniska studien även gällde för patienter som drabbas av 
frekventa, svåra anfall. 
 
Det underlag som låg till grund för flera viktiga antaganden i den hälsoekonomiska modellen 
bedömdes av TLV som bristfälligt. Ett centralt antagande i beräkningen var att i princip samt-
liga anfall gick från att vara svåra till måttliga när preventionsbehandling med Cinryze påbör-
jades, något som TLV ansåg inte vara tillräckligt väl underbyggt. Ansökan byggde även på att 
det var möjligt att identifiera en subgrupp av patienter som fick åtminstone fem svåra anfall 
varje månad. TLV bedömde att det inte ansågs vara visat att Cinryze var ett kostnadseffektivt 
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behandlingsalternativ för rutinmässig preventionsbehandling mot återkommande anfall av 
HAE. 
 
Takhzyro (dnr 1791/2020) 
I november 2020 avslog TLV företagets ansökan om att Takhzyro (dnr 1791/2020), injektions-
vätska, skulle ingå i förmånerna. Subventionsansökan omfattade de patienter som hade hög 
användning av C1-inhibitorer, vilket indikerade en anfallsfrekvens på minst 1,4 per vecka. Svå-
righetsgraden för denna patientgrupp bedömdes vara hög. Mot bakgrund av att det inte ingick 
några läkemedel för rutinmässig prevention av HAE-anfall i läkemedelsförmånerna bedömde 
TLV, i likhet med företaget, att relevant jämförelsealternativ var ingen preventiv behandling 
och endast behandling av akuta anfall.  
 
TLV bedömde att preventiv behandling med Takhzyro ledde till en meningsfull reduktion av 
medelantalet HAE-anfall per månad jämfört med endast akut behandling. Skattningen av den 
verkliga behandlingseffekten av Takhzyro i patientgruppen var dock förenad med stora osä-
kerheter, då den aktuella subgruppen inte var fördefinierad när studien planerades samt att 
dataunderlaget härrörde från ett fåtal behandlade individer.  
 
Företagets antaganden i den kostnadsjämförelse som låg till grund för ansökan bedömdes vara 
förknippade med mycket höga osäkerheter. Den primära osäkerheten rörde antagandet kring 
hur stor andel patienter som kunde glesa ut doseringen med Takhzyro efter sex månader. Mot 
bakgrund av osäkerheterna redovisade TLV inget grundscenario utan istället ett antal känslig-
hetsanalyser. I TLV:s utgångsscenario för känslighetsanalyserna var behandling med Takhzyro 
förknippad med högre kostnader om cirka 425 000 kronor de första sex månaderna i jämfö-
relse med ingen preventiv behandling. Efter sex månader och upp till ett år var Takhzyro kost-
nadsbesparande med cirka 18 000 kronor. Under det efterföljande året var Takhzyro 
kostnadsbesparande med cirka 37 000 kronor. TLV konstaterade att det i analysen krävdes 
minst 12 år för att Takhzyro skulle väga upp de högre kostnaderna för det första halvåret.  
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6 Sammanvägning  

Hereditärt angioödem (HAE) visar sig som anfall med oftast smärtsamma svullnader, främst i 
huden och i mag-tarmkanalens slemhinnor. Svullnaderna kan också sätta sig i luftvägarna, vil-
ket kan vara livshotande, och i sällsynta fall även i andra organ.  
 
Orladeyo, kapslar, innehåller substansen berotralstat som är en hämmare av plasmakallikrein 
och minskar genom denna verkan bildandet av bradykinin i kroppen, som anses ha en central 
vid uppkomsten av de klassiska symtomen vid HAE-anfall.  Orladeyo är avsett för rutinmässig 
prevention av recidiverande anfall av HAE hos patienter i åldern 12 år och äldre.  
 
Företaget har i sin ansökan analyserat en begränsad grupp inom den godkända indikationen. 
Ansökan omfattar patienter som har minst två HAE-anfall i månaden. och en hög använd-
ning av anfallskuperande läkemedel (Cinryze, Berinert och Firazyr). För dessa patienter be-
dömer TLV att svårighetsgraden är hög. 
 

TLV bedömer, liksom företaget, att det relevanta jämförelsealternativet till Orladeyo är ingen 
preventiv behandling och endast akut behandling i samband med anfall.  
 

TLV bedömer att preventiv behandling med Orladeyo leder till en statistiskt signifikant re-
duktion av medelantalet HAE-anfall per månad, jämfört med ingen preventiv behandling. [--
-] procent av patienter med minst två HAE-anfall vid baslinjen reducerar sin anfallsfrekvens 
med minst hälften, vilket TLV bedömer som en kliniskt relevant effekt. 
 

Företaget har kommit in med en hälsoekonomisk analys som jämför Orladeyo med ingen 
preventiv behandling över ett livstidsperspektiv. TLV bedömer att det finns en osäkerhet 
kring företagets antagande att samtliga patienter som inte har halverat anfallsfrekvensen vid 
tre månader kommer att avbryta behandlingen med Orladeyo. TLV utgår från ett scenario, 
där patienter som inte halverat anfallsfrekvensen efter sex månader avslutar behandlingen 
med Orladeyo och tillskrivs därefter samma nytta och kostnader som patienter utan preven-
tiv behandling resterande år. Utöver detta använder TLV en analys, där 50 procent av ande-
len patienter som avslutar behandlingen [---] fortsätter att tillskrivas kostnader för Orladeyo 
i ytterligare tre månader. 
 

TLV anser att det saknas stöd för företagets antagande att placeboeffekten bör tas bort helt i 
jämförelsearmen efter 12 månader. TLV bedömer att anfallsfrekvensen för Oraldeyo och 
ingen preventiv behandling i stället bör baseras på APEX-2 studien upp till månad sex och 
extrapoleras därefter över ett livstidsperspektiv.  
 

Inom ramen för möjligheten till överläggning, som ges i lagen (2002:160) om läkemedelsför-
måner m.m. (nedan förmånslagen), har TLV haft trepartsöverläggningar med företaget och 
regionerna kring de osäkerheter som är förknippade med underlaget. Trepartsöverläggning-
arna har resulterat i en sidoöverenskommelse mellan företaget och regionerna. Sidoöverens-
kommelsen omfattar all försäljning av Orladeyo inom läkemedelsförmånerna från den 1 
januari 2022. Genom sidoöverenskommelsen åtar sig företaget att betala en del av kostna-
den för användningen av Orladeyo till regionerna. Underlag till sidoöverenskommelsen har 
tillförts detta ärende och utgör därmed en del av beslutsunderlaget. 

 

I TLV:s grundscenario vinner patienterna som behandlas med Orladeyo i genomsnitt 0,65 

QALYs jämfört med de som behandlas med jämförelsealternativet. Med hänsyn tagen till in-
nehållet i sidoöverenskommelsen för Orladeyo, bedömer TLV att kostnaden per vunnet 
QALY för Orladeyo jämfört med ingen preventiv behandling och endast behandling av akuta 
anfall är cirka 660 000 kronor.  Med beaktande av innehållet i sidoöverenskommelsen för 
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Orladey bedömer TLV att kostnaden per QALY inte överstiger den kostnad som TLV bedö-
mer som rimlig för behandling av tillstånd med hög svårighetsgrad.   
 
Beräkningen av kostnaderna för behandling med Orladeyo utgår från att de patienter som be-
handlas med Orladeyo har en svår sjukdomsbild med minst två anfall i månaden samt att be-
handlingen efter sex månader endast fortgår för de patienter där reduktionen av 
anfallsfrekvensen är minst femtio procent. Subventionen för Orladeyo ska därför begränsas 
till denna patientgrupp. För att säkerställa att kostnaden för behandling med Orladeyo förblir 
rimlig avser TLV att följa upp Orladeyo i klinisk användning. 
 
Sammantaget bedömer TLV att kriterierna i 15 § förmånslagen är uppfyllda till det ansökta 
priset endast om subventionen förenas med begränsningar och villkor i enlighet med 11 § för-
månslagen. Ansökan föreslås därför bifallas med följande begränsningar och villkor. Subvent-
ioneras endast för rutinmässig prevention av återkommande anfall av hereditärt angioödem 
(HAE) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med svår sjukdomsbild och minst två HAE-
anfall i månaden. Efter sex månaders behandling subventioneras Orladeyo endast för patienter 
där anfallsfrekvensen har reducerats med minst 50 procent. Företaget ska tydligt informera 
om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och annan information om läkemedlet. 
 
Sidoöverenskommelsen mellan regionerna och företaget börjar gälla den 1 januari 2022, varför 
TLV finner att beslutet ska börja gälla först den 1 januari 2022. 
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8  Bilaga 1 

Nedan redovisas företagets känslighetsanalyser. I samtliga av företagetes känslighetsanalyser 
är Orladeyo dominant, det vill säga resulterar i högre livskvalitet och lägre totala kostnader i 
jämförelse med ingen preventiv behandling. Variationen av enskilda parametrar redovisas i 
parentes till höger i figuren nedan.  
 

 

Uppgifterna i figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400) 


