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Översikt
Produkten
Varumärke
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Filmdragerad tablett

Företag
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Ny indikation

Sista beslutsdag
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Beskrivning av sjukdomen
Sjukdom och användningsområde
Sjukdomens svårighetsgrad

Relevant jämförelsealternativ
Antal patienter aktuella för behandling med Xtandi vid nmCRPC och
mHSPC (företagets uppgifter)

Icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer med hög risk att utveckla metastaserad
sjukdom (nmCRPC). Metastaserad hormonkänslig
prostatacancer (mHSPC).
Mycket hög för både nmCRPC och mHSPC
nmCRPC: behandling med Nubeqa i kombination
med androgen deprivationsterapi (ADT) eller behandling med Erleada i kombination med ADT.
mHSPC: behandling med Erleada i kombination
med ADT.
nmCRPC: [-----] patienter år 2024
mHSPC: [-----] patienter år 2024

Beskrivning av marknaden
Företagets prognostiserade
försäljningsvärde per år
(fullskalig försäljning)

[-----] miljoner kronor

Ansökta förpackningar
Produkt

Styrka

Förp.strl.

AIP (SEK)

AUP (SEK)

Xtandi

40 mg

112 tablett(er)

25 000

25 546,26
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Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV
Inom förmånen
Ansökt/fastställt
AUP 1

AIP

eller 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 Begreppet används när TLV beskriver kostnaden för anåterbäring
vändning av en produkt efter återbäring, då en sidoöverenskommelse har tillförts ärendet.
Begreppen nettokostnad, behandlingskostnad/läkemedelskostnad efter återbäring används inte.
Pris för läkemedel/ pris för Begreppet används när TLV talar om pris per förpackförbrukningsartikel
ning/pris per enhet.
Läkemedelskostnad/ kostnad Begreppet används när TLV talar om förbrukningen för
för förbrukningsartikel
en viss period/cykel.
Behandlingskostnad
Används detta begrepp bör det framgå vad som ingår i
begreppet, exv. läkemedelskostnad + administreringskostnad. Begreppet används inte om TLV endast talar om
läkemedelskostnaden.
Receptbelagda läkemedel utan förmån/receptfria läkemedel
Apotekens försäljningspris

Begreppet används när TLV talar om receptfria läkemedel samt receptbelagda läkemedel som inte ingår i förmånen och som då inte har ett av TLV fastställt pris.
Begreppen listpris, offentligt pris, grundpris eller officiellt pris används inte.

Klinikläkemedel och medicinteknik
Avtalat pris

Företagets 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.
Begreppet används för de produkter som inte har upphandlats 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 behandling av 1) icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) hos vuxna män som löper hög risk för att utveckla metastaserad sjukdom,
2) metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) hos vuxna män i kombination med
androgen deprivationsterapi (ADT), 3) metastaserad kastrationsresistent prostatacancer
(mCRPC) hos vuxna män som är asymtomatiska eller har milda symtom efter svikt på androgen deprivationsterapi och hos vilka kemoterapi ännu inte är kliniskt indicerat och 4) metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) hos vuxna män vars sjukdom har
progredierat under eller efter docetaxelbehandling.
Villkorstext
Företaget ska tydligt informera om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och annan information om läkemedlet.
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

Xtandi ingår sedan tidigare i läkemedelsförmånerna med begränsning vad gäller 1) mCRPC
hos vuxna män som är asymptomatiska eller har milda symptom efter svikt på androgen
deprivationsterapi och hos vilka kemoterapi ännu inte är kliniskt indicerat och 2) mCRPC
hos vuxna män vars sjukdom har progredierat under eller efter docetaxelbehandling (dnr
2626/2017).
Inom ramen för en tidigare ansökan för Xtandi (dnr 4852/2014), tecknades en sidoöverenskommelse mellan företaget och regionerna som förfaller den 31 maj 2022. Sidoöverenskommelsen omfattar all försäljning av Xtandi inom läkemedelsförmånerna och gör att
behandlingskostnaden minskar.
Astellas ansökte 2018 om utökad subvention för Xtandi för högrisk nmCRPC (dnr
2610/2018). TLV avslog ansökan då data för total överlevnad (OS) var omogen och det inte
gick att visa att kostnaderna stod i rimlig relation till hälsovinsten.
Indikationer aktuella för denna utvärdering är nmCRPC hos vuxna män som löper hög risk
att utveckla metastaserad sjukdom och mHSPC hos vuxna män i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT).
TLV bedömer svårighetsgraden för högrisk-nmCRPC och mHSPC som mycket hög.
TLV bedömer att Erleada och Nubeqa är relevanta jämförelsealternativ vid nmCRPC och
Erleada vid mHSPC.
Enzalutamids effekt och säkerhet vid högrisk-nmCRPC har utvärderats i fas III-studien
PROSPER där enzalutamid plus ADT jämfördes med enbart ADT. Studiedata visar en signifikant förlängning av metastasfri överlevnad (MFS) och en kliniskt relevant effekt för OS,
även på längre sikt.
Enzalutamids effekt och säkerhet vid mHSPC har utvärderats i fas III-studierna ARCHES,
där enzalutamid plus ADT jämfördes mot placebo och ADT, och i ENZAMET, där enzalutamid plus ADT jämfördes mot icke-steroid antiandrogen och ADT. Primärt effektmått var
PFS i ARCHES och OS i ENZAMET.
Baserat på indirekta jämförelser bedömer TLV att effekt och säkerhet för enzalutamid är
jämförbar med den för apalutamid och darolutamid för nmCRPC respektive med den för
apalutamid för mHSPC.
Eftersom det finns sidoöverenskommelser för Erleada, Xtandi och Nubeqa som påverkar
läkemedlens kostnad har TLV jämfört kostnaden per QALY för Xtandi med resultat från
tidigare hälsoekonomiska analyser av Erleada och Nubeqa vid motsvarande indikationer.
I de hälsoekonomiska analyserna jämförs kombinationsbehandling med respektive läkemedel och ADT med ADT enbart.
TLV justerar analysen för Xtandi så att den QALY-vinst som erhålls är i nivå med de QALYvinster som erhölls i TLV:s utvärderingar av Nubeqa och Erleada.
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•
•

•
•
•

Kostnaden per QALY vid mHSPC uppskattades av TLV till 640 000 kronor för Erleada. I
analysen av Xtandi uppskattas kostnaden per QALY till 580 000 kronor.
I analysen av Xtandi vid nmCRPC har MFS använts som proxy för tid på behandling. När
MFS användes som proxy i de tidigare utvärderingarna uppgick kostnaden per QALY till
720 000 kronor för Nubeqa och 430 000 kronor för Erleada. I analysen för Xtandi uppskattas kostnaden per QALY till 480 000 kronor då QALY-vinsten är densamma som för
Nubeqa och till 520 000 kronor då QALY-vinsten är densamma som för Erleada.
De absoluta punktskattningarna är behäftade med osäkerheter då syftet varit att bedöma
om kostnaden är rimlig givet jämförbar effekt vs. Erleada och Nubeqa.
Sammantaget bedöms kostnaden per QALY för Xtandi ligga i nivå med kostnaden per
QALY för Erleada och Nubeqa då effekten av läkemedlen betraktas som jämförbar.
Förslag till beslut är därför bifall med begränsning med tillägg av nmCRPC samt mHSPC
till den befintliga subventionsbegränsningen.
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1 Bakgrund
Xtandi finns inom förmånen (dnr 2626/2017) med begränsning vad gäller: 1) behandling av
metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna män som är asymtomatiska eller
har milda symtom efter svikt på androgen deprivationsterapi och hos vilka kemoterapi ännu
inte är kliniskt indicerat 2) behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer
(mCRPC) hos vuxna män vars sjukdom har progredierat under eller efter docetaxelbehandling.
Företaget har tidigare ansökt om subvention för indikationen icke-metastaserad krastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) som en del av FINOSE samarbetet. Ansökan avslogs på
grund av otillräckliga data för total överlevnad (OS).
En sidoöverenskommelse finns sedan tidigare för enzalutamid. Denna överenskommelse gäller till och med den 31 maj 2022, med möjlighet till förlängning, och omfattar all försäljning
av Xtandi inom läkemedelsförmånerna och gör att behandlingskostnaden minskar.
Denna utvärdering avser följande indikationer för Xtandi (enzalutamid):
1- behandling av vuxna män med icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer
(nmCRPC) som löper hög risk att utveckla metastaserad sjukdom
2- behandling av vuxna män med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC)
i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT)

2 Medicinskt underlag
2.1 Generellt om prostatacancer
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Årligen diagnostiseras ungefär 10
000 nya fall i Sverige vilket motsvarar ungefär en tredjedel av all cancer som drabbar män.
1995 till 2005 var medianålder för diagnos 69 år. Prostatacancer är även den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män i Sverige, med 2345 avlidna år 2017 [1].
Prostatans tillväxt och funktion styrs av manliga könshormoner (androgener), testosteron och
dihydrotestosteron. Testosteron bildas främst i testiklarna, medan dihydrotestosteron bildas
då testosteron omvandlas av andra vävnader i kroppen [2]. Risken att avlida av prostatacancer
påverkas av tumörens utbredning, tillväxttakt och hur aggressiv den är [1][3]. När tumören har
spridit sig till andra delar av kroppen (metastaserat) är cancern inte längre möjlig att bota.
Ungefär hälften av alla män med prostatacancer genomgår behandling i botande syfte, vilken
kan vara operation (radikal prostatektomi1) eller strålbehandling (ref 1 E). Vid senare återfall
med stigande prostataspecifikt antigen (PSA)2 kan det för en del patienter bli aktuellt med hormonell behandling. Flera läkemedel finns att tillgå i detta skede. Bikalutamid (antiandrogen)3
är ett vanligt förstahandsalternativ [1]. Vid sjukdomsprogression byter man till kastrationsbehandling, vilket kan ske kirurgiskt genom borttag av testiklarna, eller medicinskt med injektion
av GnRH4-analog eller GnRH-antagonist [1][3]. I följande text används begreppet androgen
deprivationsterapi (ADT) synonymt med begreppet kastrationsbehandling.

Bortoperation av prostatakörteln.
PSA är ett ämne som utsöndras av såväl normala prostatakörtlar som av prostatacancerceller. PSA mäts i blodprov vid utredning
och uppföljning av prostatacancer.
3 Bikalutamid är en icke-steroidal antiandrogen som hämmar bindningen av testosteron vid androgenreceptorn utan att minska
testosteronnivån i plasma.
4 GnRH = Gonadotropin-releasing hormone / Gonadotropinfrisättande hormon.
1

2
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2.2 Icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC)
nmCRPC definieras som prostatacancer som påvisar kastrationsresistens men som ännu inte
bildat metastaser. Den resistens som utvecklas mot ADT kan bland annat förklaras av kvarvarande androgenproduktion i binjurar, uppreglering av tumörens egen testosteronproduktion
och ändrade egenskaper hos androgenreceptorn. Förr eller senare progredierar prostatacancern under ADT-behandling och kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) utvecklas [1].
CRPC definieras som prostatacancer som progredierar trots kastrationslåga nivåer av testosteron under pågående kastrationsbehandling [4].
TLV:s tidigare anlitade expert i ärende 766/2020 uppskattade att 1000–2000 män diagnostiseras med denna form av prostatacancer, varav ungefär hälften klassificeras som högrisk. Vidare antas förekomsten vara ungefär lika stor, då patienterna inte befinner sig så länge i detta
stadie av sjukdom.

2.3 Metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC)
mHSPC definieras som prostatacancer som bildat metastaser men inte uppvisar kastrationsresistens [4]. I denna patientpopulation finns män med nydiagnostiserad prostatacancer, där
metastaser upptäckts i samband med diagnos. Patientpopulationen består också av män som
haft lokaliserad prostatacancer, som sedan har progredierat och bildat metastaser. Sjukdomen
är i detta stadie obotlig. För detta sjukdomstillstånd förekommer både begreppen mHSPC och
mCSPC. Begreppen är utbytbara och avser samma patientpopulation. I denna utvärdering används begreppet mHSPC. mHSPC definieras som prostatacancer som bildat metastaser men
inte är påvisad kastrationsresistent. Prognostiska faktorer som påverkar överlevnad vid
mHSPC inkluderar följande: hög PSA-nivå vid diagnos, hög Gleasonsumma5 , högt tumörstadie6, sämre funktionsstatus enligt WHO7, hög ålder och förekomst av skelettmetastaser. De
flesta män med mHSPC progredierar till kastrationsresistent tillstånd inom en mediantid på
ungefär ett år [4].
Uppgifter från europeiska registerstudier antyder att upp emot 30 procent av alla män med
nydiagnostiserad prostatacancer kan ha fjärrmetastaser vid diagnostillfället [4]. TLV:s tidigare anlitade expert i ärende 766/2020 uppskattade att cirka 1000 svenska män diagnostiseras
årligen med denna cancerform.

2.4 Metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC)
Med tiden utvecklar merparten av patienterna med nmCRPC metastaser, och sjukdomen övergår i mCRPC. Även mHSPC blir så småningom kastrationsresistent och övergår i mCRPC. Vid
konstaterad fjärrmetastasering8, utbredd regional lymfkörtelmetastasering eller överväxt på
andra organ än sädesblåsor anses prostatacancern vara obotlig [1].
Figur 1 visar schematiskt de olika stadierna i utvecklingen av prostatacancer.

5 Gleasonsumma är ett mått på tumörcellernas differentieringsgrad. Ju högre värde (max 10) på Gleasonsumma desto

aggressivare
cancer
6 Enligt TNM-stadieindelningssystemet där T relaterar till storlek och utbredning av primärtumören, N till utbredning i regionala
lymfkörtlar och M till förekomst av fjärrmetastaser
7 Sträcker sig från 0 (inga/milda symtom) till 5 (död)
8 Fjärrmetastasering = metastas i annat organ än prostata
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Figur 1: Schematisk bild över olika stadier av prostatacancer

nmCRPC: icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer, mHSPC: metastaserad hormonkänslig prostatacancer,
mCRPC: metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.
Hormonkänslig/kastrationskänslig: en patient som sedan tidigare är obehandlad med hormonell behandling eller har behandlats
men inte utvecklat resistens. Kastrationsresistent: en patient med sjukdomsprogression trots pågående behandling med hormonell behandling (ADT).

2.5 Läkemedlet [5] [6]
Xtandi är indicerat för:
- icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) hos vuxna män som löper
hög risk att utveckla metastaserad sjukdom
- metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) hos vuxna män i kombination med
androgen deprivationsterapi (ADT)
- metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) hos vuxna män som är asymptomatiska eller har milda symptom efter svikt på androgen deprivationsterapi och hos vilka kemoterapi ännu inte är kliniskt indicerat
- mCRPC hos vuxna män vars sjukdom har progredierat under eller efter docetaxelbehandling
Xtandi fick EU-godkännande genom en central procedur i juni 2013 för behandling av mCRPC
hos män som progredierat under eller efter behandling med docetaxel. Indikationen utökades
i november 2014 till att även omfatta patienter med mCRPC som inte behandlats med kemoterapi. Därefter har indikationen utökats till att även innefatta nmCRPC (godkänt av EMA november 2018) och mHSPC (godkänt av EMA maj 2021).

Den aktiva substansen i Xtandi, enzalutamid, är en peroral androgenreceptorsignalhämmare.
Enzalutamid verkar genom att blockera aktiviteten av testosteron och andra androgener. Den
androgena receptorn inuti prostatacancercellen blockeras på tre olika nivåer:
1. Blockerar bindningen av testosteron till androgenreceptorn
2. Hämmar translokation till cellkärnan
3. Hämmar bindningen av androgena receptorn till DNA vilket leder till minskad tumörtillväxt och cellproliferation
Prostatacancern behöver testosteron och andra androgener för att överleva och växa. Genom
att dessa hormoner blockeras saktar enzalutamid ner tillväxten av prostatacancern.
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Den rekommenderade dosen är 160 mg, det vill säga 4 tabletter á 40 mg dagligen som en peroral engångsdos.

2.6 Behandling
Olika behandlingsalternativ för premiärbehandling är expektans, aktiv monitorering, strålbehandling, operation (radikal prostatektomi) och primär hormonell behandling. Operation (radikal prostatektomi) eller strålbehandling är behandling som ges i botande syfte. Primär
hormonell behandling (bikalutamid i första hand och GnRH-analog i andra hand) rekommenderas för patienter med högriskcancer och mer än fem års förväntad kvarvarande livstid som
av något skäl inte är aktuella för behandling i botande syfte, samt för dem med kortare förväntad kvarvarande livstid som har symptom av cancern.

3 Xtandi vid nmCRPC
3.1 Behandling och svårighetsgrad
Vid lokal progress av primärtumören bör lokal strålbehandling, i symptomlindrande syfte,
övervägas. Bikalutamid som tillägg till kastrationsbehandlingen ger sjunkande PSA-värden
hos en tredjedel av patienterna under några månader. Vårdprogrammet uppger att de kliniska
studierna för apalutamid (Erleada), enzalutamid (Xtandi) och darolutamid (Nubeqa) har visat
förlängd tid till metastas. Erleada och Nubeqa subventioneras för denna indikation sedan maj
2021.
ADT bör pågå under hela det fortsatta sjukdomsförloppet, även vid metastaserad sjukdom. För
medicinsk kastration finns flera likvärdiga GnRH-analoger att tillgå. I Sverige tillämpas kirurgisk kastration hos en minoritet av patienterna.
Efterföljande behandling vid mCRPC
Som första linjens behandling vid mCRPC hos män med gott allmäntillstånd rekommenderas
antingen abirateronacetat (Zytiga) med prednisolon, enzalutamid (Xtandi) eller docetaxel. I
andra linjen rekommenderas samma läkemedel samt kabazitaxel (Jevtana). Radium.223 rekommenderas enbart om cytostatika inte har kunnat eller kan användas. Behandlingsvalet påverkas av vilken behandling som gavs i första linjen. Behandling med abirateronacetat med
prednisolon, efter progress på enzalutamid eller tvärtom, rekommenderas inte eftersom evidens saknas för kliniskt betydelsefull effekt. Docetaxel och kabazitaxel är cytostatika. Abirateronacetat och enzalutamid är vanligt förekommande i svensk klinisk praxis i första linjen.
Företaget har anfört att huvudalternativ för jämförelse med Xtandi (enzalutamid) för indikationen icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) hos vuxna män som
löper hög risk att utveckla metastaserad sjukdom är; 1) behandling med Erleada (apalutamid)
och 2) behandling med Nubeqa (darolutamid), då dessa är subventionerade för denna indikation.
TLV:s diskussion
Xtandi, Erleada och Nubeqa har godkänd indikation för behandling av högrisk nmCRPC hos
vuxna män. Erleada och Nubeqa ingår sedan maj 2021 i förmånerna för denna indikation. TLV
har dock inte utvärderat Erleada och Nubeqa gentemot varandra.
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TLV:s bedömning: TLV bedömer, liksom företaget, att behandling med Erleada respektive
behandling med Nubeqa i kombination med ADT utgör de mest relevanta jämförelsealternativen till behandling med Xtandi i kombination med ADT.

TLV:s diskussion
Män med kastrationsresistent prostatacancer kan ha metastaserad eller icke-metastaserad
sjukdom. Merparten av patienterna med högrisk-nmCRPC utvecklar med tiden metastaser.
Metastasering innebär högre symptombörda, mer komplikationer och ökad dödlighet. Skelettmetastasering vid prostatacancer kan orsaka smärta och frakturer [1] [3] och påverka den
hälsorelaterade livskvaliteten negativt [7].
TLV:s bedömning: TLV bedömer att högrisk icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer är ett tillstånd med mycket hög svårighetsgrad. Merparten av patienterna progredierar inom en kort tidsperiod till metastaserat tillstånd. Metastasering innebär högre
symptombörda mer komplikationer och ökad dödlighet.

3.2 Klinisk effekt och säkerhet nmCRPC
TLV har tidigare utrett Xtandi för denna indikation, dnr 2610/2018. Till grund för ansökan
låg bland annat en tidigare publikation av studien PROSPER (Hussain et al, 2018) [8]. Ansökan avslogs då data för total överlevnad (OS) var omogen och det därmed inte gick att visa att
kostnaderna stod i rimlig relation till hälsovinsten. Resultat för total överlevnad (OS) som
presenteras nedan är hämtade från en senare dataanalys för PROSPER (Sternberg et al,
2020) [9] och utgör en del av underlaget för denna nyansökan.

Effekt och säkerhet för enzalutamid har utvärderats i PROSPER, en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblindad, multicenter, fas III-studie. Se en sammanfattning över studien i
Tabell 1.
Tabell 1 Sammanfattning av PROSPER
Studie

Studiedesign

PROSPER/
MDV3100-14

Randomiserad, placebokontrollerad
och dubbelblindad

Jämförelse-alternativ
enzalutamid + ADT
vs placebo + ADT

Studie-population
1401 patienter
med nmCRPC
och hög risk
för metastasering

Utfall
MFS (mediantid):
enzalutamid: 36,6 månader
Placebo: 14,7 månader
HR 0,29 (95% KI: 0,24 - 0,35)
till förmån för enzalutamid
OS (mediantid):
enzalutamid: 67,0 månader
Placebo: 56,3 månader
HR 0,734 (95% KI: 0,608 - 0,885)
till förmån för enzalutamid

nmCRPC: icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer MFS: Metastasfri överlevnad OS: Total överlevnad

Metod
PROSPER inkluderar 1 401 patienter med asymtomatisk nmCRPC med hög risk för metastasering med fortsatt androgen deprivationsbehandling (ADT). Inklusionskriterierna innefattar
även en dubbleringstid av PSA ≤ 10 månader, PSA ≥ 2 ng/ml, icke-metastaserande sjukdom
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bekräftad genom blindad oberoende central granskning (BICR) och en ECOG9-funktionsstatus 0 eller 1.
Exklusionskriterier var följande tidigare prostatacancerbehandlingar: kemoterapi, ketokonazol, abirateronacetat, aminoglutetimid och/eller enzalutamid. Tidigare krampanfall eller
medicinskt tillstånd som ökar risken för krampanfall fick inte förekomma.
Patienterna randomiserades, dubbelblindat i 2:1 förhållande, till att antingen erhålla enzalutamid + ADT eller placebo + ADT. Patienterna stratifierades efter fördubblingstid av PSA
(PSADT) (<6 månader eller ≥6 månader) och användning av medel med skelettpåverkan (ja
eller nej).
Studiens primära effektmått var metastasfri överlevnad (MFS), definierat som tid från randomisering till radiografisk progression eller dödsfall inom 112 dagar efter avslutad behandling utan tecken på radiografisk progression, beroende på vilket som inträffade först.
Viktiga sekundära effektmått var:
- total överlevnad (OS)
-

tid till PSA-progression

-

tid till första användning av ny antineoplastisk behandling (TTA)

Ytterligare sekundära effektmått var tid till första användning av cytotoxisk kemoterapi och
kemoterapifri överlevnad.
Resultat
Baslinjekarakteristika hos patienterna i PROSPER-studien framgår i Tabell 2.
Tabell 2 Baslinjekarakteristika i PROSPER-studien [8]

ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) funktionsstatus. En femgradig skala som beskriver hur påverkad patienten är av
sin sjukdom. Från 0 (=fullt aktiv och kapabel att fortsätta med samtliga aktiviteter utan restriktioner) till 5 (=död).
9
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Primärt effektmått
Mediantiden för MFS var 36,6 månader (95 % KI: 33,1 - NR) i enzalutamidarmen jämfört
med 14,7 månader (95 % KI: 14,2 - 15,0) i placeboarmen, [HR = 0,29 (95 % KI: 0,24 – 0,35);
p <0,001]. Kaplan-Meier kurva för metastasfri överlevnad visas i Figur 2.
Figur 2: Kaplan Meier-estimat för metastasfri överlevnad (MFS) [9]

Sekundära effektmått
Slutlig analys av total överlevnad (utfördes när 466 dödsfall observerades) visade en mediantid
på 67, 0 månader (95 % KI: 64,0 - NR) för enzalutamidarmen jämfört med 56,3 månader (95 %
KI: 54,4 - 63,0) för placeboarmen, [HR = 0,73 (95 % KI: 0,61 - 0,89; p=0,001] (se Figur 3).
Median uppföljningstid var 48,6 månader i enzalutamidgruppen och 47,2 månader i placebogruppen. Minst en efterföljande antineoplastisk behandling erhölls av 33 procent av enzalutamidbehandlade patienter och 65 procent av placebobehandlade patienter vilket kan förlänga
den totala överlevnaden.
Figur 3: Kaplan Meier-estimat för total överlevnad (OS) [9]
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Mediantid till PSA-progression var 37,2 månader (95 % KI: 33,1, NR) i enzalutamidgruppen
jämfört med 3,9 månader (95 % KI: 3,8, 4,0) i placebogruppen, [HR = 0,07 (95 % KI: 0,05,
0,08), p <0,0001].
Medianvärdet för tid till första användning av ny antineoplastisk behandling var 39,6 månader (95 % KI: 37,7, NR) i enzalutamidgruppen jämfört med 17,7 månader (95 % KI: 16,2,
19,7) i placebogruppen.
Biverkningar
Säkerhetsprofilen för Xtandi i PROSPER-studien överensstämmer med den som rapporteras i
tidigare kliniska prövningar för män med CRPC. De vanligast förekommande biverkningarna
som rapporterats med användning av Xtandi är trötthet, värmevallningar, illamående, frakturer och högt blodtryck. Andra viktiga händelser inkluderar fall, kognitiv störning och neutropeni. För patienter i placebo-armen var de vanligaste biverkningarna trötthet, illamående,
diarré och värmevallningar.
TLV:s diskussion
TLV har tidigare, som en del av FINOSE-samarbetet, utvärderat om Xtandi bör ingå i förmånerna för denna indikation (dnr 2610/2018). Ansökan avslogs då data för total överlevnad
var omogen och det inte gick att utröna från resultaten om behandling med Xtandi hade någon
betydande OS-vinst på längre sikt. Till grund för beslutet låg bland annat en tidigare publikation av PROSPER (Hussain et al, 2018) där någon tydlig avskiljning mellan de två Kaplan
Meier-estimaten för total överlevnad inte gick att se.
I företagets hälsoekonomiska modell framfördes då att livet förlängs med ett år vid behandling
med enzalutamid + ADT i det icke metastaserande stadiet jämfört med samma behandling i
det metastaserande stadiet. Eftersom behandlingstid i det icke metastaserande stadiet är
längre, och därmed resulterar i en högre behandlingskostnad, än vid det metastaserande stadiet, bedömdes inte läkemedlet som kostnadseffektivt i förhållande till den visade hälsovinsten
för denna indikation.
En senare publikation för PROSPER (Sternberg et al, 2020), där mer data finns att tillgå, utgör
en del av det kliniska underlaget för denna subventionsansökan.
PROSPER visar på en statistiskt signifikant förbättring av metastassfri överlevnad för behandling med enzalutamid + ADT jämfört med behandling med placebo + ADT. Bedömningen av
metastaser genomfördes av BICR vilket minimerar bias relaterade till detta.
Resultaten för total överlevnad (OS) visar nu en mer tydlig distansering mellan de två Kaplan
Meier-kurvorna, även på längre sikt.
TLV:s bedömning: PROSPER-studien visar att tillägg av enzalutamid till ADT vid högrisk
icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer resulterar i statistiskt signifikant och
klinisk relevant effekt vad gäller både metastasfri överlevnad och total överlevnad.

Indirekt jämförelse mot apalutamid respektive darolutamid vid nmCRPC
Då det saknas direkt jämförande studier mellan enzalutamid och apalutamid respektive enzalutamid och darolutamid vid nmCRPC har företaget genomfört en Bayesiansk nätverksmetaanalys (NMA) [10] som belyser frågan. Genom systematisk litteraturöversikt har företaget
identifierat kliniska studier där effekten av apalutamid i kombination med ADT respektive darolutamid i kombination med ADT jämförts med kontrollarmen i PROSPER-studien.
För effektmåtten MFS och OS identifierade litteraturstudien två kliniska studier (SPARTAN
och ARAMIS) med apalutamid respektive darolutamid som tillsammans med PROSPER-studien med enzalutamid bildar ett öppet nätverk (se Figur 4). För MFS och PFS genomfördes
känslighetsanalyser för att kunna jämföra effekt för de olika behandlingsalternativen.
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Figur 4: Diagram över företagets nätverk för MFS och OS vid nmCRPC

APA: apalutamid; DAR: darolutamid; ENZ: enzalutamid; GnRH: Gonadotropin-frisläppande hormon; PLA: placebo

Resultaten för enzalutamid i denna NMA, i indirekt jämförelse med apalutamid, visade på en
numerisk högre risk för metastasering/progression med ett HR-intervall på [----------] för olika
scenarion (icke-statistiskt signifikant) och en numerisk lägre risk för död, HR (95% CrI) [---------------] (icke-statistiskt signifikant). Se Error! Reference source not found. och Error!
Reference source not found..
Resultaten för enzalutamid, i indirekt jämförelse med darolutamid, visade på en numerisk
lägre risk för metastasering/progression med ett HR-intervall på [------------] för olika scenarion (icke-statistiskt signifikant) och en numerisk högre risk för död, HR (95% CrI) [-------------------] (icke-statistiskt signifikant). Se Error! Reference source not found. och Error!
Reference source not found..

Figuren sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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Figuren sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

TLV:s diskussion
TLV har identifierat flera oberoende NMA [11][12][13] som indirekt jämför behandlingseffekterna av enzalutamid, apalutamid och darolutamid (alla i kombination med ADT) vid
nmCRPC.
Dessa visar att enzalutamid och apalutamid har en statistiskt signifikant bättre effekt än darolutamid vad gäller MFS vid en indirekt jämförelse [11][12][13]. Effekt för total överlevnad bedömdes som jämförbar medan resultaten indikerade en något mer gynnsam tolerabilitetsprofil
för darolutamid än för jämförelsealternativen, framför allt på grund av en lägre penetration av
blod-hjärn-barriären [11][12].
En indirekt jämförelse av PROSPER och SPARTAN visar på en icke statistiskt signifikant högre
risk för metastasering/progression och en icke statistiskt signifikant lägre risk för död för enzalutamid jämfört med apalutamid .
I jämförelse med ARAMIS visar PROSPER på en icke statistiskt signifikant lägre risk för metastasering/progression och en icke statistiskt signifikant högre risk för död för enzalutamid
jämfört med darolutamid.
TLV:s bedömning: Baserat på indirekta jämförelser samt övrigt kliniskt underlag, bedömer
TLV det som rimligt att betrakta effekt och säkerhet för enzalutamid som jämförbar med den
för apalutamid respektive darolutamid vid nmCRPC.

4 Xtandi vid mHSPC
4.1 Behandling och svårighetsgrad
Nedanstående medicinska sammanfattning baseras på det nationella vårdprogrammet för
prostatacancer [1]. Delar av underlaget är återgivet i sin helhet.
Det finns nu god evidens för att tillägg av docetaxel eller någon av de nya hormonbehandlingarna (abiraterone, apalutamid, och enzalutamid) till kastrationsbehandling förlänger överlevnaden för män med fjärrspridning av prostatacancer. Överlevnadsvinsten är sannolikt
likvärdig för tillägg av docetaxel och för abirateron med prednisolon.10
Apalutamid som tillägg till kastrationsbehandling mot hormonkänslig metastaserad prostatacancer fick godkänd subvention från TLV i april 2021, utan de begränsningar i subventionen

10

Aktuellt vårdprogram, sidan 93.
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som gäller för abirateron på denna indikation.11 Någon direkt jämförelse mellan docetaxel, abirateron och apalutamid finns dock inte.12
Primär behandling vid fjärrmetastaser:13
• Fjärrmetastaserad prostatacancer bör behandlas med kirurgisk kastration eller
GnRHanalog. Patienter med svåra smärtor, obstruktion av övre urinvägar eller neurologiska symtom bör i första hand behandlas med kirurgisk kastration eller GnRHantagonist. För symtomfria patienter med oligometastatisk sjukdom är bikalutamid ett
alternativ om de inte är aktuella för kombinerad behandling med kastration och någon
tilläggsbehandling.
• Tillägg av docetaxel, apalutamid eller abirateron med prednisolon bör erbjudas till patienter i gott allmäntillstånd vid start av kastrationsbehandling för nyligen påvisad
fjärrmetastaserad prostatacancer.

Företaget har anfört att huvudalternativ för jämförelse med Xtandi (enzalutamid) för indikationen metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) hos vuxna män i kombination
med androgen deprivationsterapi (ADT) är behandling med Erleada (apalutamid).
TLV:s diskussion
För indikationen metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) hos vuxna män i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT) är Erleada (apalutamid), Zytiga (abirateron)
och docetaxel med ADT som tilläggsbehandling indicerat för denna patientgrupp. Dessa används i klinisk praxis och är ur ett medicinskt perspektiv relevanta jämförelsealternativ. Zytiga
är dock prövat av TLV i juni 2018 och bedömdes, även med sidoöverenskommelse, inte vara
ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med docetaxel14. Zytiga ingår i förmånen för mHSPC
med begränsning till att gälla endast för de patienter som av olika skäl inte kan behandlas med
cellgifter som docetaxel. Erleada (apalutamid) har i tidigare ansökan utvärderats av TLV och
bedömts som kostnadseffektiv i jämförelse med docetaxel och ADT15. Erleada (apalutamid)
ingår sedan 2021 i förmånerna för mHSPC och bedöms därmed av TLV utgöra det mest relevanta jämförelsealternativet för denna indikation.
TLV:s bedömning: Erleada bedömdes år 2021 som kostnadseffektivt i jämförelse med befintliga behandlingsalternativ vid mHSPC och bedöms därför utgöra det mest relevanta jämförelsealternativet till Xtandi vid mHSPC.

TLV:s diskussion
TLV har nyligen, i april 2021, i utredningen av Erleada (dnr 3664/2020), bedömt att tillståndet
mHSPC har en mycket hög svårighetsgrad med mycket stor påverkan på såväl livskvalitet som
livslängd.
TLV:s bedömning: Metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) har en mycket
stor påverkan på såväl livskvalitet som livslängd och bedöms därför vara förknippat med en
mycket hög svårighetsgrad.
Aktuellt vårdprogram, sidan 94.
Aktuellt vårdprogram, sidan 94.
13 Aktuellt vårdprogram, sidan 93.
14 Beslut dnr. 430/2018
15 Beslut dnr. 3664/2020
11

12
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4.2 Klinisk effekt och säkerhet mHSPC
Det kliniska underlaget utgörs av två fas III-studier, ARCHES och ENZAMET, där enzalutamid
plus ADT jämförs mot placebo och ADT respektive icke-steroid antiandrogen (bikalutamid)
och ADT. Eftersom apalutamid (Erleada), abirateron (Zytiga) samt docetaxel är möjliga behandlingsalternativ för patienter med mHSPC har företaget även bifogat en indirekt effektjämförelse mot dessa behandlingsalternativ, främst Erleada. En översikt kan ses i Tabell 3.
Tabell 3 Sammanfattning över aktuella studier
Studie
ARCHES [14]
(Armstrong, 2019)

Studiedesign
Randomiserad/
dubbelblind

Jämförelse
Enzalutamid+ADT vs.
placebo+ADT

Studiepopulation
1 150 patienter
randomiserade 1:1

ENZAMET [15]
(Davis, 2019)

Randomiserad/öppen

Enzalutamid+ADT vs.
icke-steroid antiandrogen+ADT

1 125 patienter
randomiserade 1:1
Varav 622 inte samtidigt fick docetaxel

Utfall
rPFS (mediantid):
enzalutamid: NE
Placebo: 19,0 månader
HR 0,39 (95% KI: 0,30 0,50)
OS (ITT-populationen):
HR 0,67 (95% KI: 0,52 0,86)
OS (ej docetaxel):
HR 0,53 (95% KI: 0,37 0,75)

ADT: androgen deprivationsterapi, HR: hazardkvot (engelskans hazard ratio), KI: konfidensintervall, rPFS: radiologiskt verifierad
progressionsfri överlevnad, OS: total överlevnad

ARCHES var en randomiserad fas III studie där effekten av enzalutamid som tillägg till ADT
jämfördes mot ADT (och placebo) hos patienter med mHSPC. Det primära effektmåttet var
radiologisk progressionsfri överlevnad (rPFS).
Metod och studiedesign
ARCHES inkluderade 1 150 patienter med mHSPC. Förekomst av metastaser skulle vara dokumenterat med benscanning, datortomografi- eller MRT-scanning. Även patienter som fått
docetaxel, i upp till 6 cykler, med sista dos minst två månader tidigare och som inte progredierat under eller efter behandling, kunde inkluderas. Patienter med spridning enbart till lokala lymfkörtlar i anslutning till bäckenet inkluderades inte. Patienter med känd eller
misstänkt hjärnmetastas eller aktiv leptomeningeal sjukdom16, eller med krampanfall i anamnesen eller med tillstånd som kan predisponera för krampanfall, exkluderades också. Endast
patienter med relativt gott allmäntillstånd (ECOG PS 0 till 1) inkluderades.
Patienter stratifierades efter låg kontra hög sjukdomsvolym och tidigare docetaxelbehandling
för prostatacancer. Patienterna randomiserades till antingen enzalutamid (160 mg per dag)
plus ADT eller placebo plus ADT. Behandlingen fortgick till radiologiskt verifierad sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.
Det primära effektmåttet var radiologisk progressionsfri överlevnad (rPFS) utvärderat av
en oberoende central granskare.
Viktiga sekundära effektmått var:
- tid till PSA-progression
16

tid till första användning av ny antineoplastisk behandling (TTA)

Spridning av cancern till cerebrospinalvätskan.

Dnr 1939/2021

19

-

objektiv svarsfrekvens (RECIST 1.1 baserat på oberoende granskning)

Resultat
Patientkaraktäristika
Patienternas medianålder var 70 år. Åttiotvå procent av patienterna hade inte tidigare fått
docetaxel. Majoriteten av patienterna, 78 procent, hade ECOG-status 0 och övriga hade
ECOG 1 vid studiestart. Trettiosju procent av patienterna hade en låg sjukdomsvolym medan
resterande 63 procent hade en hög sjukdomsvolym.
Radiologisk progressionsfri överlevnad (rPFS) – primärt effektmått
Jämfört med placebo minskade enzalutamid risken för progression signifikant (p <0,0001),
se Figur 5. PFS var i median 19,0 månader i placebogruppen och ännu ej uppnått i enzalutamidgruppen, Hazardkvoten (HR) uppskattades till 0,39 med ett 95-procentigt konfidensintervall på 0,30 till 0,50.
Figur 5: Kaplan Meier-estimat för progressionsfri överlevnad (PFS)

Övriga sekundära effektmått
Även för de sekundära effektmåtten uppnåddes statistiskt signifikanta förbättringar hos patienter som behandlats med enzalutamid jämfört med placebo.
Total överlevnad (OS)
Vid den första interimsanalysen, då det primära effektmåttet PFS utvärderades, kunde ingen
statistiskt signifikant skillnad i total överlevnad konstateras. Punktestimatet för hasardkvoten (HR) skattades då till 0,81 med ett 95-procentigt konfidensintervall från 0,53 till 1,25 (p =
0,3361).
ENZAMET var en randomiserad fas III-studie där effekten av enzalutamid som tillägg till ADT
jämfördes mot icke-steroid antiandrogen i kombination med ADT hos patienter med mHSPC.
Det primära effektmåttet var överlevnad (OS).
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Metod och studiedesign
I ENZAMET inkluderades 1 125 patienter med mHSPC. Förekomst av metastaser skulle vara
dokumenterat med benscanning, datortomografi- eller båda delarna. Endast patienter med
relativt gott allmäntillstånd (ECOG PS 0 till 2) inkluderades. Testosteronsuppression kunde
initieras upp till 12 veckor innan randomisering. Tidigare adjuvant testosteronsupression i
upp till 24 månader var tillåtet om behandlingen hade avslutats minst 12 månader tidigare.
Patienter stratifierades efter låg kontra hög sjukdomsvolym, samtidig ADT-behandling
(ja/nej), komorbiditeter, tidigare docetaxelbehandling (ja/nej) och studiecenter. Patienterna
randomiserades 1:1 till antingen enzalutamid (160 mg per dag) eller en icke-steroid antiandrogen (bicalutamid, nilutamid eller flutamid). Behandlingen fortgick till radiologiskt verifierad
sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.
Efter en protokolljustering (amendment) var det tillåtet med docetaxelanvändning, i upp till
sex cykler förutsatt att beslutet om att initiera docetaxelbehandling fattats innan randomisering och så länge patienten inte erhållit mer än två cykler av docetaxel innan randomiseringen.
Det primära effektmåttet var total överlevnad (OS).
Viktiga sekundära effektmått var:
- klinisk PFS (def)
-

progressionsfri överlevnad enligt PSA-nivå

Vid den primära databrytpunkten (i februari 2019) var medianuppföljningstiden 33,8 månader.
Resultat
Patientkaraktäristika
Fyrtiofem procent av patienterna i studien (503 av 1 125) fick även docetaxel. Efter att dessa
patienter exkluderats återstod 309 respektive 313 patienter som fick enzalutamid +ADT respektive icke-steroid antiandrogen +ADT. Mindre än två procent av patienterna hade ECOGstatus 2. Drygt 70 procent hade ECOG 0 vid inklusion.
Total överlevnad (OS) – primärt effektmått
Skillnaden i överlevnad var statistiskt signifikant säkerställd (p=0,002) efter en medianuppföljningstid på 37,3 månader då 18,1 procent (102 av 593) i enzalutamid-gruppen och 25,4
procent (143 av 562) i kontrollgruppen hade dött. I subgruppen patienter som inte samtidigt
erhållit docetaxel hade 16,2 procent (50 av 309) i enzalutamidgruppen och 28,1 procent (88
av 313) i kontrollgruppen dött. Hazardkvoten för OS skattades till 0,5317 i subgruppen patienter som inte samtidigt fick docetaxel och till 0,6718 i hela ITT-populationen. Figur 6 illustrerar
skillnaden i överlevnad mellan behandlingsarmarna i subgruppsanalysen (a) respektive hela
ITT-populationen (b).

17
18

95% KI: 0,37 till 0,75
95% KI: 0,52 till 0,86
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Figur 6: Kaplan-Meierestimat för total överlevnad för patienter som fått enzalutamid respektive kontroll
i (A) subgruppen patienter som inte fått docetaxel respektive (B) hela populationen

Progressionsfri överlevnad – sekundärt effektmått
Figur 7, nedan, visar skillnaden i klinisk progression för subgruppen patienter som inte samtidigt fått docetaxel (a) respektive för hela ITT-populationen (b).
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Figur 7: Kaplan-Meierestimat för kliniskt progressionsfri överlevnad för patienter som fått enzalutamid
respektive kontroll i (A) subgruppen patienter som inte fått docetaxel respektive (B) hela populationen

Indirekt jämförelse vid mHSPC
Effekten av enzalutamid har jämförts mot apalutamid (Erleada), abirateron (Zytiga), docetaxel, radioterapi och icke-steroida antiandrogener i en indirekt nätverksmetaanalys
(NMA) [16].
De ingående studierna identifierades på ett systematiskt sätt och utgjordes av följande:
• För enzalutamid: ARCHES och ENZAMET, som beskrevs i tidigare avsnitt
• För apalutamid: TITAN [17]
• För abirateron: STAMPEDE-2 [18][19], STAMPEDE-3 [20], LATITUDE [21]
• Samt studier där radioterapi, docetaxel och/eller icke-steroida antiandrogener studerats (se även Figur 8)
Läkemedlen jämfördes avseende progressionsfri och total överlevnad samt ett antal övriga
effektmått.
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Figur 8: Nätverk av ingående studier i effektjämförelsen vid indikationen mHSPC

Baserat på den indirekta jämförelsen var det ingen signifikant skillnad avseende risk för progression eller död beroende på om patienter fick enzalutamid eller apalutamid. Patienter som
behandlades med enzalutamid hade en numeriskt lägre risk för progression jämfört med apalutamid, med en HR på [------] och ett 95-procentigt konfidensintervall på [------------]. Risken
att dö var också numeriskt lägre med en HR på [------] och ett 95-procentigt konfidensintervall
på [--------------].
TLV:s diskussion
Apalutamid (Erleada) har bedömts vara relevant jämförelsealternativ till enzalutamid (Xtandi)
vid indikationen mHSPC. Endast en studie med apalutamid, TITAN-studien, ingår i nätverket.
I både ENZAMET och TITAN var det primära effektmåttet OS. I TITAN ingick även PFS som
ett primärt effektmått. I TITAN skattades HR för PFS till 0,48. HR för OS skattades vid
samma tidpunkt till 0,651 (95% KI 0,534 – 0,793; p <0,0001). Därefter blev det möjligt för
patienter att byta över till behandling med apalutamid. Om man betraktar patientpopulationerna i de två studierna som huvudsakligen jämförbara19 och gör en Bucherjämförelse, dvs
HRAB=HRAC/HRBC, skattas HR för OS för enzalutamid i förhållande till apalutamid till 1,03
om ITT-populationerna i ENZAMET och TITAN jämförs.20 Om endast subgruppen som inte
samtidigt fick docetaxel i ENZAMET jämförs mot ITT-populationen i TITAN blir skattningen
o,81.21 Skattningarna ligger relativt nära 1 vilket ytterligare talar för en huvudsakligen jämförbar effekt av de båda läkemedlen vid behandling av patienter med mHSPC. Företaget har inte
gjort någon ansats att försöka visa en bättre effekt utan har lämnat in underlag för att styrka
jämförbar effekt.
TLV:s bedömning: TLV:s bedömning baserat på inlämnat underlag är att det är rimligt att
betrakta effekten av enzalutamid som jämförbar med apalutamid vid behandling av patienter
med mHSPC.

I den NMA företaget bifogat betraktas effekten av icke-steroid antiandrogen i kombination med ADT som huvudsakligen jämförbar med ADT och placebo med motiveringen att icke-steroid antiandrogen har begränsad effekt i patientpopulationen. Där
ingår också en jämförelse mellan kombinationen icke-steroid antiandrogen-ADT respektive placebo-ADT. HR för OS i den jämförelsen skattades till 0,94.
20 Effektskillnad vid jämförelse av OS i ITT-populationerna i ENZAMET och TITAN: 0,67/0,651 = 1,03
21 Effektskillnad vid jämförelse av OS i subgruppen i ENZAMET vs. ITT-populationen i TITAN: 0,53/0,651 = 0,81
19
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5 Hälsoekonomi
Företaget inkom initialt med en kostnadsjämförelse där läkemedelskostnaden för Xtandi jämfördes med den för Erleada respektive Nubeqa. Jämförelsen genomfördes baserat på listpris
(AUP). För samtliga läkemedel finns sidoöverenskommelser upprättade mellan regionerna
och de företag som marknadsför respektive produkt. Sidoöverenskommelserna tecknades i
samband med subventionsansökan för Xtandi (dnr 4852/2014), Erleada (dnr 3664/2020) och
Nubeqa (dnr 2858/2020). Återbäringsnivåerna i sidoöverenskommelserna omfattas av sekretess, varför informationen inte kan tillföras detta ärende. TLV kan därför inte jämföra de faktiska behandlingskostnaderna för de tre läkemedlen.
Vid de tidigare utredningarna jämfördes kombinationsbehandling med ADT och Nubeqa respektive ADT och Erleada med ADT enbart. Med beaktande av sidoöverenskommelserna bedömde TLV att kostnaderna var rimliga. TLV har bett företaget inkomma med motsvarande
hälsoekonomiska analyser för Xtandi, det vill säga en uppskattning av kostnaden per vunnet
kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för Xtandi plus ADT jämfört med ADT vid respektive indikation, nmCRPC och mHSPC. Syftet är att kunna göra en indirekt jämförelse av kostnad och
nytta för respektive läkemedel som tar hänsyn till befintliga sidoöverenskommelser. Resultaten av respektive jämförelse presenteras i varsitt kapitel, nmCRPC i kapitel 6 och mHSPC i
kapitel 7. Baserat på dessa jämförelser är TLV:s sammantagna bedömning att kostnaden i relation till nyttan för Xtandi är rimlig.
TLV:s bedömning: Nubeqa och Erleada är relevanta jämförelsealternativ till Xtandi vid
nmCRPC och Erleada vid mHSPC. Effekten av Xtandi är jämförbar med Nubeqa och Erleada
vid nmCRPC och med Erleada vid mHSPC. Eftersom det finns sidoöverenskommelser för läkemedlen jämför TLV kostnaden per QALY i förhållande till ADT för respektive läkemedel.
TLV bedömer baserat på jämförelsen att kostnaden i relation till nyttan för Xtandi är rimlig.

5.1 Jämförelse av kostnad per vunnet QALY
Genom att jämföra kostnaden per QALY i respektive analys, det vill säga i jämförelse med ADT,
kan Xtandi (plus ADT) jämföras med Erleada (plus ADT) respektive Nubeqa (plus ADT). TLV:s
tillvägagångssätt illustreras i Figur 9, nedan. TLV har tidigare tillämpat detta tillvägagångssätt
i flera utredningar, bland annat Emgality (dnr 1128/2020), Verzenios (dnr 503/2019), Ajovy
(1362/2019) Praluent (dnr 2658/2020) och Kisqali (dnr 1781/2017).
Figur 9. TLV:s jämförelse mellan Xtandi och Erleada (nmCRPC och mHSPC) genom det gemensamma
jämförelsealternativet; ADT. Principen är densamma vid jämförelse mot Nubeqa.vid nmCRPC.
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TLV:s justeringar i den hälsoekonomiska analysen för Xtandi
Effekten av Xtandi bedöms vara jämförbar med Erleada vid mHSPC och med Erleada respektive Nubeqa vid nmCRPC. Detta betyder också att QALY-vinsten i förhållande till ADT förväntas vara jämförbar för respektive behandling. TLV gör därför vissa justeringar i företagets
hälsoekonomiska modell i syfte att efterlikna antaganden som användes vid utvärderingen av
Erleada respektive Nubeqa. Skillnaden i kostnad per QALY i analyserna kommer därefter huvudsakligen att bero på skillnader i kostnader. Justeringar och antaganden beskrivs utförligare
i avsnitt 5.2- 5.3 samt för nmCRPC i avsnitt 6.3.1 och för mHSPC, avsnitt 7.3.1.

5.2 Kostnader och resursutnyttjande
Den rekommenderade dosen för Xtandi är 160 mg en gång dagligen. Rekommenderad dos för
Erleada är 240 mg en gång dagligen. Nubeqa intas två gånger dagligen á 600 mg, vilket motsvarar en total dos på 1 200 gram per dag. Samtliga läkemedel administreras peroralt och det
förekommer inte några betydande skillnader i monitorering mellan behandlingsalternativen.

Xtandi tillhandahålls i en förpackning innehållande 112 tabletter i styrkan 40 mg till listpriset
25 546,25 kronor (AUP). Erleada tillhandahålls i en förpackning innehållande 112 tabletter i
styrkan 60 mg till listpriset 29 411,03 kronor (AUP). Nubeqa tillhandahålls i en förpackning
om 114 tabletter i styrkan 300 mg till listpriset 30 576,89 kronor. En sammanställning av pris
och daglig läkemedelskostnad till AUP vid rekommenderad dos redovisas i Tabell 4.
Tabell 4. Läkemedelskostnad per dag vid rekommenderad dos
Produkt

Xtandi
Erleada
Nubeqa

Pris per förpackning

25 546,25 kr
29 411,03 kr
30 576,89 kr

Förpackningsstorlek
och styrka
112 tabletter, 40 mg
112 tabletter, 60 mg
112 tabletter, 300 mg

Rekommenderad
dos enligt SPC
(mg)
160 mg/dag
240 mg/dag
1 200 mg/dag

Läkemedelskostnad
per dag
912,37 kr
1 050,39 kr
1092,03 kr

Kostnader för omvårdnad, efterföljande behandling samt vård vid livets slutskede är inkluderade i analysen. För flertalet kostnadsposter och antaganden hänvisar företaget till utredningen av Erleada (dnr.3664/2020) där en hänvisning görs till utredningen av Zytiga (dnr.
430/2018). Biverkningsrelaterade kostnader är inte inkluderade.
Indirekta kostnader är inte inkluderade i analysen.
TLV:s diskussion
Vid utvärderingen av Erleada vid nmCRPC antog TLV en kostnad för vård på 27 798 kronor
per år för metastasfria patienter oavsett läkemedel och en kostnad på 58 444 kronor per år för
patienter vars sjukdom spridit sig (metastaserat). Vid utvärderingen av Erleada vid mHSPC
antog TLV istället en kostnad för vård på 27 798 kronor per år för patienter som behandlades
med ADT och 58 444 kronor per år för patienter som behandlades med Erleada plus ADT.
Detta i syfte att efterlikna antaganden gjorda i tidigare utvärdering av Zytiga. Det konstaterades också att resultatet i analysen endast påverkades marginellt av justeringar i kostnader för
biverkningar. Uppskattningen av efterföljande behandlingar ansågs däremot vara förknippad
med en mycket hög osäkerhet. Det är svårt att uppskatta kostnaden för efterföljande behandlingar men dessa kostnader förväntas inte variera i någon större utsträckning beroende på om
patienterna får Xtandi, Nubeqa eller Erleada. Vårdkostnaderna för omhändertagande av patienter förväntas inte heller variera avsevärt beroende på vilket av läkemedlen som ges.
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TLV:s bedömning: Kostnaderna i företagets analys framstår som rimliga. Eftersom syftet är
att göra en jämförelse av det aggregerade resultatet gentemot resultatet vid utvärderingarna
av Erleada respektive Nubeqa gör TLV motsvarande antaganden för vårdkostnader och efterföljande behandling när så är möjligt.

5.3 Effektmått
nmCRPC
De kliniska effektmåtten som används i företagets hälsoekonomiska modell är metastasfri
överlevnad (MFS) och total överlevnad (OS). MFS och OS baseras på studien PROSPER. Datauttag för OS är oktober 2019 och motsvarande för MFS är juni 2017. MFS används som en
proxy för tid på behandling. Baserat på statistisk analys håller antagandet om proportionella
hasarder mellan behandlingsarmarna för OS, men inte för MFS.
mHSPC
PFS och TTD baseras på Kaplan-Meier (KM)-estimat från ITT-populationen i studien ARCHES. OS baseras på poolade data från ARCHES, ITT-populationen, och subgruppen patienter i ENZAMET som inte samtidigt fick docetaxel. Datauttag för ARCHES är oktober 2018 och
för ENZAMET februari 2019. Baserat på statistisk analys håller antagandet om proportionell
hasard mellan de två behandlingsarmarna, Xtandi plus ADT respektive ADT, för både PFS och
OS-data.
TLV:s diskussion
TLV:s analys utgår från antagandet om att effekten av Xtandi plus ADT huvudsakligen är jämförbar med effekten av Erleada plus ADT vid indikationerna nmCRPC och mHSPC. I en indirekt jämförelse mellan Erleada och Xtandi bedöms effekten vid mHSPC vara jämförbar med
avseende på PFS och OS. HR för OS ligger nära 1 när ITT-populationerna i de båda studierna
jämförs och det är ingen signifikant skillnad mellan läkemedlen. Utgår man enbart från patientpopulationen som inte fick docetaxel i ENZAMET sjunker HR något, till fördel för Xtandi,
se även avsnitt 4.2.3.
TLV:s bedömning: TLV antar att effekten av Xtandi plus ADT är jämförbar med effekten av
Erleada plus ADT. Eftersom syftet med utvärderingen är att kunna göra en indirekt jämförelse
mot Erleada via ADT skattas överlevnaden för Xtandi plus ADT vid indikationen mHSPC med
en konstant HR i förhållande till ADT baserat på ITT-populationen i ENZAMET.

Tabell 5:Livskvalitetsvikter i företagets analys av Xtandi och i TLV:s analys vid nmCRPC
Tillstånd
Icke-metastaserade
Metastaserade

Företagets analys
0,822
0,754

Utvärderingen av Erleada
0,822
0,754

Utvärderingen av Nubeqa
0,813
0,750

Tabell 6: Livskvalitetsvikter i företagets analys av Xtandi och i TLV:s analys av Erleada vid mHSPC
Tillstånd
mHSPC
mCRPC

Företagets analys
0,784
0,746

TLV:s tidigare utvärdering
0,773 (Erleada+ADT)
0,784 (ADT)
0,746

TLV:s bedömning: TLV bedömer att företagets antaganden om tillståndsspecifika nyttovikter är rimliga, men väljer i detta fall att justera ned livskvalitetsvikten för patienter som får
Xtandi plus ADT vid mHSPC för att efterlikna antagandet som gjordes i utvärderingen av Erleada.
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6 Resultat vid nmCRPC
Företagets grundscenario sammanfattas i stycke 6.1 och TLV:s grundscenario presenteras i
stycke 6.3. TLV:s tidigare utvärderingar av Erleada och Nubeqa vid indikationen nmCRPC
sammanfattas i stycke 6.2.

6.1 Företagets grundscenario
Företaget har applicerat följande antaganden i sitt grundscenario.
• Tidshorisont 15 år.
• OS extrapoleras med en Weibullfördelning. Armarna modelleras separat från varandra.
• MFS extrapoleras med en spline-hazard-modell med två knutar. Armarna modelleras
separat från varandra.
• MFS används som en proxy för tid på behandling.

Resultatet i företagets grundscenario vid indikationen mHSPC där Xtandi plus ADT jämförs
mot ADT utan beaktande av sidoöverenskommelse presenteras i Tabell 7.
Tabell 7 Resultat i företagets grundscenario utan sidoöverenskommelse (till listpris, AUP)
Xtandi+ADT
Läkemedelskostnader
Övriga sjukvårdskostnader
Kostnader, totalt, diskonterade
Levnadsår (LY), odiskonterade
QALYs, diskonterade

[------------]
[------------]
[------------]
[------------]
[------------]

ADT

Ökning/minskning

[------------]
[------------]
[------------]
[------------]
[------------]

Kostnad per vunnet QALY för Xtandi+ADT

[------------]
[------------]
[------------]
[------------]
[------------]
[------------]

6.2 TLV:s tidigare utvärdering av Erleada respektive Nubeqa vid nmCRPC
I den tidigare utredningen av Erleada applicerade TLV följande antaganden i grundscenariot.
• Tidshorisonten sattes till 30 år.
• MFS, OS och TTD extrapolerades med Weibullfördelningar.
• OS kurvorna modellerades separat från varandra (individual fits).
• Mortalitetsrisken antogs vara densamma i båda behandlingsarmarna efter 7,1 år.
Resultatet i TLV:s grundscenario vid indikationen nmCRPC där Erleada plus ADT jämfördes
mot ADT och då sidoöverenskommelsen beaktades presenteras i Tabell 8. Eftersom MFS används som proxy för tid på behandling i företagets analys av Xtandi presenteras även TLV:s
scenarioanalys för MFS användes som proxy för TTD i utvärderingen av Erleada.
Tabell 8. Erleada+ADT vs. ADT - TLV:s reslutat, med sidoöverenskommelse.
Erleada+ADT vs. ADT

Kostnadsskillnad
diskonterat

Grundscenario
MFS som proxy för TTD

216 236 kr
259 790 kr
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Skillnad i
levnadsår
odiskonterat
0,80

QALY-skillnad
diskonterat

Kostnad/QALY

0,61

355 897 kr
427 592 kr
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I den tidigare utredningen av Nubeqa applicerade TLV följande antaganden i grundscenariot.
• Tidshorisonten sattes till 27 år.
• MFS och ToT extrapolerades med en Gompertzfördelning.
• OS extrapolerades med en generaliserad gammafördelning för Nubeqaarmen och en
Weibullfördelning för ADT-armen.
• Mortalitetsrisken antogs vara densamma i båda behandlingsarmarna efter 6,5 år.
Resultatet i TLV:s grundscenario vid indikationen nmCRPC där Nubeqa plus ADT jämfördes
mot ADT och då sidoöverenskommelsen beaktades presenteras i Tabell 9. TLV:s scenarioanalys där MFS användes som proxy för tid på behandling visas också.
Tabell 9. Nubeqa+ADT vs. ADT - TLV:s reslutat, med sidoöverenskommelse.
Nubeqa+ADT vs. ADT

Kostnadsskillnad
diskonterat

Grundscenario
MFS som proxy för ToT

301 116 kr
496 635 kr

Skillnad i
levnadsår
odiskonterat
0,97

QALY-skillnad
diskonterat

Kostnad/QALY

0,69

434 620 kr
716 823 kr

6.3 TLV:s grundscenario
TLV antar att effekten av Xtandi plus ADT är jämförbar med effekten av Erleada plus ADT
respektive Nubeqa plus ADT vid indikationen nmCRPC. Det innebär att QALY-vinsten för
Xtandi i förhållande till ADT förväntas vara i samma storleksordning som i TLV:s utredning
av Erleada och Nubeqa vid indikationen nmCRPC.
TLV har justerat företagets hälsoekonomiska modell för att erhålla en QALY-vinst i samma
storleksordning som i utredningen av Erleada respektive i utredningen av Nubeqa. TLV:s justeringar presenteras i punktlistan nedan.
• I jämförelsen med Erleada är mortalitetsrisken för Xtandi samma som ADT i 7 år.
• I jämförelsen med Nubeqa är mortalitetsrisken för Xtandi samma som ADT i 8,1 år.

Resultatet i TLV:s grundscenario vid indikationen nmCRPC där Xtandi plus ADT jämförs mot
ADT och då sidoöverenskommelsen beaktas presenteras i Tabell 10.
Tabell 10. Xtandi+ADT vs. ADT vid nmCRPC - TLV:s grundscenario.
Jämförelse

Xtandi+ADT vs ADT. QALYvinst i nivå med Erleada
Xtandi+ADT vs ADT. QALYvinst i nivå med Nubeqa.

Kostnadsskillnad
diskonterat

QALY-skillnad
diskonterat

Kostnad/QALY

319 151 kr

Skillnad i
levnadsår
odiskonterat
0,78

0,61

524 445 kr

330 778 kr

0,92

0,69

479 476 kr

TLV:s diskussion
I aktuell analys har TLV utgått från jämförbar effekt mellan Xtandi, Nubeqa och Erleada och
anpassat modellantaganden för att uppnå motsvarande QALY-vinster i analyserna. Vissa antaganden gällande övriga vårdkostnader har också justerats. Utöver detta har även antaganden
om tid på behandling betydelse för uppskattad kostnad per QALY. I företagets modell för
Xtandi används MFS som proxy för tid på behandling och det finns inte möjlighet att välja
något annat. Respektive läkemedel är tänkt att ges fram till metastasering. I utredningen av
Erleada användes TTD (time to treatment discontinuation) för att extrapolera behandlingslängden och i utredningen av Nubeqa användes ToT (time on treatment) för att extrapolera
Dnr 1939/2021

29

behandlingslängden. För Erleada låg TTD-kurvan under MFS-kurvan, och för Nubeqa låg ToTkurvan under MFS-kurvan, dvs andelen patienter som behandlades var lägre än andelen metastasfria patienter. Detta innebär att läkemedelskostnaden blir högre när MFS används som
en proxy för tid på behandling.
När QALY-vinsten i analysen av Xtandi är i nivå med den i utredningen av Nubeqa uppskattas
kostnaden per QALY för Xtandi till 480 000 kronor. I utvärderingen av Nubeqa uppskattades
kostnaden per QALY till 430 000 kronor. I TLV:s känslighetsanalys av Nubeqa där MFS användes som proxy för ToT ökade kostnaden per QALY till 720 000 kronor.
När QALY-vinsten är i nivå med vad som uppskattades i utredningen av Erleada uppgår kostnaden per QALY för Xtandi till 520 000 kronor. I utvärderingen av Erleada uppskattades kostnaden per QALY till 360 000 kronor. I TLV:s känslighetsanalys av Erleada där MFS användes
som proxy för TTD ökade kostnaden per QALY till 430 000 kronor.
Kostnaden per QALY blir lägre för Xtandi än för Nubeqa och högre för Xtandi än för Erleada
då MFS används som en proxy för tid på behandling i respektive analys.
Effekten av Xtandi bedöms vara jämförbar med effekten av Nubeqa respektive Erleada vid
nmCRPC. När respektive läkemedel jämförs med ADT med antagandet om jämförbar effekt
relativt ADT så är också kostnadsskillnaden och kostnaden per QALY i samma storleksordning.
Osäkerheten i bedömningen gällande absolut skattning av ICER bedöms vara måttlig. Osäkerheten i bedömningen om jämförbar ICER bedöms vara låg. Slutsatsen är beroende av den
nuvarande kostnadsbilden, det vill säga de sidoöverenskommelser som gäller för läkemedlen.
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7 Resultat vid mHSPC
Företagets grundscenario sammanfattas i stycke i stycke 7.1 medan TLV:s grundscenario presenteras i stycke 7.3. TLV:s tidigare utvärdering av Erleada vid indikationen mHSPC sammanfattas i stycke 7.2.

7.1 Företagets grundscenario
Företaget har applicerat följande antaganden i sitt grundscenario.
• En tidshorisont på 20 år.
• PFS extrapoleras med en lognormalfördelning.
• OS extrapoleras med en Weibullfördelning.
• Mortalitetsrisken i Xtandiarmen justeras inte ned efter en viss tidpunkt (dvs. ingen
treatment waning).
• Behandlingstiden (TTD) extrapoleras med en exponentialfördelning (korsar inte PFSkurvan).
Resultatet i företagets grundscenario vid indikationen mHSPC där Xtandi+ADT jämförs mot
ADT utan beaktande av sidoöverenskommelse presenteras i Tabell 11, nedan.
Tabell 11: Resultat i företagets grundscenario vid mHSPC exklusive sidoöverenskommelse
Xtandi+ADT
Läkemedelskostnader
Administrationskostnader
Övriga sjukvårdskostnader
Kostnader, totalt, diskonterade
Levnadsår (LY), odiskonterade
QALYs, diskonterade

[------------]
[------------]
[------------]
[------------]
[------------]
[------------]

ADT

Ökning/minskning

[------------]
[------------]
[------------]
[------------]
[------------]
[------------]

[------------]
[------------]
[------------]
[------------]
[------------]
[------------]
[------------]
[------------]

Kostnad per vunnet levnadsår för Xtandi+ADT
Kostnad per vunnet QALY för Xtandi+ADT

7.2 TLV:s tidigare utvärdering av Erleada vid mHSPC
I den tidigare utredningen av Erleada applicerade TLV följande antaganden i grundscenariot.
• Tidshorisonten sattes till 15 år.
• PFS för ADT-armen extrapolerades med en Weibullfördelning.
• PFS för Erleada plus ADT extrapolerades med en konstant HR i förhållande till ADTarmen.
• OS extrapolerades med en generaliserad gammafördelning.
• Mortalitetsrisken antogs vara densamma i båda armarna efter 8 år.
• Behandlingstiden (TTD) extrapolerades med en Weibullfördelning och antogs följa
PFS-kurvan när kurvorna korsade.
Resultatet i TLV:s grundscenario vid indikationen mHSPC där Erleada plus ADT jämfördes
mot ADT och då sidoöverenskommelsen beaktades presenteras i Tabell 12, nedan.
Tabell 12: Erleada+ADT vs. ADT - TLV:s grundscenario, med sidoöverenskommelse
Erleada+ADT vs. ADT

Kostnadsskillnad
diskonterat
519 134 kr
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Skillnad i
levnadsår
odiskonterat
1,28

QALY-skillnad
diskonterat
0,81

Kostnad/QALY

638 061 kr
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7.3 TLV:s grundscenario
TLV antar att effekten av Xtandi plus ADT huvudsakligen är jämförbar med effekten av Erleada plus ADT vid indikationen mHSPC. Det innebär att QALY-vinsten i förhållande till ADT
förväntas vara i samma storleksordning för båda behandlingsalternativen.
TLV:s modellantaganden baseras därför på de antaganden som gjordes i utvärderingen av
Erleada vid samma indikation, se ovan. Syftet är att kunna jämföra kostnadsskillnaderna relativt ADT när de sidoöverenskommelser som finns för Erleada och Xtandi är inkluderade i
analyserna. TLV gör därför följande justeringar och antaganden.
• Tidshorisonten sätts till 15 år.
• PFS extrapoleras med en Weibullfördelning.
• OS i ADT-armen extrapoleras med en generaliserad gammafördelning.
• OS i Xtandiarmen extrapoleras med en konstant HR i förhållande till ADT-armen baserat på ITT-populationen i ENZAMET.
• Mortalitetsrisken i Xtandiarmen antas motsvara den i kontrollarmen efter 8 år.
• Behandlingstiden (TTD) följer PFS.

Resultatet i TLV:s grundscenario vid indikationen mHSPC där Xtandi plus ADT jämförs mot
ADT och då sidoöverenskommelsen beaktas presenteras i Tabell 13, nedan.
Tabell 13: Xtandi+ADT vs. ADT - TLV:s grundscenario, med sidoöverenskommelse
Erleada+ADT vs. ADT

Kostnadsskillnad
diskonterat
486 710 kr

Skillnad i
levnadsår
odiskonterat
1,34

QALY-skillnad
diskonterat
0,83

Kostnad/QALY

584 343 kr

TLV:s diskussion
I TLV:s nuvarande grundscenario uppskattas en kostnad per QALY på cirka 580 000 kronor.
I utvärderingen av Erleada uppskattades kostnaden per QALY för Erleada plus ADT jämfört
med ADT vid indikationen mHSPC till cirka 640 000 kronor med beaktande av sidoöverenskommelsen för Erleada. Kostnaden per QALY för Erleada bedömdes vara i nivå med vad som
uppskattats för Zytiga plus ADT jämfört med ADT vid motsvarande indikation (dnr.
430/2018). Kostnaden per QALY för Zytiga plus ADT jämfört med ADT vid indikationen
mHSPC och med beaktande av sidoöverenskommelsen för Zytiga uppskattades av TLV att
ligga mellan 500 000 och 820 000 kronor. För att erhålla en QALY-vinst i nivå med vad som
erhölls i utvärderingen av Erleada har OS för Xtandi plus ADT skattats med en konstant HR i
förhållande till ADT. Den HR som använts utgår från hela ITT-populationen i ENZAMET-studien, det vill säga inkluderar även patienter som samtidigt fick docetaxel. I ENZAMET var HR
för OS bättre i subgruppen patienter som inte samtidigt fick docetaxel, QALY-vinsten relativt
ADT skulle alltså bli högre om man istället utgick endast från subgruppen som inte samtidigt
fick docetaxel, vilket företaget gör i sitt grundscenario.

Effekten av Erleada respektive Xtandi bedöms vara huvudsakligen jämförbar. Antagandet baseras på indirekta jämförelser. Båda läkemedlen är tänkta att användas till progression. När
respektive läkemedel jämförs med ADT med antagandet om jämförbar effekt relativt ADT så
är också kostnadsskillnaden och kostnaden per QALY i samma storleksordning. Osäkerheten
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i bedömningen gällande absolut skattning av ICER bedöms vara måttlig. Osäkerheten i bedömningen om jämförbar ICER bedöms vara låg. Slutsatsen är beroende av den nuvarande
kostnadsbilden, det vill säga de sidoöverenskommelser som gäller för Erleada respektive
Xtandi.

8 Subvention och prisnivåer i andra länder
8.1 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 länder värdefull.
Vi har bett företaget att lämna tillgänglig information om senast aktuella priser, godkända indikationer, försäljningsvolymer, samt subventionsstatus för deras produkt i jämförbara länder.
Nedan följer de uppgifter företaget lämnat in.

Figuren sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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9 Regler och praxis
9.1 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.

9.2 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.

9.3 Praxis
Jämförelse av läkemedel med beaktande av sidoöverenskommelser
När två läkemedel bedöms ha en jämförbar effekt kan det ofta räcka med en kostnadsminimeringsanalys, det vill säga att enbart kostnader jämförs. Ibland finns sidoöverenskommelser
som sänker de faktiska behandlingskostnaderna. Eftersom dessa omfattas av sekretess kan de
faktiska behandlingskostnaderna inte öppet redovisas. TLV har då i flera fall istället indirekt
jämfört kostnaderna genom att jämföra kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) i
förhållande till ett gemensamt jämförelsealternativ.
I januari 2018 beslutade TLV att Kisqali (dnr. 1781/2017) skulle ingå i läkemedelsförmånerna
för behandling av spridd bröstcancer. Sjukdomens svårighetsgrad bedömdes som mycket hög.
Kisqali ges i kombination med en aromatashämmare (letrozol). Företaget kom in med en hälsoekonomisk modell där Kisqali plus letrozol jämfördes mot enbart letrozol. TLV bedömde att
det mest relevanta jämförelsealternativet till Kisqali plus letrozol var Ibrance plus letrozol. TLV
bedömde att effekten av Kisqali plus letrozol och Ibrance plus letrozol var jämförbar. I utvärderingen av Ibrance (dnr 3686/2016) bedömde TLV att det mest relevanta jämförelsealternativet till Ibrance plus letrozol var enbart letrozol. En sidoöverenskommelse tillfördes det
ärendet. Eftersom återbäringsnivån i sidoöverenskommelsen är sekretessbelagd, kunde TLV
inte genomföra en kostnadsjämförelse där kostnaderna för Kisqali plus letrozol jämfördes med
de faktiska kostnaderna för Ibrance plus letrozol. TLV använde istället det gemensamma jämförelsealternativet letrozol vid utvärderingen av Kisqali. TLV kunde då uppskatta skillnaden i
nytta mellan Kisqali (plus letrozol) och Ibrance (plus letrozol). I ärendet Ibrance uppskattades
kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för Ibrance plus letrozol jämfört mot letrozol
till 890 000 kronor. Denna bedömning tog hänsyn till den sidoöverenskommelse som tillförts
det ärendet.
TLV har även tillämpat ett liknande tillvägagångssätt i bland annat Emgality (dnr 1128/2020),
Verzenios (dnr 503/2019), Ajovy (1362/2019) och Praluent (dnr 2658/2020).
nmCRPC
TLV beslutade den 13 juni 2019 (dnr 2610/2018) att Xtandi skulle kvarvara i läkemedelsförmånerna med oförändrad subventionsstatus. TLV bedömde att högrisk icke-metastaserad
CRPC (nmCRPC) var ett tillstånd med mycket hög svårighetsgrad och att det mest relevanta
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jämförelsealternativet var behandling med androgendeprivationsterapi (ADT). TLV ifrågasatte företagets hälsoekonomiska analys, och ansåg inte att någon betydande överlevnadsvinst
vid behandling med Xtandi i kombination med ADT jämfört med behandling med enbart ADT
hade visats.
TLV beslutade den 23 maj 2021 att bevilja Erleada (dnr 3664/2020) och Nubeqa (dnr
2858/2020) begränsad subvention vid nmCRPC. Kombinationsbehandling med Nubeqa och
ADT respektive med Erleada och ADT jämfördes med ADT enbart. I båda fallen tecknades
sidoöverenskommelser. Kostnaden per vunnet QALY inkluderat sidoöverenskommelse uppskattades för Erleada plus ADT till cirka 360 000 kronor och för Nubeqa plus ADT till cirka
430 000 kronor. TLV:s sammanvägda bedömning i respektive utredning var att kostnaden per
QALY var rimlig i förhållande till effekten för ett tillstånd med mycket hög svårighetsgrad.
mHSPC
TLV beslutade den 14 juni 2018 (dnr 430/2018) att bevilja Zytiga begränsad subvention och
endast till patienter för vilka behandling med docetaxel inte var lämplig. TLV bedömde att svårighetsgraden för den utvärderade indikationen, högrisk metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC), var mycket hög och att behandling med ADT och docetaxel plus ADT
utgjorde relevanta jämförelsealternativ för Zytiga i den aktuella indikationen. TLV bedömde
att det inte gick att säkerställa att det förelåg någon effektskillnad i förhållande till docetaxel
medan Zytiga hade en högre kostnad än docetaxel.
TLV beslutade den 23 maj 2021 (dnr 3664/2020) att bevilja Erleada begränsad subvention vid
mHSPC. TLV uppskattade kostnaden per vunnet QALY för Erleada plus ADT jämfört med ADT
till cirka 640 000 kronor med beaktande av sidoöverenskommelsen. Kostnaden angavs ligga i
nivå med vad som uppskattades i TLV:s utredning av Zytiga vid mHSPC i jämförelse mot ADT
(dnr 430/2018). När Erleada plus ADT jämfördes med docetaxel plus ADT uppskattade TLV
kostnaden per QALY till cirka 850 000 kronor med hänsyn till sidoöverenskommelsen. TLV:s
sammanvägda bedömning var att kostnaden per QALY var rimlig i förhållande till effekten för
ett tillstånd med mycket hög svårighetsgrad.

10 Sammanvägning
Xtandi ingår sedan tidigare i läkemedelsförmånerna med begränsning vad gäller 1) mCRPC
hos vuxna män som är asymptomatiska eller har milda symptom efter svikt på androgen deprivationsterapi och hos vilka kemoterapi ännu inte är kliniskt indicerat och 2) mCRPC hos
vuxna män vars sjukdom har progredierat under eller efter docetaxelbehandling (dnr
2626/2017). Företaget har nu ansökt om att Xtandi även ska ingå i läkemedelsförmånerna för
indikationerna 1) nmCRPC hos vuxna män som löper hög risk att utveckla metastaserad sjukdom och 2) mHSPC hos vuxna män. Vid båda indikationerna ska Xtandi ges i kombination
med androgen deprivationsterapi (ADT).
Inom ramen för en tidigare ansökan för Xtandi (dnr 4852/2014), tecknades en sidoöverenskommelse mellan företaget och regionerna som förfaller den 31 maj 2022. Sidoöverenskommelsen omfattar all försäljning av Xtandi inom läkemedelsförmånerna och gör att
behandlingskostnaden minskar.
TLV bedömer svårighetsgraden för högrisk-nmCRPC och mHSPC som mycket hög. TLV bedömer att Erleada och Nubeqa är relevanta jämförelsealternativ vid nmCRPC och Erleada vid
mHSPC.
Enzalutamids effekt och säkerhet vid högrisk-nmCRPC har utvärderats i fas III-studien
PROSPER. Studiedata visar en statistiskt signifikant effekt för metastasfri överlevnad (MFS)
och total överlevnad (OS) till fördel för behandling med enzalutamid plus ADT jämfört med
enbart ADT.
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Effekt och säkerhet för behandling med enzalutamid plus ADT har utvärderats i fas III-studien
ARCHES, där jämförelsearmen utgörs av placebo plus ADT och fas III-studien ENZAMET, där
jämförelsearmen utgörs av en icke-steroid antiandrogen plus ADT. Primärt effektmått i ARCHES var progressionsfri överlevnad (PFS). Skillnaden mellan behandlingsarmarna var statistiskt signifikant med en hazardkvot (HR) på 0,37. Primärt effektmått i ENZAMET var OS och
skillnaden mellan behandlingsarmarna var statistiskt signifikant. Fyrtiofem procent av patienterna i ENZAMET fick även docetaxel. HR för OS skattades till 0,67 i hela studiepopulationen
och till 0,53 i subgruppen patienter som inte samtidigt fick docetaxel.
Företaget har även bifogat en indirekt effektjämförelse där enzalutamid jämförs mot apalutamid (Erleada), abirateron (Zytiga), docetaxel, radioterapi och icke-steroida antiandrogener i
en nätverksmetaanalys. Baserat på den indirekta jämförelsen var det ingen signifikant skillnad
avseende risk för progression eller död beroende på om patienter fick enzalutamid eller apalutamid.
Baserat på indirekta jämförelser bedömer TLV att effekt och säkerhet för enzalutamid är jämförbar med den för apalutamid och darolutamid för nmCRPC respektive med den för apalutamid för mHSPC.
Eftersom det finns sidoöverenskommelser för Erleada, Xtandi och Nubeqa som påverkar läkemedlens kostnad har TLV jämfört kostnaden per QALY för Xtandi med resultat från tidigare
hälsoekonomiska analyser av Erleada och Nubeqa. I de hälsoekonomiska analyserna jämförs
kombinationsbehandling med respektive läkemedel och ADT med ADT enbart.
TLV justerar analysen för Xtandi så att den QALY-vinst som erhålls är i nivå med de QALYvinster som erhölls i TLV:s utvärderingar av Nubeqa och Erleada.
Kostnaden per QALY vid mHSPC uppskattades av TLV till 640 000 kronor för Erleada. I analysen av Xtandi uppskattas kostnaden per QALY till 580 000 kronor.
Kostnaden per QALY vid nmCRPC uppskattades till 430 000 kronor för Nubeqa och 360 000
kronor för Erleada. I analysen av Xtandi vid nmCRPC har MFS använts som proxy för tid på
behandling. När MFS användes som proxy i de tidigare utvärderingarna uppgick kostnaden
per QALY till 720 000 kronor för Nubeqa och 430 000 kronor för Erleada.
De absoluta punktskattningarna är behäftade med osäkerheter då syftet varit att bedöma om
kostnaden är rimlig givet jämförbar effekt vs. Erleada och Nubeqa. Sammantaget är kostnaden
per QALY för Xtandi i nivå med kostnaden per QALY för Erleada och Nubeqa då effekten av
läkemedlen betraktas som jämförbar.
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Bilagor
Bilaga 1 - Utdrag ur lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
8 § första stycket
Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § får ansöka om att läkemedlet
eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna enligt denna lag. Sökanden ska visa att villkoren
enligt 15 § är uppfyllda och lägga fram den utredning som behövs för att fastställa inköpspris
och försäljningspris.
10 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får på eget initiativ besluta att ett läkemedel
eller en annan vara som ingår i läkemedelsförmånerna inte längre ska ingå i förmånerna.
11 § Om det finns särskilda skäl får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att ett
läkemedel eller en annan vara ska ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst användningsområde. Myndighetens beslut får förenas med andra särskilda villkor.
15 § Ett receptbelagt läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna och inköpspris och
försäljningspris ska fastställas för läkemedlet under förutsättning att
1. kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 3
kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), framstår som rimliga från medicinska,
humanitära och samhällsekonomiska synpunkter, och
2. det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som enligt en sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 kap. 1 § första
stycket läkemedelslagen (2015:315) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsenliga.
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