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Utvärderad indikation: Gazyvaro i kombination med kemoterapi, följt av
underhållsbehandling med Gazyvaro hos patienter som svarat på behandling, är indicerat
för behandling av tidigare obehandlade patienter med avancerat FL.
Follikulärt lymfom (FL) är det vanligaste indolenta (lågaktiva) nodala lymfomet, och utgör
omkring 15 % av alla lymfom. I Sverige insjuknar ungefär 250 nya patienter varje år.
Prognosen är generellt god med en tioårsöverlevnad på i genomsnitt c:a 60%. Vissa
patienters sjukdom progredierar dock kort tid efter diagnos och första behandling och för
dessa är överlevnaden betydligt sämre.
Svårighetsgraden för tillståndet behandlingskrävande follikulärt lymfom i första linjen
bedöms som hög till mycket hög. Detta motiveras av att tillståndet är obotligt och
progredierande till död men tar hänsyn till att många patienter ändå har en relativt lång
överlevnad.
Gazyvaro innehåller den monoklonala anti-CD20-antikroppen obinutuzumab.
TLV bedömer att rituximab är ett relevant jämförelsealternativ till Gazyvaro, då båda är
CD20-antikroppar och kan användas på samma sätt och i samma kombinationer.
Företaget använder samma jämförelse i den hälsoekonomiska modellen som i den
registreringsgrundande kliniska fas 3-studien GALLIUM. Detta innebär att
induktionsbehandling med Gazyvaro och kemoterapi följt av underhållsbehandling med
Gazyvaro (G-kemo) jämförs med induktionsbehandling med rituximab och kemoterapi
följt av underhållsbehandling med rituximab (R-kemo). I studien bestod kemoterapin av
CHOP, bendamustin eller CVP.
De viktiga effektmåtten progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS) är
omogna i GALLIUM-studien då endast 22 respektive 13 procent av patienterna i
rituximab- respektive Gazyvaro-armen hade progredierat, och endast 8 respektive 6
procent hade avlidit. PFS visar dock en statistiskt signifikant fördel för Gazyvaro med
hasardkvot 0,66 (prövarens bedömning) och 0,71 (oberoende granskare). OS data visar en
statistiskt icke-signifikant hasardkvot på 0,75. Medianerna har inte nåtts, annat än för PFS
för rituximab-armen i den oberoende bedömningen: 4 år och 3 månader.
Gazyvaros biverkningsprofil domineras av benmärgshämning och gastrointestinala
biverkningar. Gazyvaro har något högre biverkningsfrekvenser än rituximab, men
skillnaden i avbruten behandling på grund av biverkningar är liten.
Viktigaste faktorn för kostnadseffektiviteten av Gazyvaro är den relativa effekten över tid.
Priset på Gazyvaro som används i den hälsoekonomiska modellen är 31 763 kronor per
injektionsflaska á 1ooo mg.
Eftersom Gazyvaro initialt ges i kombination med kemoterapi innebär det att dessa
kostnader slås ihop under den första tiden. Första årets totala kostnad för behandling med
Gazyvaro (kombination och monoterapi) uppgår till cirka 380 000 kronor. Andra året
uppgår kostnaden för behandling med Gazyvaro till 190 000 kronor. Detta att jämföra
med rituximab i kombination med kemoterapi som under det första året kostar cirka
180 000 kronor och år två kostar 100 000 kronor.
Kostnaden per vunnet QALY bedöms uppgå till cirka 600 000 kronor.
Osäkerheterna bedöms vara höga och ligger främst i antaganden om längd av bibehållen
effektfördel på progressionsfri överlevnad. Det har även identifierats osäkerheter gällande
skillnad i mortalitet för tidigt och sent progredierade patienter samt behandlingslängd.
I bilaga 2 presenteras även en kortfattad redovisning av företagets hälsoekonomiska
modell för Gazyvaro som andra linjens behandling av patienter med follikulära lymfom.
Modellen granskas endast ytligt då NT-rådets beställning primärt avser Gazyvaro som
första linjens behandling.

Slutsatserna i underlaget kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund för
den utvärderingen förändras på ett avgörande sätt.
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1 Bakgrund
Gazyvaro (obinutuzumab) säljs av Roche Registration Limited och klassificerades som
särläkemedel för indikationen follikulärt lymfom (FL) av EU-kommissionen den 19 juni 2015
[1].
Gazyvaro erhöll marknadsgodkännande i EU den 23 juli 2014 för behandling av kronisk
lymfatisk leukemi (KLL) [2] , en indikation som tidigare har utvärderats av TLV 1.
Gazyvaro har därefter godkänts som andra linjens behandling av follikulärt lymfom (FL) i juni
2016, samt som första linjens behandling av FL i september 2017 [2].
Denna utvärdering fokuserar på första-linjesindikationen.
Företaget uppskattar att cirka [--] patienter per år kommer att vara aktuella för
induktionsbehandling med Gazyvaro i första linjens behandling.

2 Medicinskt underlag
2.1 Follikulärt lymfom (FL)
Nedanstående text är hämtad från Regionala Cancercentrum i Samverkans nationella
vårdprogram för follikulärt lymfom (RCC).
FL är det vanligaste indolenta (lågaktiva) nodala lymfomet, och utgör omkring 15 % av alla
lymfom. Den högsta incidensen finns i Nordamerika och Västeuropa. I Sverige insjuknar
ungefär 250 nya patienter varje år. I Sverige är medianåldern vid diagnos 65 år men patienter
i alla åldrar insjuknar. Till skillnad från övriga lymfom drabbar FL lika ofta kvinnor som män.
Sjukdomen stadieindelas liksom de flesta andra lymfom i enlighet med det system som
föreslogs vid Ann Arbor-konferensen 1971. Vid diagnos uppvisar majoriteten både perifert och
centralt lymfkörtelengagemang och ungefär två tredjedelar Ann Arbor stadium III eller IV.
Benmärgsengagemang vid diagnos ses hos ungefär 40 procent av patienterna. I sällsynta fall
finns FL primärt i extranodal vävnad såsom hud, tolvfingertarm, äggstockar, bröst och
testiklar.
Eftersom indolent FL (WHO-grad 1, 2 och 3A) anses obotligt, behandlas patienter med spridd
sjukdom endast om sjukdomen ger symtom eller växer. Sjukdomen är nyckfull och
karaktäriseras av goda behandlingssvar och upprepade återfall, samtidigt som vissa patienter
aldrig behöver behandlas. Den individuella överlevnaden efter diagnos är mycket varierande:
från mindre än ett år till mer än 40 år. Emellertid har den genomsnittliga överlevnaden kraftigt
förbättrats sedan rituximab infördes i primärbehandlingen.
I dag går inte medianöverlevnadstid att beräkna, men sedan 2003 är tioårsöverlevnaden
respektive den relativa tioårsöverlevnaden [jämfört med normal population] för svenska
patienter följande:
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yngre än 50 år:
50–59 år:
60–69 år:
70 år och äldre:
Totalt:

90 % och 92 %
78 % och 83 %
68 % och 78 %
32 % och 64 %.
59 % och 76 %
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Det enskilt största hotet mot patientens liv och hälsa är transformation till aggressivt Bcellslymfom, vilket drabbar cirka 20–30 % av patienterna under de första tio åren (årlig
risk 2–3 %). Det finns inga etablerade prediktorer för transformation. Risken har
rapporterats öka med högt stadium LD, FLIPI, ålder, bulkig och extranodal sjukdom.

2.2 Läkemedlet
Läkemedlet Gazyvaro innehåller den rekombinanta monoklonala humaniserade och
glykomodifierade typ II anti-CD20-antikroppen obinutuzumab.
Indikation
Tidigare utvärderad indikation
Gazyvaro i kombination med klorambucil är indicerat för behandling av vuxna patienter med
tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och med komorbiditeter där fulldos
fludarabinbaserad behandling inte är lämplig.
Indikation som utvärderas i denna rapport
Gazyvaro i kombination med kemoterapi, följt av underhållsbehandling med Gazyvaro hos
patienter som svarat på behandling, är indicerat för behandling av tidigare obehandlade
patienter med avancerat FL.
Denna indikation utvärderas ej
Gazyvaro i kombination med bendamustin följt av underhållsbehandling med Gazyvaro är
indicerat för behandling av patienter med FL som inte svarat eller som har progredierat under
eller upp till 6 månader efter behandling med rituximab eller rituximabinnehållande
behandling.
Verkningsmekanism
Obinutuzumab är en rekombinant monoklonal humaniserad och glykomodifierad typ II antiCD20-antikropp. Antikroppen riktar sig specifikt mot den extracellulära delen av CD20transmembranantigen som finns på ytan hos icke-maligna och maligna pre-B- och mogna Blymfocyter, men som saknas hos de hematopoetiska stamcellerna, pro-B-celler, normala
plasmaceller och normal vävnad. Glykomodifiering av Fc-delen av obinutuzumab resulterar i
högre affinitet för FcɣRIII-receptorer på immuneffektorceller såsom NK-celler (natural killer
cells), makrofager och monocyter jämfört med icke-glykomodifierade antikroppar.
I prekliniska studier inducerade obinutuzumab direkt celldöd och medierade
antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (ADCC) samt antikroppsberoende
cellmedierad fagocytos (ADCP) genom rekrytering av FcɣRIII-positiva immuneffektorceller.
In vivo medierar dessutom obinutuzumab till mindre grad en komplementmedierad cytoxicitet
(CDC). [3]
Dosering/administrering
Doseringsavisningarna i produktresumén [3] sammanfattas som följer.
Gazyvaro administreras via intravenös infusion i dosering och schema enligt Tabell 1.
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Tabell 1. Dosering av Gazyvaro vid FL

Cykel
Cykel 1

Cykel 2-6 eller 2-8
Underhållsbehandling

Dag i behandlingscykel
Dag 1

Dos av Gazyvaro
1000 mg

Dag 8
Dag 15
Dag 1
Varannan månad i 2 år eller
tills sjukdomsprogression
(beroende på vad som
inträffar först)

1000 mg
1000 mg
1000 mg
1000 mg

Patienter med tidigare obehandlat FL
Gazyvaro administereras i kombination med kemoterapi som induktionsbehandling enligt
följande:
 Sex 28-dagars behandlingscykler i kombination med bendamustin eller,
 Sex 21-dagars behandlingscykler i kombination med cyklofosfamid, doxorubicin,
vinkristin och prednisolon (CHOP), följt av ytterligare 2 behandlingscykler med enbart
Gazyvaro eller,
 Åtta 21-dagars behandlingscykler i kombination med cyklofosfamid, vinkristin och
prednison/prednisolon/metylprednisolon (CVP).
Underhållsbehandling med Gazyvaro som monoterapi ges till patienter med komplett eller
partiell respons på induktionsbehandling med Gazyvaro i kombination med kemoterapi.
Patienter med FL som inte svarat på behandling eller som progredierade senast 6 månader
efter behandling med rituximab eller en rituximabinnehållande behandling
Gazyvaro administreras i kombination med bendamustin som induktionsbehandling i sex 28dagars behandlingscykler.
Underhållsbehandling med Gazyvaro som monoterapi ges till patienter som uppnår komplett
eller partiell respons på induktionsbehandling eller som har stabil sjukdom.

2.3 Behandling och svårighetsgrad
Aktuella behandlingsrekommendationer
Regionala cancercentrum i samverkan har tagit fram ett evidensgraderat vårdprogram för FL.
[4] Vårdprogrammets behandlingsrekommendationer sammanfattas nedan.
För patienter med lokaliserad sjukdom, traditionellt stadium I och II som ryms i ett strålfält,
ges strålbehandling i botande syfte.
Spridd sjukdom utan behandlingsindikation enligt nedan ska behandlas med vaksam
expektans, vilket innebär regelbundna kontroller och information till patienten om att
observera eventuell progress. (Evidensstyrka enligt GRADE: ++++).
Behandlingsindikationer:
Organpåverkan, symtomgivande sjukdom, cytopeni(er), leukemiserat lymfom, massiv eller
symtomgivande mjältförstoring, bulkig sjukdom (största tumördiameter > 6 cm) eller stor
sjukdomsbörda, samt kontinuerlig eller snabb progress.
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Vid spridd sjukdom med behandlingsindikation rekommenderas någon av följande
behandlingsregimer (evidensstyrka enligt GRADE):
 Rituximab-bendamustin x 6 (++++)
 Singel-rituximab, 4 veckovisa infusioner och vid behandlingssvar ytterligare 4 infusioner,
12 veckor efter start (+++)
 Rituximab-CHOP x 6 (++++), följt av rituximabunderhåll varannan månad i 12 doser (++)
 Vid aggressiv klinik eller organpåverkan som kräver prompt tumörreduktion bör
Rituximab-kemo ges (Rituximab-bendamustin eller Rituximab-CHOP).
 Stamcellsskörd bör övervägas i första remission för yngre patienter med högrisk FLIPI.
TLV:s bedömning:
Enligt det nationella vårdprogrammet är rituximab-CHOP x 6, följt av rituximabunderhåll
varannan månad i 12 doser, samt rituximab-bendamustin x 6 utan underhållsbehandling
aktuella behandlingsalternativ för 1:a linjens behandling av follikulärt lymfom.
Enligt en klinik som TLV har konsulterat är den vanligaste regimen idag rituximabbendamustin (utan underhållsbehandling). Vid aggressivare sjukdom (och yngre patienter)
ges rituximab-CHOP, i normalfallet med rituximab underhållsbehandling. TLV har inte
tillgång till någon mera exakt uppskattning av andelen patienter som får R-benda respektive
R-CHOP +R.
Jämförelsealternativ
Företagets motivering återges i sin helhet:
”Roche har i kostnadseffektivtetsmodellen för 1L FL valt att jämföra obinutuzumab i
kombination med kemoterapi med rituximab i kombination med kemoterapi som
induktionsbehandling och med obinutuzumab respektive rituximab som
underhållsbehandling. Anledningen till detta är att det är den behandling man studerat
i den direkta jämförelse som ligger till grund för godkännandet. Enligt det nyligen
publicerade vårdprogrammet rekommenderas dock endast underhållsbehandling med
rituximab efter induktionsbehandling med R-CHOP och inte efter R-Benda. Eftersom
det inte går att särskilja effekten från induktions respektive underhållningsbehandling
måste vi anta att skillnaden i effekt mellan jämförelserna är lika under båda faserna av
behandling. I den bifogade modellen har vi också räknat med läkemedelskostnaden för
underhållsbehandling i båda armarna trots att den sannolikt inte kommer se ut så för de
patienter som behandlas med R /G-Benda.”
Företaget använder således samma jämförelse i den hälsoekonomiska modellen som i den
registreringsgrundande kliniska fas 3-studien GALLIUM. Detta innebär att
induktionsbehandling med Gazyvaro och kemoterapi följt av underhållsbehandling med
Gazyvaro jämförs med induktionsbehandling med rituximab och kemoterapi följt av
underhållsbehandling med rituximab. Denna jämförelse görs trots att en stor andel patienter
i Sverige i dagsläget kan förväntas inte få underhållsbehandling med rituximab efter induktion
med rituximab + bendamustin. Detta motiverar företaget med att det inte går att särskilja
effekten av Gazyvaro respektive rituxumab i induktionsfas från effekten i underhållsfas.
Företaget antar vidare att underhållsbehandling med Gazyvaro inte heller kommer att ske för
patienter som erhållit induktionsbehandling med Gazyvaro och bendamustin. Man har inte
motiverat detta.
Studieresultaten som den hälsoekonomiska modellen bygger på inkluderar även resultaten
från en tredje kemoterapiregim, som är en kombination av cyklofosfamid, vinkristin och
prednisolon (CVP). Denna regim återfinns inte i det svenska nationella vårdprogrammet.
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Företagets svenska kliniska experter konfirmerar att CVP inte är relevant för svenska
förhållanden. Enligt en publicerad klinisk randomiserad studie gav R-CHOP en statistiskt
signifikant högre progressionfri överlevnad vid 3 år jämfört med R-CVP som första linjens
behandling av FL [5]. Studieresultaten från GALLIUM antyder att den relativa nyttan av
Gazyvaro jämfört med rituximab ökar när bakgrundskemoterapin är mindre aktiv. (Se Tabell
4: Hasardkvoterna (HR) för jämförelsen Gazyvaro - rituximab är lägre för bendamustin och
CVP jämfört med CHOP.) Dock tycks den relativa nyttan för CVP- och bendamustin-regimerna
vara snarlika (HR 0,63 resp 0,61) och endast en mindre andel av patienterna fick CVP i studien.
Hur väl modellen representerar svenska förhållanden beror på hur stor användningen av RCHOP respektive R-bendamustin är i Sverige. Enligt en tillfrågad svensk klinik är bendamustin
den idag dominerande kemoterapin vid första linjens behandling av FL, exakt hur stor andel
det är har dock TLV ingen information om.
TLV:s bedömning:
TLV bedömer att rituximab är ett relevant jämförelsealternativ till Gazyvaro, då båda är CD20antikroppar och kan användas på samma sätt och i samma kombinationer. Relevanta
jämförelsealternativ till Gazyvaros godkända behandlingsregimer utgörs av R-CHOP följt av R
underhållsbehandling, samt R-bendamustin (R-benda) utan R underhållsbehandling.
Det hälsoekonomiska underlaget baseras på studien GALLIUM där samtliga patienter fått
underhållsbehandling. Då effekten av underhållsbehandling med rituximab inte antas vara
negativ accepterar TLV företagets val av jämförelsealternativ.
TLV utgår från att Gazyvaro till största delen kommer att ges enligt indikation, dvs med
underhållsbehandling även till de patienter som får Gazyvaro + bendamustin (G-benda) som
induktion.
Svårighetsgrad för tillståndet
TLV:s bedömning:
Svårighetsgraden för tillståndet behandlingskrävande follikulärt lymfom i första linjen bedöms
som hög till mycket hög. Detta motiveras av att tillståndet är obotligt och progredierande till
död men tar hänsyn till att många patienter ändå har en relativt lång överlevnad.

2.4 Klinisk effekt och säkerhet
Kliniska studier
1:a linjen – GALLIUM-studien
Gallium-studien (BO21223) var en randomiserad, oblindad, fas-3 studie som undersökte
effekten av obinutuzumab (Gazyvaro) plus kemoterapi jämfört med rituximab plus kemoterapi
hos patienter med CD20-positiva indolenta non-Hodgkin lymfom (iNHL), bestående av
follikulära lymfom (FL) och marginalzonslymfom (MZL). FL var tidigare obehandlade (1:a
linjens behandling), medan MZL kunde ha fått tidigare lokal behandling, dock ej
farmakologisk behandling. Studien inkluderade en mindre del MZL (n=199, 14%) och
godkännandet gäller bara FL (n=1202, 86%). Tabell 2
Tre olika kemoterapiregimer användes och randomiseringen stratifierades för detta;
bendamustin, CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin och prednisolon), respektive CVP
(cyklofosfamid, vinkristin och prednisolon). Det primära effektmåttet var progressionsfri
överlevnad (progression-free survival, PFS) enligt prövarens bedömning (investigator
assessment, INV). PFS enligt oberoende bedömare som var blindade avseende
behandlingsarm (independent research committee, IRC) var ett sekundärt effektmått.
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Tabell 2. Beskrivning av den kliniska studien GALLIUM (BO21223), första linjens behandling av FL [6]
Studie

Design

Population

Intervention/kontroll

Gallium
BO21223

Fas 3
randomiserad
icke-blindad
studie

N= 1202
Tidigare
obehandlad och
avancerad (Ann
Arbor stadie III/IV)
eller stadie II
bulkig, histologiskt
dokumenterat,
CD20-positivt,
lågaktivt FL.
Medianålder 59 år
(23-88).

Obinutuzumab (Gazyvaro) + kemoterapi
samt underhållsbehandling med
obinutuzumab (n=601) jämfördes med
rituximab + kemoterapi samt
underhållsbehandling med rituximab
(n=601)

Primärt
effektmått
PFS (INV)

Antal (andel) patienter som erhöll
respektive kemoterapiregim:
118 (10%) CVP
398 (33%) CHOP
686 (57%) bendamustin

Resultat
Tabell 3. Andel patienter med händelse: progression, respons, sjukdomstransformation, död och PFShändelse vid behandling med ritxumab eller obinutuzumab (Gazyvaro) i GALLIUM-studien [6] [7] [8]
Studiearm
Progression
Respons efter induktion
Respons efter underhållsbehandling*
Transformation*
Död
PFS-händelse (progression eller död)

R-kemo
N=601
n (%)
130 (21,6)
522 (86,9)
341 (64,0)
29 (4,8)
46 (7,7)
144 (24,0%)

G-kemo
N=601
n (%)
80 (13,3)
532 (88,5)
371 (70,7)
18 (3,0)
35 (5,8)
101 (16,8%)

*: Explorativa analyser, ej förspecificerade.
N= totalt antal, n= antal. Transformation = sjukdomstransformation till höggradig malignitet eller diffust storcelligt Bcellslymfom (medför dålig prognos)

Det låga antalet händelser framgår av tabellen ovan. Detta medför att för endast ett av
effektmåtten som mäter tid till händelse (progression/död) hade medianen uppnåtts vid
analystidpunkten av studien för godkännandet, nämligen PFS (IRC) för rituximab-armen, som
var 51,2 månader (4 år och 3 månader). För Gazyvaro-armen och samtliga övriga effektmått
hade medianen ej nåtts, varför inga medianer anges i resultattabellen nedan.
Tabell 4. Hasardkvoter för Gazyvaro jämfört med rituximab i GALLIUM-studien [6]
Behandlingsgrupp
(kemo)
Alla
(N=1202)
Bendamustin
(n=686)
CHOP
(n=398)
CVP
(n=118)

HR
95% KI
p-värde
HR
95% KI
HR
95% KI
HR
95% KI

Progressionsfri
överlevnad
(INV)

Progressionsfri
överlevnad
(IRC)

Responsduration

Tid till
nästa
lymfombehandling

Total
överlevnad

0,66
0,51-0,85
0,0012
0,61
0,43-0,86
0,77
0,50-1,20
0,63
0,32-1,21

0,71
0,54-0,93
0,014
-

0.66*
-

0,68
0,51-0,91
0,0094
-

0,75
0,49-1,17
0,21
-

-

-

-

-

-

-

-

-

CHOP= cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin och prednisolon, CVP = cyklofosfamid, vinkristin och prednisolon,
HR = hasardkvot (hazard ratio), INV = prövarens bedömning IRC = obereonde bedömning, KI = konfidensintervall, N= totalt
antal, n= antal.
* Utfallet är ej baserat på en randomiserad grupp, utan endast på de inom respektive arm som svarade.

Studien var öppen, dvs oblindad, och man kan se en viss tendens till att prövarna har gjort
något mer gynnsamma bedömningar av utfallen (progress/ej progress) i Gazyvaro-armen
jämfört med rituximab-armen (EPAR [6]2), vilket också avspeglas i hasardkvoterna. EMA har
i den publika bedömningrapporten för godkännandet, EPAR, kommenterat graden av
2

EPAR, Tabell 19 och 20
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samstämmighet mellan prövare och den oberoende kommittén och bedömt den som
acceptabel.
Tidiga och sena progresser
Enligt en separat redovisad analys av GALLIUM-studien, Launonen et al 2017 [9], hade 155
(14,5%) av 1071 utvärderingsbara patienter progredierat inom 24 mån efter randomiseringen
(early progressors), varav 18,9% i R-armen och 12,5% i G-armen. Ju tidigare progress, desto
sämre överlevnad sågs. Med en gräns vid 24 månader var 2-årsöverlevnaden från
randomisering 83% respektive 98% för patienter med tidig respektive sen progress. Man
noterade att överlevnaden efter progression hos patienter med tidig progress (inom 24
månader) var likartad mellan armarna.
Andelen med tidig progession är i linje med vad som sågs i en tidigare publicerad studie,
National LymphoCare Study, Casulo et al 2015 [10], som visade 19% patienter med progressiv
sjukdom inom 24 månader för patienter som fått R-CHOP som 1:a linjens behandling av FL,
vilka hade en påtagligt sämre 5-årsöverlevnad än de med senare progress (50% resp 90%).
Ytterligare stöd för att tidig progress medför sämre prognos finns från Maurer et al 2016 , som
visade att Event-free survival (EFS) vid 12 och 24 mån efter diagnos predicerar överlevnad.
[11]
Livskvalitet
I figuren nedan visas förändring i patientrapporterad hälsorelaterad livskvalitet under
studiens gång. En ökning innebär förbättring. Ingen signifikant skillnad ses mellan armarna.
Figur 1. Förändring från baseline i patientrapporterad hälsorelaterad livskvalitet enligt FACT-Lym,
Lymphoma subscale (GALLIUM-studien, FL, ITT-populationen) [6]

Källa: EPAR, Figur 16.
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Oönskade händelser i de kliniska studierna
Medianuppföljningstiden för FL-populationen i GALLIUM var 34,4 månader (c:a 2 år och 4
månader).
Tabell 5. Oönskade händelser i GALLIUM, 1:a linjens behandling av FL [6] [8]
R-kemo
(N=597)
587 (98,3%)

Totalt antal patienter med minst en
oönskad händelse
Totalt antal händelser
9 343
Totalt antal dödsfall
46 (7,7%)
Totalt antal patienter med minst en oönskad händelse:
Med dödlig utgång
20 (3,4%)
Toxicitetsgrad 3-5
405 (67,8%)
Som ledde till avbrytande av
85 (14,2%)
behandlingen
Som ledde till doseringsuppehåll
338 (56,6%)
avseende antikroppen (R/G)
Som bedömdes som
547 (91,6%)
behandlingsrelaterad (av prövaren)
Som var allvarlig*
238 (39.9%)

G-kemo
(N=595)
592 (99,5%)
10 311
35 (5,9%)
24 (4,0%)
444 (74,6%)
97 (16,3%)
395 (66,4%)
564 (94,8%)
274 (46.1%)

* Serious adverse event.

Rituximab och obinutuzmab (Gazyvaro) är båda monoklonala antikroppar riktade mot CD20antigenet på B-celler och har till stora delar överlappande biverkningsprofiler, där Gazyvaro
tenderar att ha något högre frekvens för de flesta biverkningar, men leder till avbruten
behandling i liknande frekvens (16 respektive 14%, Tabell 5). Biverkningsprofilen domineras
av benmärgshämning (främst neutropeni) och gastrointestinala biverkningar (illamående,
förstoppning, kräkningar, diarré). Därtill är bland annat infektioner mycket vanliga, liksom
hudreaktioner.
Biverkningar enligt produktresumén finns bifogat som bilaga 1.
TLV:s bedömning:
GALLIUM-studien visade en statistiskt signifikant förlängning av progressionsfri överlevnad
(PFS) för de patienter som fick Gazyvaro (obinutuzumab, ”G”) jämfört med dem som fick
rituximab (”R”), hasardkvot 0,66 (prövare), och 0,71 (oberoende kommitté). Tecken på
skevhet i prövarnas bedömning till fördel för Gazyvaro-armen noterades. I den
hälsoekonomiska modellen antas hasardkvoten 0,70, vilket TLV bedömer som betryggande.
Det låga antalet händelser (progression och död) medför att den absoluta tidsvinsten i
progressionfri överlevnad inte kan bedömas då medianen ännu inte har nåtts, annat än för
rituximab-armen i den oberoende bedömningen, vilken var 4 år och 3 månader. Utifrån
denna median och hasardkvoten 0,7 framstår företagets antagande om 3 års PFS-vinst (vilket
baserar sig på PRIMA-studiens median på över 6 år) som överskattad. (PRIMA-studien
undersökte tilläggsvärdet av 2 års underhållsbehandling med rituximab efter induktion med
rituximab i kombination med kemoterapi, Salles et al 2011 [12].)
TLV bedömer att nyttan med Gazyvaro jämfört med rituximab är visad i form av tydligt
förbättrad PFS, trots omogna data. Mycket få dödsfall har inträffat men den lilla numeriska
skillnaden mellan armarna är till Gazyvaros fördel. Gazyvaros och rituxumabs
biverkningsprofiler är likartade, men Gazyvaro har generellt sett högre frekvenser av flertalet
biverkningstyper. Någon signifikant skillnad i hälsorelaterad livskvalitet sågs inte.
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3 Hälsoekonomi Gazyvaro
För att uppskatta kostnadseffektiviteten vid behandling med Gazyvaro har företaget inkommit
med en markov-modell. I modellen jämförs Gazyvaro med rituximab som i likhet med
Gazyvaro antas ges i kombination med kemoterapi under induktionsbehandlingen, därefter
ges underhållsbehandling med Gazyvaro respektive rituximab som monoterapi. För båda
behandlingsgrupperna antas kemoterapi bestå av bendamustin, CHOP eller CVP. I modellen
har fördelningen av patienter som får respektive kemoterapi viktats baserat på andelen
patienter som får respektive behandling i GALLIUM.
För enkelhetens skull kommer induktionsbehandling med Gazyvaro och kemoterapi följt av
underhållsbehandling med Gazyvaro fortsättningsvis benämnas G-kemo. På motsvarande vis
benämns rituximab i kombination med kemoterapi följt av underhållsbehandling med
rituximab som R-kemo.
Den hälsoekonomiska modellen har fyra stadier: progressionsfri sjukdom, tidigt progredierad
sjukdom, sent progredierad sjukdom och död (se Figur 2 nedan). Samtliga patienter går in i
modellen i det progressionsfria sjukdomsstadiet. En patient som progredierar inom de första
24 månaderna från behandlingsstart går över till det tidigt progredierade sjukdomsstadiet och
stannar där fram till dess att patienten avlider. En patient som progredierar senare än 24
månader från behandlingsstart förflyttar sig istället till det sent progredierade sjukdomsstadiet
och befinner sig i stadiet tills dess att död inträffar.
Figur 2 Företagets modell

Antagande gällande det progredierade sjukdomsstadiets uppdelning av tidigt och sent
progredierad sjukdom baseras främst på litterära källor. Företaget lyfter fram studier av
Casulo et al. 2015 [10] och Maurer et al. 2016 [11], vars respektive resultat indikerar att
patienter som progredierar inom 24 månader från baseline/diagnos har en signifikant kortare
överlevnad jämfört med patienter som progredierar efter att 24 månader passerat. Liknande
resultat sågs i GALLIUM enligt en publicerad mötesrapport [9].
Modellens effektdata och patientkarakteristika hämtas främst från de kliniska fas III-studierna
GALLIUM och PRIMA. Patienterna i modellen har en genomsnittlig ålder på 57.9 år, de väger
i genomsnitt 75,70 kg, och har en genomsnittlig kroppsyta på 1,86 m2 . Tidshorisont är 40 år
och en cykellängd är en månad lång. För att korrigera för att alla händelser inte sker i slutet av
en cykel halvcykelkorrigeras modellen. Kostnader och hälsovinster diskonteras med 3 procent
årligen.
TLV:s bedömning: Modellen företaget använt är lämpligt uppbyggd till sin struktur. TLV
gör bedömningen att den fångar de flesta relevanta kostnader och effekter som behandling
med Gazyvaro medför. Det skulle kunna tänkas att patienter kan återgå till progressionsfri
status efter att de progredierat på första linjens behandling. Det saknas dock data för att stärka
detta, varför en sådan analys förkastas.
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Tidshorisonten avser spegla ett livstidsperspektiv för patientgruppen. TLV anser att det finns
viss osäkerhet gällande tidshorisontens längd av 40 år. Om än patienter med follikulärt
lymfom kan leva ett långt liv är medelåldern i patientgruppen vid behandlingsstart cirka 58 år.
TLV presenterar känslighetsanalyser både gällande tidshorisont och överlevnad i avsnitt 4.2.

3.1 Effektmått
Klinisk effekt
Modellen bygger på effektmåtten progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS).
OS estimeras genom att kombinera PFS och överlevnad efter progression (PPS, postprogression survival). Effektdata hämtas främst från studien GALLIUM. Eftersom PPS i
GALLIUM är omoget (mindre än 10 procent hade avlidit) använder företaget även studien
PRIMA, en långtidsstudie av rituximab, för att prediktera PPS på lång sikt.
Sannolikheten att stanna kvar i det progressionsfria sjukdomsstadiet baseras på resultaten
observerade i GALLIUM. Eftersom endast en begränsad andel patienter har progredierat i
GALLIUM vid tidpunkten för analysen, har företaget modellerat den progressionsfria
överlevnaden med hjälp av ett antal statistiska fördelningar. Företaget validerar
extrapoleringen av jämförelsearmen med hjälp av studien PRIMA som har en längre
uppföljningstid.
Den statistiska passformen, det vill säga hur väl de skattade fördelningarna överrensstämmer
med bakomliggande Kaplan-Meier-estimat, har utvärderats med AIC3 och BIC4. Utöver den
statistiska passformen har även visuell inspektion av kurvornas utseende tillämpats för att
identifiera bäst lämpad funktionsform.
I företagets grundscenario extrapoleras den progressionsfria överlevnaden med en
exponentialfunktion samt under antagandet att proportionella hasarder håller5. G-kemoarmen modelleras alltså utifrån R-kemo-armen och en hazardkvot (0,7) baserad på resultaten
i GALLIUM.
I modellen antas att den relativa behandlingseffekten kvarstå under nio år från randomisering.
De första nio åren antas G-kemo ha en konstant effektfördel på progressionsfri överlevnad i
jämförelse med R-kemo. Efter nio år antas inte längre någon effektfördel kvarstå och risken
att progrediera är då densamma (HR=1) i båda behandlingsarmarna. Företaget baserar
antagandet på resultaten från den åttaåriga uppföljningen av studien PRIMA som visar att
effekten av R-kemo är bibehållen vid tidpunkten.
I figur 3 återfinns modellerad progressionsfri överlevnad.

AIC: Akaike’s Information Criterion, statistisk metod för att avgöra grad av anpassning.
BIC: Bayesian Information Criterion, statistisk metod för att avgöra grad av anpassning.
5 Hasardkvoten representerar ett mått av relativ risk mellan exempelvis två behandlingsalternativ. Håller antagandet om
proportionell risk innebär det att den relativa risken mellan behandlingarna hålls konstant över tid även om den faktiska risken
förändras.
3

4
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Figur 3. Progressionsfri överlevnad

TLV:s bedömning: TLV instämmer med företaget att en exponentialfunktion både visuellt
och statistiskt förefaller ha en rimlig passform till de bakomliggande Kaplan-Meier-estimaten
för progressionsfri överlevnad. Även Gompertz och weibullfördelningarna passar med K-M
datat. Sett till extrapoleringen av progressionsfri överlevnad i sin helhet förefaller
gompertzfördelningen generera en något pessimistisk bild. Däremot tycks både
exponentialfunktionen och weibullfunktionen estimera rimliga resultat. Till skillnad från en
exponentialfunktion som förutsätter en konstant risk att progrediera innebär en
weibullfunktion i detta fall att risken att progrediera ökar över tid. TLV anser att det finns en
osäkerhet vad gäller antagandet. Det bedöms dock inte orimligt att patienter som är
progressionsfria under en längre period även över tid har en fortsatt låg risk att progrediera.
Val av funktionsform vid extrapolering av progressionsfri överlevnad (exponentiell eller
weibull) har endast en mindre inverkan på resultatet. I TLV:s grundscenario extrapoleras PFSkurvorna med den mer konservativa weibullfunktionen.
Företaget modellerar den progressionsfria överlevnaden under antagandet av proportionerliga
hasarder samt en hazardkvot på 0.7 under de första nio åren. Baserat på den log kumulativa
hasardplotten accepteras företagets antagande om proportionerliga hasarder. TLV bedömer
dock att företaget inte har tillräckligt stöd för antagandet om en bibehållen effektfördel av Gkemo jämfört med R-kemo under nio år. TLV justerar därför för antagandet i sina analyser och
antar endast en effektfördel under den tidsperiod det finns data för.
Sannolikheten att dö i det progressionsfria sjukdomsstadiet baseras dels på resultaten
observerade i GALLIUM, men även på svensk åldersspecifik mortalitet. Detta för att undvika
att modellen predikterar en lägre mortalitet hos patienter med follikulärt lymfom än hos den
generella befolkningen (i modellen appliceras alltid den högre mortaliteten av de två).
Företaget antar i modellen att mortalitetsrisken enbart är beroende av om patienten är
progressionsfri eller inte. Därutöver antas ingen behandlingsspecifik mortalitetseffekt.
Antagandet appliceras genomgående, alltså både före och efter progression. Enligt företaget
görs antagandet för att hantera osäkerheter kring långtidsöverlevnad.
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Sannolikheten att gå från det progressionsfria sjukdomsstadiet till progredierad sjukdom
baseras på sannolikheten för en PFS-händelse (progress eller död). Sannolikheten att gå från
progredierad sjukdom till död antas vara olika beroende av när patienter progredierar (innan
eller efter 24 månader från behandlingsstart). Som tidigare beskrivits sammankopplas tidig
progression med en högre mortalitet jämfört med sen progression i modellen. För att estimera
PPS används vid tidig progression data från GALLIUM, för sen progression används istället
data från PRIMA.
TLV:s bedömning: TLV bedömer att det finns en osäkerhet gällande differentiering i
mortalitetsrisk beroende av om patienter progredierar inom eller efter 24 månader från
behandlingsstart. Det bedöms som rimligt att anta att det finns en förhöjd mortalitetsrisk för
patienter som progredierar inom 24 månader. Däremot är det svårt att uppskatta exakt hur
mycket högre risk att avlida dessa patienter har jämfört med patienter som progredierar efter
24 månader. TLV visar därför en konservativ känslighetsanalys där samtliga patienter som
progredierar erhåller mortalitetsrisken som antas i det sent progredierade sjukdomsstadiet.
Det finns även en osäkerhet gällande Gazyvaros effekt över tid. Enligt företagets modell leder
en förlängd progressionsfri överlevnad även till en total överlevnadsvinst. TLV bedömer att det
är svårt att dra slutsatser om i vilken utsträckning förlängd tid till progression även leder till
förlängd total överlevnad hos patientgruppen. TLV anser dock i likhet med företaget att
osäkerheten hanteras genom antagandet om likställd mortalitetsrisk mellan
behandlingsarmarna samt att Gazyvaros effektfördel på progressionsfri överlevnad endast
antas kvarstå i fem år.

3.2 Hälsorelaterad livskvalitet
Den hälsorelaterade livskvaliten förändras över tid för patienter som lider av follikulärt
lymfom. De nyttovikter som används i den hälsoekonomiska modellen är främst härledda från
studien GALLIUM. Under studieperioden mättes patienters livskvalitet med EQ-5Dformuläret6. Svaren har sedan konverterats till nyttovikter med hjälp av den brittiska tariffen.
Nyttovikter för progredierad sjukdom har hämtats från studien Wild et al (2006), en studie
som mätt hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med follikulärt lymfom [13].
I avsnitt 4.1.3 presenteras företagets känslighetsanalys där nyttovikter från GALLIUM
konverteras med den svenska tariffen.
Företaget antar att det inte finns någon skillnad i livskvalitet mellan behandlingsarmarna i de
olika stadierna. I modellen justeras nyttovikterna i takt med att åldern ökar hos
studiepopulationen. Exakta nyttovikter i företagets grundscenario återfinns i Tabell 6.
Tabell 6. Hälsorelaterad livskvalitet i företagets grundscenario
Sjukdomsstadie
Progressionsfri sjukdom
Induction – on treatment
Induction – off treatment
Maintenance & follow-up – on treatment
Maintenance & follow-up – off treatment
Progredierad sjukdom
Early progression ≤2 years
Late progression > 2 years

Nyttovikt brittiska
tariffen (BC)

Nyttovikt svenska
tariffen

Källa

0,823
0,772
0,831
0,818

0,892
0,864
0,895
0,888

GALLIUM
GALLIUM
GALLIUM
GALLIUM

0,618
0,618

0,618
0,618

Wild et al. (2006)
Wild et al. (2006)

EQ-5D är ett instrument som används för att mäta livskvalitet. Instrumentet innehåller fem frågor, varje fråga har tre
svarsalternativ. Frågorna berör rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär och oro/nedstämdhet.
Svarsalternativen är inga problem/svårigheter, vissa problem/svårigheter och stora problem/svårigheter.
6
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Företaget skiljer på nyttovikter för patienter som står på induktionsbehandlingen under hela
perioden (induction – on treatment) och de som av någon anledning avbryter
induktionsbehandling (induction – off treatment) i förtid. Även för nyttovikter vid
underhållsbehandling görs motsvarande uppdelning. Företagets uppdelning baseras på att
patienter som avslutar behandlingen i förtid, exempelvis på grund av att biverkningar, antas
ha en lägre hälsorelaterad livskvaliet jämfört med patienter som står kvar på behandling. Detta
resonemang bygger på av att patienter som avbryter behandlingen i förtid i större utsträckning
har ett sämre utgångsläge och prognos.
TLV:s bedömning: Då nyttovikterna för progressionsfri sjukdom är hämtade från den
kliniska studien GALLIUM bedöms de vara baserade på den relevanta patientpopulationen.
Nyttovikterna i det progressionsfria sjukdomsstadiet förefaller något höga jämfört med den
generella populationens motsvarande värde som ligger mellan 0,8 och 0,84 [14].
Det kan framstå som kontraintuitivt att patienter som avbrutit behandling, vanligen på grund
av biverkningar, har en lägre nyttovikt än de som står kvar på behandlingen som gett upphov
till biverkningarna. TLV bedömer det dock som en styrka att nyttovikterna är hämtade från
GALLIUM-studien och i sin helhet finner TLV företagets val av nyttovikter som acceptabla.
Antaganden gällande nyttovikter har genomgående en mindre inverkan på resultatet.

3.3 Kostnader och resursutnyttjande
Behandlingslängd
Gazyvaro ges under induktionsbehandlingen i kombination med kemoterapi, därefter
fortsätter patienter som erhållit komplett eller partiell respons på induktionsbehandling med
Gazyvaro som monoterapi en gång varannan månad i två år eller tills sjukdomsprogression.
Motsvarande behandlingssekvens råder för rituximab.
I företagets grundscenario reflekterar behandlingslängden tiden mellan initial och sista
behandling observerad i GALLIUM. I den hälsoekonomiska modellen antas dock att samtliga
patienter maximalt behandlas i 30 månader. Oavsett progressionsstatus avbryts alltså
behandling vid tidpunkten. Behandlingsstoppet appliceras i både G-kemo och R-kemo-armen.
Kostnader för läkemedlet
Priser för respektive läkemedel återfinns i Tabell 7 nedan.
Tabell 7. Läkemedelskostnader
Läkemedel
Gazyvaro
Rituximab
Rituximab
Generisk Bendamustin
Cyclophosphamide
Cyclophosphamide
Doxorubicin
Vincristine
Prednisone

Dosering
Bestämd dos (IV)
Bestämd dos (SC)
Mg/m2 (IV)
Mg/m2 (IV)
Mg/m2 (IV)
Mg/m2 (IV)
Mg/m2 (IV)
Mg/m2 (IV)
Mg (oral)

Mg
1 000
1 400
500
500
500
1 000
50
10
100

Läkemedelskostnad
31 763 kr
16 737,50 kr
9 703,61 kr
1 070 kr
535 kr
659 kr
203,50 kr
2 092 kr
467,51 kr

Källa
Apoteket AB (2017)
Apoteket AB (2017)
TLV.se
Apoteket AB (2017)
Apoteket AB (2017)
Apoteket AB (2017)
Apoteket AB (2017)
Apoteket AB (2017)
Apoteket AB (2017)

IV: intravenös, SC: Subkutan

Eftersom Gazyvaro initialt ges i kombination med kemoterapi innebär det att dessa kostnader
slås ihop under den första tiden. Dos och administrering redovisas närmare i avsnitt 2.2.3. Det
första årets totala kostnad för behandling med Gazyvaro (kombination och monoterapi)
uppgår till cirka 380 000 kronor. Andra året uppgår kostnaden för behandling med Gazyvaro
till 190 000 kronor. Detta att jämföra med rituximab i kombination med kemoterapi som
under det första året kostar cirka 180 000 kronor och år två kostar 100 000 kronor.
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Beräkningarna baseras på antagandet att 80 procent av patienterna får rituximab som
subkutan beredning och 20 procent får rituximab intravenöst.
TLV:s bedömning: TLV utgår från att Gazyvaro ges enligt indikation, det vill säga både som
induktions- och underhållsbehandling. Däremot finns det osäkerheter huruvida
underhållsbehandling med rituximab kommer ges, främst efter induktionsbehandling med Rbenda men även i kombination med övriga kemoterapiregimer. TLV presenterar därför en
känslighetsanalys där samtliga kostnader för underhållsbehandling med rituximab exkluderas
(oavsett kemoterapi som rituximab kombinerats med i induktionsfasen). Analysen är ytterst
konservativ och något bristfällig då (eventuell) effekt av underhållsbehandling med rituximab
fortfarande återspeglas i resultaten. Resultaten bör därför analyseras med försiktighet.
TLV har ingen information om fördelningen av subkutan och intravenös administering av
rituximab i Sverige. Beräkningarna i TLV:s grundscenario baseras på företagets antagande att
80 procent av patienterna får rituximab som subkutan beredning och 20 procent får rituximab
intravenöst, och inkluderar adminstreringskostnader. Känslighetsanalyser visar att andra
proportioner (20 SC/80 IV eller 50 SC/50 IV) ger en lägre kostnad per vunnet QALY.
Känslighetsanalyser avseende detta presenteras därför i avsnitt 4.2.
Vårdkostnader och resursutnyttjande
Förutom läkemedelskostnader inkluderas kostnader för olika typer av ingrepp, läkarbesök och
efterföljande behandling. Dessa kostnader baseras på regionala prislistor (Region Skåne, 2017)
och intervjuer med svenska kliniska experter.
För båda behandlingsalternativen behandlas patienter fram till progression eller maximalt 2
år efter att induktionsbehandling avslutats. Efterföljande behandlingskostnader inkluderas i
modellen som en månadskostnad multiplicerat med proportionen av patienter i det
progredierade sjukdomsstadiet. Båda behandlingsarmarna antas behandlas på samma sätt
efter progression. Fördelningen patienter som får respektive efterföljande behandling baseras
på observationer ur GALLIUM. Företaget gör ingen skillnad i efterföljande behandling för
patienter som progredierar inom respektive efter 24 månader från behandlingsstart.
Tabell 8. Efterföljande behandling
Behandling
Kemoterapi
Radioterapi
Autolog stamcellstransplantation
Anti-CD20 (Rituximab, singel)
Anti-CD20 (Rituximab/kombo)
Ingen behandling

Kostnad
37 558 kr
52 479 kr
170 006 kr
105 531 kr
139 291 kr
0 kr

Andel patienter som får
behandlingen i andra linjen
28,07 %
5,26 %
10,53 %
8,77 %
14.04 %
33,33 %

TLV:s bedömning: Företagets antaganden kring vårdkostnader och resursutnyttjande
förefaller vara i linje med vad som observerats i tidigare ärenden inom samma terapiområde.
Vårdkostnader och resursutnyttjande som administreringskostnader och efterföljande
behandlingskostnader är inte drivande i modellen då de inkrementella kostnaderna främst
beror av läkemedelskostnaderna för Gazyvaro och rituximab.
TLV accepterar företagets antagande av efterföljande behandling för patienter som initialt
behandlats med G-kemo. Däremot bedöms det sannolikt att en andel patienter som fått Rkemo i första linjen kommer erbjudas behandling med Gazyvaro i kombination med
bendamustin (G-benda) som andra linjens behandling. TLV anser det svårt att uppskatta de
hälsoekonomiska konsekvenserna av att inkludera G-benda som andra linjens behandling. Då
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endast en mindre andel patienter kommer att kvalificera sig för Gazyvaro i andra linjen
bedömer TLV att detta inte kommer ha en avgörande inverkan på resultatet.
Det bedöms vara troligt att efterföljande behandling skiljer sig åt för patienter som
progredierar förhållandevis tidigt jämfört med de patienter som progredierar i ett senare skede
av sjukdomen. Om man antar att patienter som progredierar tidigt generellt sett får mer
intensiv behandling, vilken tenderar att vara mer kostsam, innebär det att den inkrementella
kostnaden för Gazyvaro jämfört med rituximab sjunker då G-kemo-armen hade en mindre
andel patienter med tidig progress.
Sammantaget visar TLV:s analyser att antaganden om efterföljande behandling har en mindre
inverkan på resultaten.
Biverkningar (oönskade händelser)
Kostnader och resursutnyttjande till följd av biverkningar har företaget estimerat genom
intervjuer med svenska kliniska experter. Kostnaden modelleras som en engångskostnad och
baseras på biverkningar av grad 3 och 4 med en incidens högre än två procent som observerats
i GALLIUM.
TLV:s bedömning: I modellen genereras en högre kostnad för oönskade händelser i Gkemo-armen. Detta anses rimligt eftersom Gazyvaro i GALLIUM-studien visade tendens till
en något högre frekvens av samtliga biverkningar jömfört med rituximab.
Indirekta kostnader
Företaget har inte inkluderat några indirekta kostnader i den hälsoekonomiska modellen och
hänvisar till studiepopulationens medelålder (57,9 år). Företaget menar att en stor del av
patienterna antingen var väldigt nära eller redan hade uppnått pensionsålder, varför
produktionsbortfall inte beaktades.
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4 Resultat
Enligt TLV:s bedömning är uppskattningen att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat
levnadsår (QALY) uppgår till cirka 600 000 kronor när Gazyvaro i kombination med
kemoterapi (G-kemo) jämförs med rituximab i kombination med kemoterapi (R-kemo) som
första linjens behandling av patienter med follikulärt lymfom.
Företagets grundscenario redovisas i avsnitt 4.1. TLV:s analyser redovisas i avsnitt 4.2.
I bilaga 2 presenteras även en kortfattad redovisning av företagets hälsoekonomiska modell
för Gazyvaro som andra linjens behandling av patienter med follikulära lymfom. Modellen
granskas endast ytligt då NT-rådets beställning primärt avser Gazyvaro som första linjens
behandling.

4.1 Företagets grundscenario




Viktiga antaganden i företagets grundscenario
Under de första nio åren antas gruppen som behandlas med G-kemo ha en lägre risk
att progrediera jämfört med gruppen som behandlas med R- kemo. Efter nio år antas
risken att progrediera (HR=1) vara densamma i båda behandlingsarmarna.
Progressionsfri överlevnad extrapoleras med en exponentialfunktion.

Resultatet i företagets grundscenario
I företagets grundscenario beräknas kostnaden per vunnet QALY till 408 000 kronor. Antalet
vunna levnadsår uppgår till 0,925 vilket resulterar i en vinst av QALYs på 1,2.
Tabell 9. Resultat i företagets grundscenario
G-kemo

R-kemo

Ökning/minskning

Läkemedelskostnader
Administreringskostnader
Övriga sjukvårdskostnader

537 555 kr
91 180 kr
294 116 kr

259 204 kr
71 471 kr
273 588 kr

278 351 kr
19 709 kr
20 528 kr

Totala kostnader

922 851 kr

604 263 kr

318 588 kr

13,457
9,636

12,532
8,855

0.925
0,782

Levnadsår (diskonterade)
QALYs (diskonterade)

407 608 kr

Kostnad per vunnet QALY

Företagets känslighetsanalyser
Företaget genomför ett antal känslighetsanalyser som ställs i jämförelse mot det grundscenario
som presenterats ovan.
Tabell 10. Företagets känslighetsanlyser
Känslighetsanalyser
Företagets grundscenario
Nyttovikter för progredierad
sjukdom från GALLIUM
Nyttovikter PFS - svenska tariffen.
PD – Wild et.al
Kostnader för stödjande behandling
under progressionsfri sjukdom
Progressionsfri överlevnad
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Tidig progression: 0,776
Sen progression: 0,814
Se Tabell 6
Dubblerade
Halverade
Extrapolerad med weibull

+/- Kostnader

+/- QALYs
(diskonterat)

Kostnad/
QALY

318 588 kr
318 588 kr

0,782
0,703

407 608 kr
453 073 kr

318 588

0,961

365 435 kr

351 147 kr
302 309 kr
316 849 kr

0,782
0,782
0,736

449 264 kr
386 780 kr
430 689 kr

16

4.2 TLV:s grundscenario
TLV bedömer att det finns osäkerheter i företagets modell. Osäkerheterna grundar sig främst
i antaganden om bibehållen effektfördel på progressionsfri överlevnad under nio år. Det har
även identifierats osäkerheter gällande skillnad i mortalitet för tidigt och sent progredierade
patienter samt antaganden om efterföljande behandling och behandlingslängd. TLV
presenterar ett antal analyser för att beakta osäkerheterna.
Viktiga antaganden i TLV:s grundscenario




Under de första fem åren antas gruppen som får G-kemo ha en lägre risk att progrediera
jämfört med gruppen som behandlas med R-kemo. Efter fem år antas risken att
progrediera vara densamma (HR=1) i båda behandlingsarmarna.
Progressionsfri överlevnad extrapolerad med en weibullfunktion.

I TLV:s grundscenario uppgår kostnaden per vunnet QALY till 609 000 kronor. Vinsten av
levnadsår uppgår till 0,739 och QALY-vinsten till 0,507.
Tabell 11. TLV:s grundscenario

Läkemedelskostnader
Administreringskostnader
Övriga sjukvårdskostnader
Totala kostnader

G-kemo

R-kemo

Ökning/minskning

537 555 kr
91 180 kr
268 824 kr

259 204 kr
71 471 kr
257 835 kr

278 351 kr
19 709 kr
10 989 kr

897 559 kr kr

588 510 kr

309 050 kr

12,754
8,979

12,134
8,472

0,739
0,507

Levnadsår (diskonterade)
QALYs (diskonterade)

609 206 kr

Kostnad per vunnet QALY

TLV:s känslighetsanalyser
Tabell 12. Känslighetsanalyser baserade på TLV:s grundscenario
Känslighetsanalyser
PFS extrapolerad med en
exponentialfunktion
Tidshorisont
Nyttovikter för progredierad
sjukdom från GALLIUM
Lika risk att avlida vid
progredierad sjukdom
oavsett progression inom
eller efter 24 månader
Rituxumab och kemoterapi
endast som
induktionsbehandling
Proportion som får rituximab
subkutant respektive
Intravenöst. Grundscenario
SC:80%, IV 20%
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+/- Kostnader

+/- QALYs
(diskonterat)

Kostnad
/QALY

Att jämföra med grundscenariot där
PFS extrapoleras med en
weibullfunktion
30 år
20 år
Tidig progression: 0,776
Sen progression: 0,814
Samtliga patienter erhåller
mortalitetsrisken antagen vid sen
progression

310 595 kr

0,554

560 838 kr

308 833 kr
307 459 kr
309 050 kr

0,492
0,426
0,478

627 475 kr
722 498 kr
646 152 kr

311 515 kr

0,435

715 364 kr

Alla kostnader för Rituximab som
underhållsbehandling exkluderas
(läkemedels samt
administreringskostnader)
SC: 20 %
IV: 80%
SC: 50%
IV:50%

471 101 kr

0,507

928 646 kr

289 275 kr

0,507

554 494 kr

303 153 kr

0,507

581 850 kr
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Eftersom det finns biosimilarer till rituximab som gör att priset varierar presenterar TLV ett
antal analyser som visar på resultatets känslighet för rituximabs pris. Analyserna baseras på
TLV:s grundscenario där 80% får rituximab som subkutan beredning och 20% som intravenös.
Tabell 13. Känslighetsanalyser baserade på TLV:s grundscenario med varierande priser av rituximab
Priset för rituximab
Kostnad/QALY
+/- Kostnad/QALY i %
TLV:s grundscenario
Bestämd dos (SC), 1400 mg
Mg/m2 (IV), 500 mg

16 737,50 kr
9 703,61 kr

609 206 kr

-

10% lägre pris
30 % lägre pris
50 % lägre pris

657 813 kr
755 027 kr
852 240 kr

8%
24%
40%

Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer
För att tydliggöra vilken effekt Gazyvaros pris har på kostnaden per vunnet QALY visar TLV
en graf som återspeglar hur resultatet förändras i takt med att priset på Gazyvaro sjunker.
Figure 4. Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår vid olika prisnivåer

Kostnad per QALY vid olika prisnivåer
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Osäkerhet i resultaten
Osäkerheterna i resultaten grundar sig huvudsakligen i Gazyvaros effekt över tid. Modellen
baseras främst på effektdata från den kliniska studien GALLIUM. Studiens tid för analys var
fem år vilket medför att en stor del av den relativa effektvinsten uppstår bortom den tidsperiod
det finns data för. I TLV:s grundscenario beaktas osäkerheten och resultaten visar en kostnad
per vunnet QALY på 609 000 kronor.
Den känslighetsanalys (baserad på TLV:s grundscenario) som ger högst kostnad per QALY är
analysen där rituximab endast antas ges som induktionsbehandling. Som tidigare beskrivits
bör analysen tolkas med försiktighet då endast kostnader exkluderas medan effekten av
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underhållsbehandling finns kvar i modellen. TLV bedömer det därför sannolikt att det verkliga
utfallet är närmare grundscenariot än vad som visas i känslighetsanalysen.
I tillägg finns osäkerheter i huruvida patienters sjukdomsprognos skiljer sig åt vid progression
inom eller efter 24 månader från behandlingsstart. TLV:s känslighetsanalys återspeglar
kostnaden per QALY om samtliga patienter, oavsett tid för progression, erhåller
mortalitetsrisken i det sent progredierade stadiet. Resultatet visar att kostnaden per QALY
ökar under antagandet. TLV bedömer det vara rimligt att tro att patienter som progredierar i
ett tidigt skede har en sämre prognos i jämförelse med de patienter som progredierar i ett
senare skede. Däremot är det svårt att uppskatta hur mycket sämre prognos patienter som
progredierar tidigt faktiskt har. TLV bedömer det sannolikt att kostnaden per QALY är lägre
än vad som ses i den isolerade känslighetsanalysen.
Sammantaget har dessa parametrar en betydande inverkan på kostnaden per vunnet
kvalitetsjusterat levnadsår, varför osäkerheterna bedöms vara höga.

4.3 Budgetpåverkan
Företaget uppskattar att cirka [--] patienter är aktuella för behandling med Gazyvaro (i
kombination med kemoterapi vid induktionsbehandling samt som monoterapi vid
underhållsbehandling) som första linjens behandling av patienter med follikulärt lymfom.
Antalet patienter som skulle vara aktuella för andra linjens behandling uppskattas av företaget
till cirka [--] patienter per år.

4.4 Samlad bedömning av resultaten
Företaget uppskattar kostnaden per vunnet QALY till cirka 400 000 kronor om Gazyvaro
jämförs med rituximab. Båda behandlingarna antas ges i kombination med kemoterapi under
induktionsbehandlingen följt av underhållsbehandlingen med respektive läkemedel som
monoterapi.
TLV:s bedömning utifrån nuvarande tillgänglig dokumentation är att behandling med
Gazyvaro innebär en kostnad per vunnet QALY på cirka 600 000 kronor. Osäkerheterna i den
hälsoekonomiska modellen bedöms vara höga och ligger främst i antaganden om längd av
bibehållen effektfördel på progressionsfri överlevnad. Det har även identifierats osäkerheter
gällande skillnad i mortalitet för tidigt och sent progredierade patienter samt
behandlingslängd. Resultaten i TLV:s känslighetsanalyser visar också att dessa parametrar har
en betydande inverkan på resultaten.
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5 Utvärdering från myndigheter i andra länder
Enligt Scottish Medicines Consortium (SMC) rekommenderas inte Gazyvaro som
induktionsbehandling i kombination med kemoterapi följt av Gazyvaro som
underhållsbehandling till tidigare obehandlade patienter med avancerat follikulärt lymfom.
SMC har en förhöjd acceptans för ekonomisk osäkerhet vid särläkemedel men menar att
osäkerheterna i detta fall inte kan accepteras. Främst belyser SMC osäkerher av Gazyvaros
effekt på lång sikt, både vad gäller progressionsfri och total överlevnad. SMC accepterar inte
företagets argument vad gäller skillnad i mortalitet vid tidig och sen progression.
I motsvarande utredning gjord av NICE rekommenderas Gazyvaro (i kombination med
kemoterapi samt som underhållsbehandling) att användas som första linjens behandling av
patienter med follikulärt lymfom. I utredningen accepteras differentieringen av patienter med
tidig och sent progredierad sjukdom. I likhet med SMC finner även de osäkerheter i
behandlingens effekt över tid.
Även i Norge rekommenderas kombinationsbehandling med Gazyvaro som första linjens
behandling av den aktuella patientgruppen.

6 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.
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8 Bilagor
Bilaga 1. Biverkningar enligt produktresumén [3]
Biverkningarna som beskrivs i detta avsnitt identifierades under induktion,
underhållsbehandling och uppföljning av indolent non-Hodgkins lymfom (iNHL) inklusive
follikulärt lymfom (FL); behandling och uppföljning av KLL i de tre pivotala kliniska
studierna:
 BO21004/CLL11 (n=781): Patienter med tidigare obehandlad KLL
 BO21223/GALLIUM (n=1390): Patienter med tidigare obehandlad iNHL
(86 % av patienterna hade FL)
 GAO4753g/GADOLIN (n=392): Patienter med iNHL(81% av patienterna hade FL)
som inte tidigare svarade på eller progredierade under eller upp till 6 månader efter
behandling med rituximab eller en rituximabinnehållande behandling.
Tabellen nedan visar biverkningar som rapporterade med en högre incidens hos patienter som
fick Gazyvaro plus kemoterapi. Detta definieras som en skillnad på ≥2% jämfört med
jämförelsegruppen. Enbart den högsta observerade frekvensen i de kliniska studierna nämnda
ovan redovisas.
Tabell 14. Gazyvaro biverkningar enligt produktresumén – i kombination med kemoterapi* som induktion
(iNHL + KLL) följt av underhållsbehandling i monoterapi (iNHL) [3]
Frekvens
Infektioner och infestationer
Mycket vanliga

Vanliga

Alla grader

Grad 3-5

†

Övre luftvägsinfektion,
sinuit§, urinvägsinfektion,
pneumoni§, herpes zoster§
Oral herpes, rinit, faryngit,
lunginfektion, influensa,
nasofaryngit

Mindre vanliga

Urinvägsinfektion, pneumoni,
lunginfektion, övre
luftvägsinfektion, sinuit, herpes
zoster
Nasofaryngit, rinit, influensa, oral
herpes

Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)
Vanliga
Skivepitelcancer i huden
Skivepitelcancer i huden
Blodet och lymfsystemet
Mycket vanliga
Neutropeni, trombocytopeni
Neutropeni§, trombocytopeni,
Vanliga
Metabolism och nutrition
Vanliga

anemi, leukopeni
Lymfkörtelsmärta

Anemi, leukopeni

Tumörlyssyndrom,
hyperurikemi, hypokalemi

Tumörlyssyndrom,
hypokalemi

Mindre vanliga
Centrala och perifera nervsystemet
Mycket vanliga
Huvudvärk
Mindre vanliga
Psykiska störningar
Mycket vanliga
Sömnlöshet
Vanliga
Depression, ångest
Mindre vanliga

Hyperurikemi

Huvudvärk

Sömnlöshet, depression,
ångest

Ögon
Vanliga
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Hjärtat
Vanliga
Förmaksflimmer, hjärtsvikt
Blodkärl
Vanliga
Hypertension
Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum
Mycket vanliga
Vanliga

Vanliga

Hypertension

Hosta§
Nästäppa, rinnsnuva,
orofaryngeal smärta

Mindre vanliga
Magtarmkanalen
Mycket vanliga
Diarré, förstoppning
Vanliga
Dyspepsi, kolit, hemorrojder
Mindre vanliga
Hud och subkutan vävnad
Mycket vanliga
Alopeci, pruritus,
Vanliga
Nattliga svettningar, eksem
Mindre vanliga
Muskuloskeletala systemet och bindväv
Mycket vanliga

Förmaksflimmer, hjärtsvikt

Artralgi§, ryggsmärta
Muskuloskeletal bröstsmärta,
extremitetssmärta, skelettsmärta

Mindre vanliga
Njurar och urinvägar
Vanliga
Dysuri, urininkontinens
Mindre vanliga
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
Mycket vanliga
Pyrexi, asteni
Vanliga
Bröstsmärta
Mindre vanliga
Undersökningar
Minskat antal vita blodkroppar,
Vanliga
minskat antal neutrofiler,
viktökning
Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer
Infusionsrelaterade reaktioner
Mycket vanliga

Hosta, orofaryngeal smärta

Diarré, kolit
Förstoppning, hemorrojder

Pruritus, nattliga svettningar

Extremitetssmärta
Artralgi, ryggsmärta,
muskuloskeletal bröstsmärta,
skelettsmärta

Dysuri, urininkontinens

Pyrexi, asteni
Bröstsmärta
Minskat antal vita
blodkroppar, minskat antal
neutrofiler
Infusionsrelaterade reaktioner

* Kemoterapi: Klorambucil vid KLL; bendamustin, CHOP, CVP vid iNHL inklusive FL
†
Inga biverkningar av grad 5 (död) har observerats med en skillnad av ≥ 2% mellan behandlingsgrupperna.
§ Observerades även under underhållsbehandlingen med minst 2% högre incidens i Gazyvaro-gruppen (BO21223)
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Bilaga 2. Hälsoekonomiska resultat av Gazyvaro som andra linjens
behandling av patienter med follikulärt lymfom
TLV presenteras slutligen en kortfattad hälsoekonomisk analys av Gazyvaro som andra linjens
behandling av patienter med follikulära lymfom. Modellen granskas endast ytligt då NT-rådets
beställning primärt avser Gazyvaro som första linjens behandling.
För att uppskatta kostnadseffektiviteten av behandling med Gazyvaro i kombination med
bendamustin följt av Gazyvaro som underhållsbehandling för patienter med follikulärt lymfom
som inte svarat, eller som progredierat under eller efter, behandling med rituximab) har
företaget använt en ”Area Under the Curve (AUC), partitioned survival model”. I modellen
jämförs kombinationen Gazyvaro och bendanustin med bendamustin som monoterapi. Den
hälsoekonomiska modellen har tre stadier: progressionsfri sjukdom, progredierad sjukdom
och död. Övergångssannolikheter mellan stadierna bygger på effektmåtten progressionsfri
överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS).
Data för effektmåtten hämtas främst från studien GADOLIN, en öppen fas III-studien där
Gazyvaro i kombination med bendamustin jämförs med bendamustin som monoterapi hos
refraktära patienter som tidigare erhållit behandling med rituximab. I studien återfanns en
statistiskt signifikant reducerad risk för progression. Vid studiens tid för analys återfanns
ingen statistiskt signifikant skillnad i total överlevnad. En uppdaterad analys visade dock att
kombinationsbehandlingen av Gazyvaro och benamustin genererar en klinisk meningsfull
förbättring i total överlevnad jämfört med bendamustin som monoterapi (iNHL: HR:0,67, CI:
0,47-0,96, p: 0,03) (FL population HR:0,58, CI: 0,39-0,86, p: 0,01).
I företagets grundscenario modelleras den progressionsfria överlevnaden med en
Weibullfunktion både för Gazyvaro och bendamustin-armen. Företaget extrapolerar den totala
överlevnaden under antagandet att proportionell risk håller. Även för total överlevnad
modelleras behandlingsarmarna i företagets grundscenario med en weibullfunktion. Företaget
antar att behandlingseffekten av kombinationsbehandlingen Gazyvaro och bendamustin
kvarstår i 5,5 år. De initiala 5,5 åren antas Gazyvaro och bendamustin generera en
överlevnadsfördel jämfört med när bendamustin ges ensamt. Efter 5.5 år och frammåt antas
risken att avlida vara densamma i båda behandlingsarmarna. Tidpunkten 5,5 år representerar
GADOLIN-studiens uppföljningstid.
Figur 4. Progressionsfri överlevnad för respektive behandlingsalternativ extrapolerad med en
weibullfunktion
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Figur 5. Total överlevnad för respektive behandlingsalternativ extrapolerad med en weibullfunktion

I tabellen nedan presenteras resultaten i företagets grundscenario.
Tabell 15 Resultat i företagets grundscenario

Läkemedelskostnader
Administreringskostnader
Övriga sjukvårdskostnader
Totala kostnader
Levnadsår
QALYs
Kostnad per vunnet QALY

Gazyvaro +
Bendamustin
394 780 kr
85 970 kr
198 362 kr

Bendamustin

Ökning/minskning

3 978 kr
27 243 kr
185 340 kr

390 802 kr
59 727 kr
13 022 kr

679 112 kr

216 561 kr

462 550 kr

6,80
4,65

5,448
3,57

1,35
1,08
427 455 kr

Resultatet visar störst känslighet gällande antaganden som berör kostnader för efterföljande
behandling samt nyttovikter i det progredierade sjukdomsstadiet.
TLV:s bedömning: Osäkerheterna i modellen berör främst läkemedlets effekt över tid.
Eftersom företaget endast antar en effektfördel av behandling med Gazyvaro (i kombination
med bendamustin under induktionsbehandling följt av monoterapi vid underhållsbehandling)
under 5,5 år bedömer TLV att osäkerheterna till stor del beaktas.
TLV har inte granskat modellen ytterligare eftersom NT-rådets beställning primärt avser
Gazyvaro som behanling av tidigare obehandlade patienter med avancerat follikulärt lymfom.
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