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TLV:s bedömning och sammanfattning 

 

Förslag till beslut: Avslag 
 

 Myelom (multipelt myelom), är en malign tumörsjukdom i benmärgen. Skelettsmärtor 
är den viktigaste sjukdomsmanifestationen och det vanligaste debutsymtomet. 600 nya 
fall diagnostiseras i Sverige varje år och medianåldern vid diagnos är 71 år.  

 TLV bedömer att svårighetsgraden på gruppnivå är mycket hög.  
 Darzalex (daratumumab) som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patien-

ter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom där tidigare behandling inklu-
derade en proteasomhämmare1 och ett immunmodulerande medel2 och med uppvisad 
sjukdomsprogression vid senast givna behandling. 

MONOTERAPI 
 TLV delar företagets bedömning att Imnovid (pomalidomid) i kombination med dexa-

metason är det mest relevanta jämförelsealternativet.  
 Darzalex har för aktuell dos (16 mg/kg) utvärderats i en fas I-II säkerhetsstudie, 

GEN501, del 2 (n=42) samt i en öppen okontrollerad fas II studie, MMY2002 (n=106). 
Primärt effektmått i MMY2002 var övergripande svarsfrekvens som i en poolad analys 
av de båda studierna (median uppföljning 20,7 månader (0,5–27,1)) uppnåddes av 31,1 
procent av patienterna. Median total överlevnad från den poolade analysen var 20,1 
mån (95 % KI 16,6-NE).  

 Med kassation i beaktning kostar Darzalex i monoterapi 220 000 kronor per cykel (28-
dagarsperiod) de två första behandlingscyklerna (åtta veckor), 110 000 kronor per cy-
kel under cykel 3 till 6 och 55 000 kronor per cykel därefter. 

 Företagets hälsoekonomiska modell bygger på en indirekt jämförelse mot Imnovid i 
kombination med dexametason för den Imnovidnaiva patientpopulationen. Effektdata 
extrapoleras med en tidshorisont på 20 år. 

 I företagets grundscenario är kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår 790 000 kronor 
för Darzalex jämfört mot Imnovid i kombination med dexametason för Imnovidnaiva 
patienter.  

 TLV har ett antal invändningar mot företagets antaganden, främst gällande extrapole-
ring av totalöverlevnad.  

 Osäkerheten i resultaten är mycket hög och ligger främst i antaganden gällande den 
framtida totalöverlevnaden med Darzalex och jämförelsealternativet, samt effektdata 
från okontrollerade fas I-II och fas II-studier.  

 Med tanke på den mycket stora osäkerhet som råder gällande den relativa överlevna-
den både på kort och lång sikt mellan patienter som har givits antingen Darzalex eller 
Imnovid i kombination med dexametason har TLV valt att inte utgå från ett enda 
grundscenario. I stället presenteras ett spann för kostnadseffektivitetskvoten med en 
kostnad per vunnen QALY mellan 800 000 kronor och 1 550 000 kronor. I ljuset av 
flera mycket stora osäkerheter, däribland metodologiska frågetecken kring den indi-
rekta effektjämförelsen och patienternas ålder, anser TLV det vara rimligast att foku-
sera mot den övre delen av spannet. Kostnaden per vunnen QALY är enligt TLV:s 
bedömning mycket hög. 

                                                        
1 Bortezomib, karfilzomib, ixazomib. 
2 Lenalidomid, talidomid, pomalidomid. 
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KOMBINATIONSTERAPI MED VELCADE OCH DEXAMETASON 

 Darzalex i kombination med Velcade (bortezomib) och dexametason (DVd) möter 
samtliga prespecificerade effektmått. Effektskillnaden mellan DVd vs Vd (standardbe-
handlingen med Velcade och dexametason) är större i subgrupper med 1 tidigare be-
handlingslinje jämfört med subgruppen med flera tidigare behandlingslinjer. I 
subgruppen Velcade-naiva patienter är effektskillnaden mellan DVd vs Vd större än i 
subgruppen Velcade-erfarna patienter. Biverkningsprofilen för kombinationen DVd 
liknar den för Vd samt för Darzalex i monoterapi. 

 Läkemedelskostnaden för Darzalex är något lägre i kombination med Velcade än i mo-
noterapi, eftersom infusion av Darzalex under de första 24 veckorna i genomsnitt sker 
med längre intervall i kombinationsbehandling än i monoterapi. Kostnader för Velcade 
tillkommer dock.  

 Företaget har till TLV inkommit med en hälsoekonomisk modell där kostnaden per 
QALY är 470 000 kronor. 

 TLV bedömer att företagets modell gravt underskattar kostnaden per QALY beroende 
främst på orealistiska antaganden om relativ överlevnad bortom horisonten för studi-
edata. 

 Enligt TLV:s bedömning är kostnaden per QALY mycket hög. 
 

 
 

Slutsatserna i underlaget kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund för 
utvärderingen förändras på ett avgörande sätt.  
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1 Darzalex vid multipelt myelom 

1.1 Multipelt myelom3 
 
Myelom (multipelt myelom), är en malign tumörsjukdom i benmärgen orsakad av tillväxt av 
plasmaceller. Tumörcellerna producerar ett monoklonalt immunoglobulin som kan detekte-
ras i serum eller urin, så kallad M-komponent. Myelom karaktäriseras av infiltration av plas-
maceller i benmärgen. 
 
Myelomcellerna producerar vissa cytokiner som orsakar nedbrytning av skelettet, vilket leder 
till skelettsmärtor som är den viktigaste sjukdomsmanifestationen och det vanligaste debut-
symtomet. En följd av benmärgsinfiltrationen är störd blodnybildning, vilket kan leda till 
anemi. En annan konsekvens är nedsättning av immunförsvaret, vilket kan orsaka återkom-
mande bakteriella infektioner. Trötthet, som också är ett vanligt symtom, kan bero på anemi, 
försämrad njurfunktion eller elektrolytrubbning. I regel är dock sjukdomsprogressen lång-
sam och myelomsjukdomen kan vara asymtomatisk i flera år innan symtom tillstöter.  
 
Sjukdomen föregås sannolikt alltid av ett stadium med M-komponent utan tecken till my-
elom, så kallad MGUS (monoklonal gammopati av oklar signifikans). MGUS är betydligt van-
ligare än myelom med en prevalens på cirka 3 procent hos individer över 50 år. Ungefär 1 
procent av personer med MGUS utvecklar myelom eller någon annan närbesläktad sjukdom 
varje år. Det finns för närvarande inga kända metoder som kan hindra eller fördröja över-
gång av MGUS till myelom.  
 
Myelom är efter lymfom den vanligaste hematologiska maligna sjukdomen med en incidens 
på cirka 6 per 100 000 invånare och år, vilket innebär att cirka 600 nya fall diagnostiseras i 
Sverige varje år. Sjukdomen utgör cirka 1 procent av alla maligna sjukdomar och 15 procent 
av alla hematologiska maligniteter. Myelom är ovanligt före 40-årsåldern och incidensen 
ökar snabbt med stigande ålder. Medianålder vid diagnos är 71 år (70 år för män och 73 år för 
kvinnor)4. Sjukdomen upptäcks inte sällan av en slump i samband med annan provtagning. 
14 procent av myelompatienterna har asymtomatiskt myelom vid diagnos.  
 
Myelomsjukdomens naturalförlopp har karaktären av en kronisk sjukdom med flera återfall 
som till slut leder till en aggressiv terminalfas. Multipelt myelom är idag inte möjligt att bota, 
men patienter kan med behandling i perioder leva i många år. Behandlingen består av läkeme-
del som ofta ges som olika kombinationer, och ibland autolog stamcellstransplantation 
(ASCT). Behandlingen av myelom har förbättrats kraftigt under de senaste 15 åren, med till-
komst av flera nya moderna läkemedel i behandlingsarsenalen. Detta har lett till att överlev-
naden vid myelom har förbättrats.  
 
Median totalöverlevnad efter diagnos är, enligt det svenska nationella kvalitetsregistret för my-
elom, 5,8 år för patienter 60–69 år och 3,6 år för patienter 70–79 år2 (både asymtomatiska och 
symtomatiska myelom inkluderade). Totalprevalensen var år 2011 1651 män och 1362 kvinnor, 
men prevalensen kan förväntas öka de närmaste åren till följd av användningen av nya effek-
tiva läkemedel5. 
 
 

                                                        
3 Delar av nedanstående medicinska sammanfattning är hämtade från de nationella riktlinjerna för myelom. Regionala Cancer-
centrum i samverkan Myelom, Nationellt Vårdprogram 2016. 
4 Regionala Cancercentrum i samverkan Myelom, Nationell rapport för anmälningar 2008–2013 och ett-års uppföljning av 
2008–2012 från nationellt kvalitetsregister för myelom 2015.  
5 Socialstyrelsen Cancer i siffror 2013  
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1.2 Läkemedlet 

Darzalex innehåller daratumumab, en monoklonal antikropp. Läkemedlet är genom myelom-
sjukdomens låga förekomst klassat som särläkemedel. Landstingen har utsett Darzalex till att 
ingå i ordnat införande, nivå 1. 

1.2.1 Indikation 

 
DARZALEX är indicerat: 

 som monoterapi för behandling av vuxna patienter med recidiverande och refraktärt mul-
tipelt myelom där tidigare behandling inkluderade en proteasomhämmare och ett immun-
modulerande medel och med uppvisad sjukdomsprogression vid senast givna behandling. 

 i kombination med lenalidomid och dexametason, eller bortezomib och dexametason, för 
behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har genomgått minst en tidi-
gare behandling. 

Denna utvärdering omfattar inte Darzalex i kombination med lenalidomid och dexametason 

1.2.2 Verkningsmekanism 

Daratumumab har en ny verkningsmekanism jämfört med tidigare tillgängliga behandlingar. 
Daratumumab är en monoklonal antikropp som har utformats för att känna igen och binda 
till proteinet CD38, som finns i stora mängder på ytan av multipelt myelomceller. Genom att 
binda till CD38 på multipelt myelomcellerna aktiverar daratumumab immunsystemet till att 
döda cancercellerna. Daratumumab har visat sig kraftigt hämma tillväxten in vivo av tumör-
celler som uttrycker CD38. Baserat på in vitro-studier verkar daratumumab utnyttja flera ef-
fektorfunktioner, vilket leder till immunmedierad tumörcellsdöd.  

1.2.3 Dosering/administrering 

Rekommenderad dos är 16 mg/kg kroppsvikt administrerat som en intravenös infusion.  

Darzalex ska administreras av hälso- och sjukvårdspersonal i en miljö där utrustning för åter-
upplivning är tillgänglig. För att minska risken för infusionsrelaterade reaktioner (IRR) ska 
profylaktisk medicinering (kortikosteroid, oralt antipyretikum och antihistamin) ges.  

Efter spädning ska Darzalexinfusionen administreras intravenöst med passande inledande in-
fusionshastighet enligt tabell 1. En stegvis upptrappning av infusionshastigheten bör endast 
övervägas om den tidigare infusionen av Darzalex tolererats väl. Detta innebär att den första 
infusionen tar som allra minst 6,5 timmar. 

Tabell 1 Infusionshastigheter för administrering av Darzalex. 
 Spädnings- 

Volym 
Inledande infu-
sions-hastighet 
(första timmen) 

Stegvis höjning av 
infusionshas-
tigheten 

Max infusions-
hastighet 

Första infu-
sionen 

1000 ml 50 ml/tim 50 ml varje timme 200 ml/tim 

Andra infu-
sionen 

500 ml 50 ml/tim 50 ml varje timme 200 ml/tim 

Efterföljande 
infusioner 

500 ml 100 ml/tim 50 ml varje timme 200 ml/tim 

a Modifiering av hastigheten får endast ske om den första infusionen av DARZALEX tolererades väl, definierat såsom avsaknad av infusionsrelate-
rade reaktioner > grad 1 under de första 3 timmarna. 
b Modifiering av hastigheten får endast ske om de 2 första infusionerna av DARZALEX tolererades väl, definierat såsom avsaknad av infu-
sionsrelaterade reaktioner > grad 1 vid en slutlig infusionshastighet på ≥ 100 ml/tim. 
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Hantering av infusionsrelaterade reaktioner kan dessutom kräva att infusionshastigheten 
sänks eller att Darzalex sätts ut enligt nedan; 
 Grad 1-2 (lindrig till måttlig): När reaktionssymtomen har försvunnit ska infusionen 

återupptas med högst hälften av den hastighet vid vilken den infusionsrelaterade reakt-
ionen uppträdde. Om patienten inte får några ytterligare symtom på infusionsrelate-
rade reaktioner kan upptrappningen av infusionshastigheten fortsätta i kliniskt 
lämpliga steg och intervall upp till en maxhastighet på 200 ml/timme (Tabell 1). 

 Grad 3 (allvarlig): När reaktionssymtomen har försvunnit kan det övervägas att åter-
uppta infusionen med högst hälften av den hastighet vid vilken reaktionen uppträdde. 
Om patienten inte får några ytterligare symtom på infusionsrelaterade reaktioner kan 
upptrappningen av infusionshastigheten fortsätta i lämpliga steg och intervall (Ta-
bell 1). Ovanstående förfarande ska upprepas om grad 3-symtom återkommer. Darzalex 
ska sättas ut permanent om patienten får en infusionsreaktion av grad 3 eller högre en 
tredje gång. 

 Grad 4 (livshotande): Darzalex ska sättas ut permanent. 
 
För att minska risken för infusionsrelaterade reaktioner ska premedicinering ges till alla pati-
enter 1–3 timmar före varje infusion av Darzalex enligt följande: 
 
 Kortikosteroid (långverkande eller medellångverkande). 
 Dexametason 20 mg administrerat före varje infusion med Darzalex. Dexametason ges 

intravenöst före den första infusionen med Darzalex och oral administrering kan över-
vägas före efterföljande infusioner. 

 Antipyretika (oralt paracetamol 650–1 000 mg). 
 Antihistamin (oralt eller intravenöst difenhydramin 25–50 mg eller motsvarande). 
 
Efter infusion ska läkemedel som reducerar risken för fördröjda infusionsrelaterade reaktioner 
administreras enligt följande: 
 
Överväg administrering med oralt metylprednisolon i låg dos (≤ 20 mg) eller motsvarande da-
gen efter Darzalexinfusionen. Om en bakgrundsregimspecifik kortikosteroid (t.ex. dexameta-
son) administreras dagen efter Darzalexinfusionen behövs eventuellt inte några ytterligare 
läkemedel efter infusionen. 
 
Darzalex finns i förpackningsstorlekarna 5 ml (100 mg) och 20 ml (400 mg). En blandad flaska 
är hållbar 24 timmar i kylskåp följt av 15 timmar i rumstemperatur. 
 

1.3 Behandling och svårighetsgrad 

1.3.1 Aktuella behandlingsrekommendationer 

 
Behandlingsrekommendationerna för patienter med senare återfall samt för patienter med 
en tidigare behandling nämns i rapporten i avsnitt 2.2 (för Darzalex i monoterapi) respektive 
i avsnitt 3.2 (för Darzalex i kombination med bortezomib och dexametason). Nedan beskrivs 
en sammanfattning av 4-länsgruppens bedömningsrapport för Darzalex. 
 
4-länsgruppens bedömningsrapport  
 
I april 2016 kom en bedömningsrapport för Darzalex från den så kallade 4-länsgruppen 
(VGR, SLL, RÖ och RS på uppdrag av SKL). Angående rekommenderad behandling idag står 
följande:  
 



9 
Diarienummer 604/2017 
Punkt enligt föredragningslista: 4-6  

Tidig sjukdom med förekomst endast av M-komponent i serum eller urin utan andra kliniska 
fynd behandlas ej. Behandlingen av symptomatisk sjukdom är i allmänhet inte botande utan 
syftar till att minska symptomen. Yngre patienter i gott allmäntillstånd kan bli föremål för 
högdoskemoterapi följt av autolog stamcellstransplantation. Vid denna behandling skördas 
först blodstamceller från patienten varefter högdoskemoterapi (oftast melfalan) ges följt av 
reinfusion av stamcellerna. Behandlingen är inte botande. I enstaka fall och inom ramen för 
kliniska studier prövas allogen stamcellstransplantation som har potential att vara botande. 
Vid denna behandling ges stamceller från annan person vilket kan utlösa immunologiska re-
aktioner med mycket stor risk för svåra biverkningar och behov av efterföljande immu-
nosuppressiv behandling. Vid snabbt återfall efter transplantation saknas riktlinjer för 
behandling. Äldre patienter och patienter med betydande samsjuklighet behandlas med cy-
tostatika (t.ex. melfalan), proteasomhämmare (t.ex. bortezomib) eller immunmodulerare 
(t.ex. talidomid eller lenalidomid) ofta i kombination med prednisolon. 
 
Bedömningsrapporten tar även upp att antalet patienter aktuella för behandling (med Dar-
zalex i monoterapi) initialt är ca 50 (grov uppskattning). Det påpekas också att det kliniska 
underlaget är begränsat men att resultaten är uppmuntrande i den hårt förbehandlade pati-
entgruppen och att biverkningarna verkar vara beskedliga. Vidare kommenteras den långa 
infusionstiden samt den höga frekvensen av infusionsrelaterade biverkningar (huvudsakligen 
vid den första infusionen). Detta skulle eventuellt kunna innebära ett praktiskt problem för 
vårdorganisationen. 
 

 

 
TLV:s bedömning: TLV bedömer svårighetsgraden för de aktuella patienterna med my-
elom på gruppnivå som mycket hög då tillståndet är svårbehandlat, fortskridande (progredie-
rande), saknar bot och leder till en för tidig död samt kraftigt försämrad livskvalitet. 
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2 Darzalex i monoterapi 

2.1 Doseringsintervall 

I monoterapi råder följande doseringsschema: 
Vecka 1–8: en gång per vecka 
Vecka 9–24: en gång varannan vecka 
Vecka 25 och framåt till sjukdomsprogression: var fjärde vecka  
 

2.2 Aktuella behandlingsrekommendationer  
 
Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) fastställde Nationellt Vårdprogram för Myelom 
i juni 2016. Där rekommenderas för behandling av senare återfall:  
 
”Man kan med fördel upprepa tidigare framgångsrik behandling. Hos patienter som fått fler-
talet behandlingslinjer och där sjukdomen är avancerad bör fokus läggas på livskvalitet. Hos 
patienter med flera återfall inom 2 år efter diagnos är prognosen dålig och det kan vara moti-
verat att behandla till progress. Patienter med progress på lenalidomid (Revlimid) och borte-
zomib (Velcade) kan vara kandidater för bendamustin (Ribovact), pomalidomid (Imnovid) 
eller kliniska studier med nya droger. Man kan ta kontakt med en myelomexpert angående 
möjligheten att behandla med icke-registrerade läkemedel. Ge om möjligt kombinationsbe-
handling, ompröva behandlingen tidigt och byt preparatgrupp”. (++)6 

I vårdprogrammet poängteras att det råder brist på randomiserade, kontrollerade studier 
gällande behandling av återfall. De flesta studierna är fas II eller fas III där ett nytt läkemedel 
testas mot en undermålig kontrollarm och nästan aldrig direkt mot något av de andra nyare 
läkemedlen. Rekommendationerna är därför baserade på erfarenhet, tradition och studier av 
lägre bevisgrad. 

För några här utvalda läkemedel står det i det nationella vårdprogrammet: 
”Bendamustin har inte indikationen behandling av återfall men används inte sällan ändå, oft-
ast i tredje linjen eller senare.” 
”Pomalidomid i kombination med lågdos-dexametason har indikation för patienter med åter-
fall som tidigare har fått minst två tidigare behandlingar, inklusive lenalidomid och bortezo-
mib och progredierat på senaste behandlingen.” 
    
Vissa kombinationsbehandlingar som Velcade i kombination med Talidomid och kortison el-
ler antracykliner används vid senare återfall.  
 
Kyprolis (karfilzomib), Farydak (panobinostat) och Empliciti (elotuzumab) omnämns i det 
nationella vårdprogrammet som tillgängliga läkemedel för återfallsbehandling. Kyprolis i 
kombination med dexametason är rekommenderat av NT-rådet för behandling av patienter 
med multipelt myelom minst en tidigare behandlingslinje. Kyprolis som trippelkombination, 
Empliciti och Farydak rekommenderas inte av NT-rådet. De två förstnämnda behandlingarna 
har bedömts vara icke kostnadseffektiva medan Farydakt inte har utvärderats av TLV för 
detta. 

TLV har i ärendet rådfrågat de två kliniska experterna i ärendet om behandling av senare åter-
fall vid myelom. Enligt den ene experten beror behandlingen av yngre patienter på vad som 
givits tidigare samt svar och biverkningar. Om möjligt används samma läkemedel igen och 

                                                        
6 TLV har infogat produktnamn i texten inom parentes. 
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därefter det alternativa läkemedlet av Velcade eller Revlimid. Om patienten sedan progredie-
rar igen är både Imnovid och Ribovact möjliga alternativ samt kombinationsbehandling och 
Kyprolis7. För yngre patienter används alla tillgängliga läkemedel i någon form av kombinat-
ioner i senare linjers behandling, styrt av biverkningar. Även för äldre patienter är Ribovact 
och Imnovid använda alternativ. Experten påpekar också att myelom är en heterogen sjukdom 
där det ibland går att åter pröva läkemedel som tidigare använts eftersom de kloner som kom-
mer fram har olika känslighet för olika läkemedel. 

Enligt den andre experten kan återbehandling göras i tredje linjen eller senare med Velcade 
eller Revlimid, men detta är avhängigt effektduration och toxicitet av tidigare given behand-
ling. Det förutsätter också att behandlingen tidigare givits till platå, vilket är vanlig praxis. 
Vad gäller Revlimid är trenden dock att behandling ges till progress. Ribovact är en vanlig be-
handling utifrån låg biverkningsprofil och farmakokinetik som är oberoende av njurfunktion. 
Användningen av Imnovid och Kyprolis är inte lika utbredd, men kan tänkas vara i ökande. 
Farydak har mycket begränsad användning.  

2.3 Jämförelsealternativ 
 
Företaget anger att Imnovid i kombination med dexametason är det mest relevanta jämförel-
sealternativet till Darzalex. De motiverar detta med att Imnovid är det enda läkemedel som 
ingår i läkemedelsförmånerna med samma indikation som Darzalex. Vidare anför företaget 
att Darzalex troligen kommer att rekommenderas framför Imnovid eftersom läkemedlet har 
en annan verkningsmekanism jämfört med Imnovid som är en immunmodulerare med verk-
ningsmekanism liknande Revlemid och Talidomid. 
 
I den hälsoekonomiska analysen jämför företaget i grundscenariot den subgrupp av patienter 
i de poolade Darzalexstudierna som inte tidigare fått behandling med behandling med Im-
novidid i kombination med dexametason. Anledningen till detta är att övriga patienter tidi-
gare fallerat på Imnovid i kombination med dexametason. Företaget menar att Darzalex för 
denna grupp patienter inte ska ersätta kombinationsbehandlingen Imnovid och dexameta-
son, utan det bör vara dexametason i högdos som Darzalex ska ersätta. 
   
I en känslighetsanalys jämför företaget totala populationen i de poolade Darzalexstudierna 
med högdosbehandling med dexametason med motiveringen att detta behandlingsalternativ 
reflekterar en typ av bästa understödjande behandling och dessutom var det mest relevanta 
jämförelsealternativet vid TLV:s värdering av Imnovid. 
 
TLV har efterfrågat en jämförelse mot Ribovact, vilket företaget skickat in. De har dock fram-
fört att de anser att Ribovact är ett felaktigt jämförelsealternativ bland annat på grund av att: 

- Indikationen för Ribovact är i tidigare linje.  
- Företaget menar att Vårdprogrammets referens8 för användning av Ribovact i 

tredje linje eller senare är för gammal (2008) och gäller inte Ribovact utan 
andra alkylerare som Alkeran (melfalan) och Sendoxan (cyklofosfamid) i kom-
bination med prednisolon med referenser till ännu äldre artiklar.  

- Ribovact används ofta i kombination med andra läkemedel, exempelvis 
Talidomid, vilket försvårar jämförelser med Darzalex.  

- Studier med Ribovact vid behandling av patienter med återfall eller refraktärt 
myelom är utförda på patienter med färre tidiga behandlingslinjer än mot-
svarande studier för Darzalex. Det finns endast evidens av låg kvalitet som 
stöd för användning.  

                                                        
7 Efter att denna kommentar skrevs kom NT-rådet med ett yttrande (2017-03-20) där de rekommenderar att använda Kyprolis i 
kombination med dexametason under förutsättning att avtal om återbäring tecknas.  
8 Reece DE et al Treatment of relapsed and refractory myeloma Leuk Lymphoma 2008;49(8):1470-85. 
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- Företaget har skickat in ett uttalande från en hematolog som menar att Ri-
bovact används i tidigare behandlingslinjer än Darzalex i den aktuella indi-
kationen. Ytterligare en hematolog som företaget har varit i kontakt med 
menar att Darzalex och Ribovact inte är jämförbara eftersom det inte finns 
några studier som bekräftar det. Hematologen i fråga skriver att 
”…bendamustin har en ganska begränsad effekt på lång gången myelom me-
dan Darzalex representerar en helt ny klass av läkemedel som myelomsjuk-
domen aldrig varit utsatt för och med begränsade biverkningar”.  

- Vidare påpekar företaget att PRAC9 har förlagt Ribovact med en varning på 
grund av ökad frekvens av dödlighet och infektioner när det används off-la-
bel.  

- Slutligen anför företaget att Ribovact inte nämns som ett relevant jämförelse-
alternativ till Darzalex i den utvärdering som NICE10 gjorde. 
 

Företaget har påpekat att trots att patienterna i Darzalexstudierna har genomgått fler tidigare 
behandlingslinjer så är resultat för median totalöverlevnad bättre och responsen djupare. 
 
TLV:s bedömning: Behandlingen av myelompatienter som fått återfall mer än en gång är 
individuell och beror av många faktorer, exempelvis tidigare behandling, svar på denna, bi-
verkningar och ålder.   
 
Därför framstår det som svårt att rangordna läkemedel så att det enkelt går att säga vilka al-
ternativa behandlingar som en patient aktuell för behandling med Darzalex enligt den god-
kända indikationen skulle kunna få. Det kan vara samma läkemedel som tidigare använts, 
kombinationer av läkemedel eller andra läkemedel än de som tidigare använts. 
 
Efter att ha studerat de nationella riktlinjerna samt diskuterat med experterna i ärendet är 
det TLV:s förståelse att Imnovid i kombination med dexametason är det mest relevanta be-
handlingsalternativet för den aktuella patientgruppen. Även Ribovact nämns som ett alterna-
tiv i tredje eller senare behandlingslinje trots att den godkända indikationen är för tidigare 
behandlingsled. Enligt TLV:s expert beror detta på bendamustins låga biverkningsprofil samt 
dess njurfunktionsberoende farmakokinetik.   
 
TLV inser dock svårigheterna med att tolka en jämförelse mellan Darzalex och Ribovact på 
grund av bristande data. På grund av detta och de argument som företaget framför ovan väl-
jer TLV att inte presentera några resultat med Ribovact som jämförelsealternativ. 
 
Enligt TLV:s experter används högdos dexametason mycket sällan i Sverige utom i sent palli-
ativt skede.  
 
TLV delar företagets bedömning att det är den Imnovidnaiva populationen av de poolade 
Darzalexstudierna som är relevant att ställa mot Imnovid i kombination med dexametason. 
Detta på grund av att patienter som har varit refraktära mot Imnovid inte skulle fått Imnovid 
igen i verkligheten utan behandling utifrån en individuell bedömning av tidigare responser, 
responsdurationer, komorbiditet etc. Darzalex har samma indikation som Imnovid och ska 
därför ges till patienter som skulle annars fått Imnovid (i kombination med dexametason) 
och därmed inte till patienter som redan fått Imnovid eller varit refraktära mot det.   
 
TLV är dock medveten om att eftersom jämförelsen mot Imnovid i kombination med dexa-
metason är matchad indirekt så ökar osäkerheterna ytterligare då man selekterar fram en 
viss subgrupp, nämligen de Imnovidnaiva patienterna i studierna. Eftersom Darzalex kan 
komma i ett mycket sent skede då patienterna redan har prövat tillgängliga behandlingar, in-

                                                        
9 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, 2017 
10  National Institute for Health and care Excellence.  
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klusive Imnovid, väljer TLV därför att i en känslighetsanalys jämföra Darzalex även mot to-
talpopulationen i den jämförande studien (både Imnovidnaiva och Imnoviderfarna patien-
ter).   

 

2.4 Klinisk effekt och säkerhet    

2.4.1 Kliniska studier 

 
Dokumentationen i ansökan består av en fas I-II-studie och en fas II-studie. Resultaten av fas 
II-studien och delar av fas I-II-studien har sedan poolats för att få en större patientpopulat-
ion.   
 
MMY200211  
Studien var öppen och randomiserad fas II och inkluderade 106 patienter som behandlades 
med dosen 16 mg/kg med dokumenterad diagnos av multipelt myelom som progredierat på 
senaste behandlingen. Patienterna skulle ha svarat på minst en av de tidigare behandlingarna 
och ha behandlats med en alkylerare med eller utan annan myelombehandling. De skulle ha 
behandlats med minst 3 tidigare läkemedel mot myelom inklusive en proteasomhämmare 
(PI) och ett immunmodulerande medel (IMiD) (under minst 2 månader eller 2 cykler) eller 
vara refraktära till ett PI och ett IMiD-läkemedel. Refraktär definierades som sjukdomspro-
gression inom 60 dagar efter sista dosen. Patienterna uppvisade ECOG funktionsstatus score 
av 0–2. Exklusionskriterier var bland annat meningealt myelom, hjärtinfarkt under det sen-
aste året, hjärtsvikt av grad III eller IV eller astma. 
 
Studien bestod av 2 delar. I den första delen fick 16 patienter (grupp A) infusion av dara-
tumumab 16 mg/kg en gång per vecka i 8 veckor, en gång varannan vecka under 16 veckor 
och sedan en gång per månad till progression eller oacceptabel toxicitet. Arton patienter 
(grupp B) fick infusion daratumumab 8 mg/kg en gång per månad. Patienter kunde gå över 
från grupp B till grupp A efter första interimsanalysen. Alla patienter i den andra delen av 
studien behandlades med dosen 16 mg/kg.  
 
Som premedicinering 1 timme före administrering av daratumumab gavs metylprednisolon, 
paracetamol samt antihistamin. Oralt metylprednisolon (20 mg) gavs under två dagar efter 
varje infusion. 
 
Primärt effektmått var övergripande svarsfrekvens (ORR) som definierades som patienter 
som uppnådde partiell respons (PR) eller bättre (very good partial response (VGPR), com-
plete respons (CR) eller stringent complete respons (sCR)) enligt IMWG-kriterierna12. Sekun-
dära effektmått inkluderade varaktighet av respons (DOR), total överlevnad (OS), klinisk 
nytta (minimal respons+ORR enligt IMWG), tid till respons, progressionsfri överlevnad 
(PFS)13, tid till progression (TTP)14 samt säkerhet. Utvärderingen var central. 
 
GEN501, del 215  
Studien var en fas I-II säkerhetsstudie som innehöll två delar. Den första delen var en dos-
respons studie. Resultatet visade först att dosen 8 mg/kg skulle användas i del två, men dose-
ringen ändrades under del 2 till att även inkludera dosen 16 mg/kg. Anledningen till detta var 
att patienterna uppvisade sådana variationer i farmakokinetik och genom att använda en högre 

                                                        
11 Lonial S et al Daratumumab monotherapy in patients with treatment-refractory multiple myeloma (SIRIUS): an open label, 
randomized, phase 2 trial Lancet 2016;387:1551-60   
12 International Myeloma Working Group (IMWG) formulerar rekommendationer för hur respons ska bedömas vid myelom.   
13 PFS definierades som tid från första dosen av daratumumab och det som först inträffar av sjukdomsprogression eller död 
14 TTP definierades som antal dagar från första dosen av daratumumab till sjukdomsprogression först registreras.  
15 Lokhorst HM et al Targeting CD38 with Daratumumab Monotherapy in Multiple Myeloma N Engl J Med 2015;373:1207-19  



14 
Diarienummer 604/2017 
Punkt enligt föredragningslista: 4-6  

dos kunde en högre satureringsgrad av CD38 uppnås. Ingen maximal tolererad dos (MTD) 
identifierades. 
 
Del 2 av studien var öppen, orandomiserad och okontrollerad med flera kohorter. Den inklu-
derade 72 patienter med dokumenterad diagnos av multipelt myelom som fått återfall efter, 
eller var refraktära till, minst 2 tidigare behandlingar inklusive proteasomhämmare, immun-
modulerande medel, cytostatika och ASCT (autolog stamcellstransplantation). Patienterna 
uppvisade EGOC funktionsstatus score på 0–2. Exklusionskriterier var bland annat me-
ningealt myelom, allvarlig kronisk obstruktiv lungsjukdom eller astma eller hjärtsjukdom.  
 
Trettio av patienterna (grupp A-C) fick daratumumab 8 mg/kg en gång per vecka i 8 veckor 
och sedan en gång varannan vecka under 16 veckor. Fyrtiotvå patienter fick en infusion 16 
mg/kg (grupp D-E) och sedan var det uppehåll under 3 veckor då farmakokinetiska variabler 
mättes. Efter det fick de 16 mg/kg en gång per vecka under 7 veckor följt av samma dos en gång 
varannan vecka i 14 veckor. Alla patienter fick därefter infusioner en gång per månad tills pro-
gression eller oacceptabel toxicitet. Gruppindelningen innebar att patienterna fick infusion-
erna med olika infusionshastighet såväl som olika utspädning av läkemedlet. 
 
Primärt effektmått var säkerhet. Sekundära mått var bland annat ORR (enligt IMWG:s re-
sponskriterier för myelom), tid till progression, duration av respons, progressionsfri överlev-
nad samt totalöverlevnad. 
 
Resultat av MMY2002 och GEN501, del 2 
I tabellen nedan presenteras patientkaraktäristika för de patienter i MMY2002-studien samt 
patienterna i del 2 av GEN501, som behandlades med dosen 16 mg/kg. Där redovisas också 
några tidigare behandlingar samt refraktärstatus. 
 
Tabell 2 Patientkaraktäristika i MMY2002 och GEN501, del 2 
Patientkaraktäristika MMY2002 (16 

mg/kg-gruppen)
GEN501, del 2 (16 
mg/kg-gruppen) 

Antal patienter 106 42 
Medianålder 64 år 64 år 
ECOG 0 27 % 29 % 
ECOG 1 65 % 67 % 
ECOG 2 8 % 5 % 
Antal tidigare behandlingar – median 5 (2-14) 4 (2-12) 
Median tid sedan diagnos 4,8 år 5,8 år 
Tidigare behandlats med bortezomib 99 % 100 % 
Tidigare behandlats med karfilzomib 50 % 19 % 
Tidigare behandlats med lenalidomid 99 % 95 % 
Tidigare behandlats med pomalidomid 63 % 36 % 
Tidigare ACT 80 % 74 % 
Refraktära till PI och IMiD 95 % 64 % 
Refraktära till bortezomib 90 % 71 % 
Refraktära till lenalidomide 88 % 74 % 
Refraktära till bortezomib+lenalidomid 82 % 64 % 
Refraktära till pomalidomid 63 % 36 % 
Refraktära till karfilzomib 48 % 17 % 
Refraktära till senaste terapi 97 % 76 % 
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Tabell 3 Sammanfattning av resultat från MMY2002 och GEN501, del 2  
Variabel MMY2002 (16 mg/kg-grup-

pen) 
GEN501 (16 mg/kg-

gruppen) 
Median uppföljningstid 9,3 månader (14,7 mån i den 

uppdaterade OS-analysen) 
10,2 månader 

Antal infusioner – median 13,5 13,5 
ORR (partiell respons eller bättre) 29 % (95 % KI 21-39) 36 % (95 % KI 22-52) 
Andel patienter med förbättrad re-
spons över tid 

26 %  

sCR (stringent complete response) 2,8 % 0 
CR (complete response) 0 4,8 % 
VGPR (very good partial response)  9,4 % 4,8 % 
Median tid till första respons 1,0 månad (0,9–5,6) 0,9 månader (0,5-3,2) 
Median DOR (varaktighet av re-
sponse) 

7,4 (95 % KI 5,5-NE) NE (95 % KI 5,6-NE) 

Median PFS 3,7 månader (95 % KI 2,8-
4,6) 

5,6 månader (95 % KI 
4-8) 

OS vid en uppdaterad analys 17,5 månader (95 % KI 14-
NE) 

NE (95 % KI 20-NE) 

 
I MMY2002 var graden av respons lika hög i kliniskt relevanta subgrupper av patienter, ex-
empelvis patienter som var refraktära till pomalidomid eller karfilzomib, som i totalpopulat-
ionen.  
 
Poolning av MMY2002 och GEN501, del216 
En poolning har gjorts av resultaten från studierna MMY2002 och GEN501 del 2 (de 148 pati-
enter som fick 16 mg/kg) som publicerats. Data cut-off var då ett år senare än i de publicerade 
individuella studierna.  
 
I den poolade populationen hade patienterna fått i median 5 tidigare behandlingslinjer (2–14) 
och 87 procent var dubbelt refraktära till en proteasomhämmare och en immunmodulerare. 
Av patienterna var 91 procent refraktära till den sista behandlingsregimen och 55 procent var 
refraktära till pomalidomid. Median behandlingstid var 3,4 månader. De flesta patienter (83 
procent) som avslutade någon av studierna gjorde det på grund av progression. 
 
Tabell 4 Resultat från den poolade analysen (Usmani et al. 2016) 

Median uppföljningstid 20,7 månader (0,5-27,1) 
Antal infusioner – median 12 (1-40) 
ORR (partiell respons eller bättre) 31,1 % (17,6 % PR, 8,8 % VGPR, 2,7 % CR, 2 

% sCR; 95 % KI 23,7-39,2) 
Median tid till första respons (definierat som 
PR eller bättre) 

0,95 månader (0,5–5,6) 

Median DOR 7,6 mån (95 % KI 5,6-NE) 
Median PFS 4,0 mån (95 % KI 2,8-5,6) 
Median OS  20,1 mån (95 % KI 16,6-NE) 
Median PFS: PR eller bättre/SD eller MD /PR 
eller NE 

15 mån (95 % KI 7,4-NE) / 3 mån (95 % CI 
2,8–3,7) / 0,9 mån (95 % CI 0,9–1,0) 

Median OS: PR eller bättre/SD eller MD/PR 
eller NE 

NE (95 % KI NE-NE) / 18,5 mån (95 % KI 
15,1–22,4) / 3,7 mån (95 % KI 1,7–7,6) 

ORR: overall response rate, PR: partial response, VGPR: very good partial response, CR: complete response, sCR: stringent com-
plete response, DOR: duration of response, PFS: progression free survival, OS: overall survival, SD: stable disease, MD: minimal 
response, NE: not evaluable.  
 

                                                        
16 Usmani SZ et al Clinical efficacy of daratumumab monotherapy in patients with heavily pretreated or refractory multiple 
myeloma Blood 2016;128(1):37-44  
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Fjorton av patienterna hade någon form av initial respons som förbättrades när behandlingen 
fortsatte. Respons observerades i olika subgrupper oavsett exempelvis antal tidigare behand-
lingar eller refraktärstatus. Hur bra patienten svarat på behandlingen hade stor betydelse för 
längden av PFS och OS, vilket illustreras på de två sista raderna i tabellen ovan. 
 
Median total överlevnad samt median PFS för den totala poolade patientpopulationen visas i 
figur 1. Median OS för de patienter som var refraktära till både pomalidomid och karfilzomib i 
MMY2002 och GEN501 var 13,8 månader respektive 16,5 månader. 
 
Figur 1 Median total överlevnad respektive progressionsfri överlevnad för den poolade analysen för den 
totala patientpopulationen (Usmani et al. 2016) 

 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------] Företaget rapporterar överlevnadsresultat för den totala pati-
entpopulationen samt för den subgrupp som tidigare inte har behandlats med pomalidomid 
(figur 2) eftersom de anser att detta är den mest relevanta patientpopulationen i förhållande 
till jämförelsealternativet i den hälsoekonomiska analysen. [---------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------]  
 
Figur 2 Medianöverlevnad för poolad analys av för den Imnovidnaiva samt totala populationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finns data för efterföljande behandling för 72% av patienterna (107 av 148 patienter i den 
poolade populationen), vilken utgörs av dexametason, pomalidomid, cyklofosfamid, carfil-
zomib, bortezomib och/eller lenalidomid. 42 patienter (39,2%) av patienterna som fick efter-
följande behandling svarade till den första efterföljande behandlingen med partiell respons 
eller bättre, 40 patienter (37,4%) hade MR/SD samt 16 patienter (15,0%) fick PD/NE. 

Uppgifterna i figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap. 23 § st. 1 p. 1. offent-
lighets- och sekretesslagen (2009:400) jämfört med 9 § offentlighets- och sekretessför-

ordningen (2009:641) och p. 16 i bilagan till förordningen. 



17 
Diarienummer 604/2017 
Punkt enligt föredragningslista: 4-6  

 
Oönskade händelser i de kliniska studierna 
 
I de två studierna beskrivna ovan samt en studie MMY1002 (49 patienter som fick dara-
tumumab 16 mg/ml samt olika typer av kemoterapi) var median behandlingstid för de 156 
patienter som fick 16 mg/kg 3,3 månader (0,03–14,2) och antal infusioner i median 11 stycken 
(1–26). 
 
Säkerhetsdata i EMA:s godkännanderapport kommer totalt från 331 patienter som behand-
lats med daratumumab, varav 240 fått dosen 16 mg/kg. Av dessa hade 52 patienter fått be-
handling i mer än 6 månader men data för längre tid (>2 år) saknas i stort sett. Data är 
således begränsade. 
 
De vanligaste behandlingsrelaterade oönskade händelserna för de patienter som behandlades 
med 16 mg/kg var trötthet (38 procent), illamående (26 procent), anemi (25 procent), neut-
ropeni (22 procent), ryggsmärta (21 procent) samt hosta och trombocytopeni (20 procent). 
Vanligaste infektionerna var övreluftvägsinfektioner och den vanligaste svåra infektionen var 
lunginflammation. Andra biverkningar av grad 3 och 4 var exempelvis neutropeni och trom-
bocytopeni. 
 
Cirka hälften av patienterna som behandlades med daratumumab fick IRR och 95 procent av 
reaktionerna kom vid den första infusionen. Fem procent av patienterna fick IRR vid mer än 
en infusion. Symtom var bland annat allergisk rinit, hosta, andnöd och illamående, och var 
milda till moderata. Svåra IRR rapporterades också (3 procent) som inkluderade bron-
kospasm, hypertoni och hypoxi (syrebrist i vävnaderna).  
 
Sex patienter i studierna slutade med daratumumab på grund av biverkningar, men dessa be-
dömdes inte vara relaterade till daratumumab. 
 
EMA konkluderade att säkerhetsprofilen var acceptabel för användning enligt indikation och 
att biverkningarna tycks vara hanterbara. 
 

2.4.2 Systematiska översikter, metaanalyser och indirekta jämförelser 

 
Matchad justerad jämförelse (MAIC)  
Företaget har också inkommit med en matchad justerad indirekt jämförelse (MAIC) mellan 
daratumumab och pomalidomid. De har matchat patienterna i daratumumabstudierna mot 
patienter behandlade med pomalidomid i kombination med dexametason vid baseline för föl-
jande variabler:  
 

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

 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------] 
 
Pomalidomiddata som MAIC baseras på kommer från en studie av pomalidomid i kombinat-
ion med dexametason. Denna är en öppen randomiserad fas III-studie17 18 som jämförde 302 
patienter som i 28-dagarscykler behandlades med pomalidomid (4 mg/dag på dag 1–21) plus 
lågdos dexametason (40 mg/dag på dag 1, 8, 15 och 22) med 153 patienter som behandlades 
med högdos dexametason (40 mg/dag på dag 1–4, 9–12 samt 17–20). 
 
Det primära effektmåttet var PFS och patienterna behandlades till progression eller oaccep-
tabel toxicitet. Sekundära effektmått var bland annat OS, DOR och ORR. Patienterna hade 
diagnostiserats med återfall och/eller refraktärt multipelt myelom och fallerat på minst två 
tidigare behandlingar med bortezomib och lenalidomid. De hade tidigare inte behandlats 
med pomalidomid (exklusionskriterium). 
 
Tabell 5  Baslinjekarakteristika för studien av pomalidomid i kombination med dexametason 
Patientkaraktäristika Pomalidomid+dexametason Dexametason 
Medianålder (år) 64 65 
Tid från diagnos (år) 5,3 6,1 
ECOG 0-1 82 % 80 % 
ECOG 2-3 17 % 18 % 
Median antal tidigare behandlingar 5 5 
Andel som fått >2 tidigare behan-
dlingar 

94 % 95 % 

Patienter refraktära till bortezomib 79 % 79 % 
Patienter refraktära till lenalidomid 95 % 92 % 
Patienter refraktära till bortezomib 
och lenalidomid 

75 % 74 % 

 
 
Tabell 6  Sammanställning av resultat från studien av pomalidomid i kombination med dexametason 
Variabel Final analys (pomalido-

mid+dexameta-
son)/dexametason 

Uppdatering 
(pomalidomid+dex-
ametason)/dexameta-
son 

Median uppföljningstid 10 månader 15,4 månader 
ORR (partiell respons eller bättre) 31 %/10 %  35 %/10 % 
CR eller sCR (stringent complete re-
spons) 

1 %/0  

VGPR (very good partial response)  5 %/<1 %  
Median DOR när minst partiell re-
spons (månader) 

7,0/6,1   

Median PFS (månader) 4,0/1,9 (HR 0,48;  
p<0,0001) 

4,0/1,9 (HR 0,50; 
p<0,001) 

OS (månader) 12,7/8,1 (HR 0,74;  
p =0,0285) 

13,1/8,1 (HR 0,72;  
p =0,009) 

                                                        
17 San Miguel J et al Pomalidomide plus low-dose dexamethasone versus high-dose dexamethasone alone for patients with re-
lapsed and refractory multiple myeloma (MM-003): a randomized, open-label, phase 3 trial Lancet Oncol 2013;14:1055-66 
18 Dimopoulos MA et al Cytogenetics and long-term survival of patients with refractory or relapsed and refractory multiple 
myeloma treated with pomalidomide and low-dose dexamethasone Haematologica 2015;100(10):1327-33 
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Medelvärdet för hasardkvoten för total överlevnad för daratumumab jämfört med po-
malidomid i kombination med dexametason uppskattades till 0,56 (0,38–0, 83) i den poo-
lade studiepopulationen och 0,33 (0,17–0,66) i den pomalidomidnaiva studiepopulationen. 
 
Figur 3 Kaplan-Meier kurvor för OS för Darzalex och poma+dex i B) matchad jämförelse i totalpopulat-
ion och C) pomalidomid-naiva populationen 

 
 
Jämförelsen av PFS mellan Darzalex och pom+dex visade ingen statistisk signifikant skillnad 
mellan dessa grupper. [----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------]   
 
Figur 4 [-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------] 
 
 
 
 
 
 
 
 
NICE:s utvärdering av företagets MAIC19 
NICE skriver i sin preliminära utvärdering av Darzalex i monoterapi att många viktiga baslin-
jekarakteristika inte inkluderas i företagets MAIC-analys. NICE:s expertgrupp framhöll det 
som problematiskt att företaget exkluderade viktiga prognospåverkande faktorer såsom ISS 
(international staging system) och cytogenetik.  
 
Utöver baslinjekarakteristika så tar MAIC:en inte heller hänsyn till skillnader i efterföljande 
behandling, som är en effektpåverkande faktor, som skiljde sig väsentligt mellan studierna på 
de olika läkemedlen. En avsevärt lägre andel av patienterna i studien för jämförelsealternati-
vet (pomalidomid-armen) behandlades med karfilzomib (2% vs 28%), lenalidomid (5% vs 
15%) och bortezomib (18% vs 24%). NICE:s expertgrupp menar att det är sannolikt att den 
efterföljande behandling som patienterna fick i daratumumabstudierna kan ha bidragit till 
den ökade överlevnaden jämfört med pomalidomid + dexametason som påvisades i 
MAIC:en.  
 
Enligt NICE bör – vid MAIC-analyser där gemensamt ankare saknas- samtliga observerade 
prognos- och effektpåverkande faktorer tas hänsyn till i justeringen för att minimera risken 
för bias. Vidare konstaterar de att även då man justerar för samtliga prognos- och effektpå-

                                                        
19 https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10076/documents 

Uppgifterna i figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap. 23 § st. 1 p. 1. offent-
lighets- och sekretesslagen (2009:400) jämfört med 9 § offentlighets- och sekretessför-

ordningen (2009:641) och p. 16 i bilagan till förordningen. 
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verkande faktorer kan det finnas oobserverade förväxlingsfaktorer som kan orsaka bias i ana-
lysresultatet (s.k. residual confounding). Antalet variabler som matchningen skulle kunna 
bygga på är följaktligen färre än önskvärt, vilket ökar osäkerheteten för MAIC-resultatet. 
 
När NICE:s expertgrupp använde det dataset som de ansåg var det relevanta (justerad för fler 
patientkarkteristika inklusive prognospåverkande faktorer som ISS och cytogenetik), genere-
rade MAIC:en ingen signifikant skillnad i PFS och OS mellan Darzalex och pomalidomid+ 
dexametason (även om en numerisk fördel för OS kunde ses för Darzalex jämfört med po-
malidomid+dexametason). När justering görs för fler variabler minskar även storleken på 
den analyserade Darzalexpopulationen avsevärt.  
 
När NICE:s expertgrupp använde det dataset som de ansåg var det mest relevanta, reducera-
des populationen från 148 (ojusterade data) ner till 19 patienter (justerat för 28 parametrar 
inklusive ISS och cytogenetik). Detta leder till låg statistisk styrka och avsaknad av statistiskt 
säkerställda skillnader mellan Darzalex och pomalidomid+dexametason för både OS (HR 
0,88; 95%KI 0,44 -  1,77) och PFS (HR 1,14; 95%KI 0,64 – 2,03). NICE:s expertgrupp menar 
att förlusten av statistisk styrka vid justering för alla relevanta parametrar tydligt illustrerar 
det dåliga överlappet mellan de jämförda studierna. 
 
I företagets analys, där justering gjorts för olika kombinationer av parametrar men dock inte 
för ISS och cytogenetik, beräknades en statistiskt säkerställd fördel för Darzalex på OS (vid 
exklusion av patienter med tidigare behandling med pomalidomid HR 0,33; 95%KI 0,17 – 
0,66). NICE:s expertgrupp menar att den förlängda överlevnaden relativt pomalidomid i 
denna analys i viss utsträckning kan förklaras av skillnader i efterföljande behandling.  Pati-
enter i Darzalexstudierna fick i högre utsträckning efterföljande behandling. Enligt expert-
gruppen har många av dessa efterföljande terapier livsförlängande egenskaper när de ges i 
tidigare skeden av behandlingstrappan. En justering för efterföljande behandling har gjorts i 
känslighetsanalyser begärda av NICE, men resultaten från dessa är dessvärre maskade i den 
publicerade versionen av utredningen.  
 
Företaget har framfört att behandling med Darzalex ökar sannolikheten för att patienterna 
svarar på efterföljande behandling. NICE:s expertgrupp kunde dock inte se något belägg för 
detta påstående.   
 
NICE rekommenderar att resultatet från MAIC tolkas med försiktighet.  
 
TLV:s bedömning: Det saknas direkt jämförande studier mellan Darzalex i monoterapi och 
andra behandlingar. Dessutom är de studier på Darzalex som finns idag relativt små studier 
utan kontrollarm. Det betyder att man inte kan göra en justerad indirekt jämförelse, eftersom 
det saknas gemensamt jämförelsealternativ som skulle kunna agera ankare. Företaget planerar 
inte heller fler studier av daratumumab som singelbehandling vid multipelt myelom, varför 
ytterligare data för singelbehandling i nuläget inte kan förväntas komma från en randomiserad 
studie med kontrollarm. Därför är det troligt att osäkerheten om den relativa nyttan kommer 
att kvarstå för singelbehandling med daratumumab.  
 
Poolning av data från studier MMY2002 och GEN501 är gjord utan att det har justerats för 
olikheter mellan patientpopulationerna från respektive studie. TLV noterar att det föreligger 
stora skillnader mellan populationerna, t.ex. avseende antal tidigare behandlingar och andel 
patienter som var refraktära till den senaste behandlingen. 
 
Det råder även osäkerheter kring genomförandet och resultatet av MAIC-analysen. I en 
MAIC matchas individdata från studier av den ena behandlingen med baslinjedata från stu-
dier av jämförelsealternativet med en teknik som liknar propensity score matchning. Meto-
den ökar trovärdigheten i en naiv indirekt jämförelse, men en sådan jämförelse bör ändå inte 
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tillskrivas samma bevisvärde som en justerad indirekt jämförelse som baseras på randomise-
rade kontrollerade studier för båda jämförda behandlingar med en gemensam kontrollgrupp. 
Detta beror på att randomiseringen är bruten i en naiv indirekt jämförelse.  
 
Eftersom en balansering av data medför en minskning i populationsstorleken har företaget 
endast justerat för ett urval av patientkaraktäristika i sin base-case analys. När data endast 
finns från enkelarmade studier bedömer dock TLV i likhet med NICE att det är viktigt att 
man justerar för alla patientkaraktäristika som kan påverka utfallet/resultatet. 
 
Vid påstående om bättre effekt så har TLV historiskt huvudsakligen accepterat evidens med 
högre bevisvärde än naiva indirekta jämförelser, såsom direkta head-to-head jämförelser 
samt justerade indirekta jämförelser som nätverksmetaanalyser och Bucheranalyser. Främst 
i områden med stora medicinska behov där alternativa läkemedel saknas så att inga direkta 
jämförelser eller justerade indirekta jämförelser kan göras, har TLV accepterat evidens av 
lägre bevisvärde.  
 
TLV bedömer att företagets naiva jämförelse mellan Darzalex och pomalidomid i kombinat-
ion med dexametason är förenade med stora risker för selektionsbias och har dålig precision.  
 
Patienter i Darzalexstudierna fick i högre utsträckning efterföljande behandling med livsför-
längande läkemedel. TLV bedömer i enlighet med NICE att skillnader i efterföljande behand-
ling kan ha påverkat den uppskattade skillnaden i OS mellan behandlingsgrupperna. NICE 
har begärt in en känslighetsanalys som tar hänsyn till efterföljande behandling, men resulta-
ten av analysen är maskade i utredningen och TLV har följaktligen inte kunnat ta del av 
dessa. 
 
Enligt TLV:s kliniska experter är patienternas genomsnittliga förväntade ålder vid behand-
ling med Darzalex uppskattningsvis fyra till sex år högre än i de kliniska studierna.  
 
De aktuella patientgrupperna som studerats är svårt sjuka patienter med många tidigare be-
handlingslinjer och TLV bedömer att patientgrupperna i de båda daratumumabstudierna och 
pomalidomidstudien i övrigt är relativt jämförbara. Detta stöds också av de i ärendet tillfrå-
gade experterna. 
 
Det är en brist i studierna att hälsorelaterad livskvalitet inte har studerats.  
Det är vanligt med infusionsrelaterade reaktioner, i synnerhet vid den första infusionen. 
Bland annat på grund av detta blir infusionstiderna långa. Säkerhetsprofilen för dara-
tumumab är generellt väl tolererad viket bekräftas även i de fas III studierna som utvärde-
rade effekten av daratumumab i kombination med bortexomib och dexameteson samt 
lenalidomid och dexametason.  
 
De senaste överlevnadsdata från företaget har inte presenterats i en vetenskaplig tidskrift el-
ler vid en vetenskaplig konferens, varför dessa innehåller ett större mått av osäkerhet jämfört 
med externt granskade data från de tidigare interimsanalyserna. 
 
Sammantaget bedömer TLV att det finns osäker evidens för bättre effekt av Darzalex jämfört 
med pomalidomid. Samtidigt bedömer TLV att man inte kan bortse från den avsevärda skill-
naden i OS i en naiv jämförelse mellan de båda läkemedlens respektive studie. En studie av 
Krejcik et al.20  beskriver sedan tidigare okända immunomodulatoriska effekter av dara-
tumumab på immunförsvaret som tyder på att daratumumab bidrar till djupare klinisk re-
spons och ökad överlevnad. Darzalex erbjuder en ny verkningsmekanism inom den 

                                                        
20 Krejcik J et al Daratumumab depletes CD381 immuneregulatory cells, promotes T-cell expansion, and skews T-cell repertoire 
in multiple myeloma Blood 2016;128(3):384-94 
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behandlingsarsenal som patienter med myelom har tillgång till i Sverige idag. TLV anser där-
för att det är rimligt att anta en längre förväntad överlevnad för patienter med Darzalex jäm-
fört med pomalidomid+ dexametason. 
 
Skillnader i respons som argument för skillnader i OS 
Som argument för att sannolikheten att avlida är lägre i Darzalezxarmen än i pomalidomidar-
men även på lång sikt hänvisar företaget dels till en publicerad studie som visade på signifikant 
skillnad i OS för patienter med olika grad av respons21, dels nedan beskrivna naiva jämförelser 
som, enligt företaget, visar på högre grad av respons för patienter som behandlas med Darzalex 
jämfört med Imnovid22 eller Kyprolis23.  
 
Figur 5 Olika responser för studierna med Darzalex, pomalidomid (MM-003) samt karfilzomib (FOCUS) 

 
 
 
Efterföljande behandling 
31% av patienterna i totalpopulationen fick ORR och ännu inte fått median OS, Figur 6 A.  Me-
dian PFS för den patientgruppen (med ORR) var 15,0 månader, Figur 6 B. Företaget hävdar 
att ingen av dessa patienter har fått efterföljande behandling utan står kvar på Darzalex.  
 

                                                        
21 Martinez-Lopez J et al Long-term prognostic significance of response in multiple myeloma after stem cell transplantation 
Blood 2011;118(3):529-534 
22 San-Miguel J et al Pomalidomide plus low-dose dexametason versus high-dose dexametason alone for patients with relapsed 
and refractory multiple myeloma (MM-003): a randomised, open-label, phase 3 trial Lancet Oncol 2013;14:1055-66 
23 Hájek R et al A randomized phase III study of carfilzomib vs low-dose corticosteroids with optional cyclophosphamide in 
relapsed and refractory multiple myeloma (FOCUS) Leukemia 2017;31:107-114.  
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Figur 6 A) Totalöverlevnad och B) Progressionsfri överlevnad för patienter med olika responstyper (Us-
mani et al, 2016) 

 
Responders: patienter med ORR (overall respons rate) och består av sCR (stringent complete response), CR (complete re-
sponse), VGPR (very good parital response) samt PR (partial response).  
MR: minimal response. 
SD: stable disease.  
PD: progressive disease. 
NE: not evaluated.  
 

 
Företaget har även presenterat resultat från en uppföljning av 23 patienter som behandlades 
med daratumumab på Karolinska sjukhuset. PFS för dessa patienter var 52% vid 3 års uppfölj-
ning. Två patienter av 23 fick progressiv sjukdom (PD), fem patienter hade stabil sjukdom (SD) 
och resten (16 patienter) fick overall respons rate (ORR) varav fyra patienter hade fullständigt 
svar (CR). Företaget anger att endast sju av 23 patienter har idag fått efterföljande behandling 
efter daratumumab och resten står kvar på daratumumab.  
 
TLV:s bedömning:  
Skillnader i respons som argument för skillnader i OS  
TLV blir inte övertygat av företagets argument kring respons och att det under flera år är en 
lägre sannolikhet att avlida för patienter som har behandlats med Darzalex jämfört med pati-
enter som har behandlats med Imnovid och dexametason. Skälen är följande: 
 
1) De olika responstyperna är likartade mellan Darzalexpatienterna och patienterna i Im-
novidstudien. ORR är 31% i de båda studierna och endast mycket få patienter i de båda studi-
erna upplevde fullständig respons (CR) eller stringent fullständig respons (sCR). 
 
2) Jämförelsen av respons mellan läkemedlen är helt naiv utan försök till matchning.  
 
3) TLV:s tolkning av den av företaget åberopade studien av Martinez-Lopez et al är att det 
finns ett samband mellan omfattningen av respons på första linjens terapi och total överlev-
nad även på lång sikt. TLV ifrågasätter inte det. TLV vill dock hålla isär begreppen långsiktig 
överlevnad med långsiktig sannolikhet att avlida (eller mer tekniskt beskrivet överlevnads-
funktionen med hasardfunktionen.) Att fler patienter i en population än i en annan populat-
ion lever flera år efter en behandlingslinje är inte det samma som att sannolikheten för de 
överlevande att avlida vid en viss tidpunkt flera år efter behandlingen gavs skulle vara olika i 
de olika patientpopulationerna.  
 
 
 



24 
Diarienummer 604/2017 
Punkt enligt föredragningslista: 4-6  

Efterföljande behandling  
Företaget hävdar att ingen av patienter som fick ORR har ännu fått efterföljande behandling 
utan står kvar på Darzalex, varför man inte kan räkna med effekten av efterföljande behand-
lingen i dessa patienters totala överlevnad. TLV kan inte tolka detta på annat än två sätt; a) 
patienterna ska trots progression ha fortsatt med Darzalexbehandlingen även om doserings-
anvisningen gäller till progression eller b) att patienterna inte erhållit någon efterföljande-
/underhållsbehandling från det att de fick progression (median 15,0 månader) till de dog 
(>20 månader) Figur 6. Inget av ovannämnda scenarion finner TLV som rimliga. TLV menar 
att ORR-patienterna är de med godast förutsättningar att dra nytta av efterföljande behand-
lingar inte minst med tanke på tolerans för biverkningar. TLV har inte kunnat finna något 
stöd i dokumentationen för att de patienter som de facto progredierar i ORR-gruppen inte 
ska ha fått efterföljande behandling. TLV bad företaget om att specificera den efterföljande 
behandlingen som responders respektive non-responders fick men fick inga uppgifter.   
 

2.5 Hälsoekonomi monoterapi 
I en hälsoekonomisk analys jämför företaget kostnader och effekter mellan Darzalex och olika 
jämförelsealternativ. Företaget argumenterar för att jämförelsen mot Imnovid (i kombination 
med dexametason) är den mest relevanta. I detta fall anser företaget att huvudanalysen bör 
baseras på patienter i de kliniska studierna som är Imnovidnaiva. Det är också möjligt att ge-
nomföra analyser baserade på den totala patientpopulationen mot Imnovid. Det går även att 
jämföra Darzalex mot högdos dexametason.  
  
Den hälsoekonomiska analysen bygger på en partition-survival-modell bestående av tre hälso-
tillstånd: före progression, efter progression och död. Vid modelleringens början befinner sig 
alla patienter i hälsotillståndet ”före progression”. Vid slutet av varje modellcykel (som är 1 
vecka) kan patienter förflytta sig till ett svårare tillstånd eller stanna kvar i sitt aktuella till-
stånd. Den progressionsfria överlevnaden avgör om och när patienter avslutar behandling och 
bestämmer vilken andel av patienter som befinner sig i ”före progression”. Total överlevnad 
avgör andelen patienter som dör.  
 
Patienterna är 64 år vid modelleringens början, vilket motsvarar medianåldern i studiepopu-
lationerna. Modelleringshorisonten i grundscenariot är satt till 20 år, och patienter avslutar 
behandling när de progredierar. 
 
TLV:s bedömning:  Enligt TLV:s experter kan patienterna i verkligheten i genomsnitt för-
väntas vara ett antal år äldre vid behandling med Darzalex i senare linje än i de kliniska studi-
erna. Det kan påverka den långsiktiga överlevnaden.  
 

 

Klinisk effekt 
 
Effektdata för Darzalex kommer från de poolade studiedata som har beskrivits i avsnitt 2.4. 
Både progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS) extrapoleras över modellens 
tidshorisont. Eftersom det inte finns direkta jämförande studier mellan Darzalex och relevanta 
jämförelsealternativ, och det saknas en kontrollarm i Darzalexstudierna, har företaget genom-
fört indirekta jämförelser för att skatta relativ effekt för behandlingsalternativen jämfört med 
Darzalex.  
 
I grundscenariot har resultaten från en matchad-justerad indirekt jämförelse (MAIC) använts, 
där hänsyn tas till vissa skillnader i patienters baslinjekarakteristika i de olika studierna. Jäm-
förelsealternativet är i grundscenariot Imnovid i kombination med dexametason för de Im-
novidnaiva patienterna. Data för Imnovid i kombination med dexametason tas från en 
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publicerad fas III-studie24. Patientnivådata från Darzalexstudierna justeras för ett antal vari-
abler.  
  
Företaget har extrapolerat PFS och OS från observerade data till längre tidsspann. I sitt grund-
scenario har företaget valt att för OS använda exponentiell fördelning för Darzalex. För Im-
novid+dexametason används log-logistisk fördelning. I båda fallen är det i enlighet med lägsta 
värde för AIC. 
 
Figur 7 Total överlevnad i modellen med företagets antaganden (Imnovidnaiv population) 

 
 
PFS extrapoleras i Darzalexarmen med log-normal fördelning. Imnovid- och dexametasonar-
men modelleras som en funktion av Darzalexarmen med den hasardkvot som estimerades i 
den MAIC som gjordes mellan läkemedlen. 
 
Biverkningar har implementerats som händelser snarare än hälsotillstånd i modellen. Fre-
kvensen av biverkningar har baserats på incidensen av alla biverkningar av grad 3 eller högre 
som förekommit hos minst 5 procent av patienter.  
 
TLV:s bedömning: Darzalexstudierna är enarmade och säger därmed ingenting om relativ 
effekt. Den indirekta jämförelse som företaget har gjort mellan jämförelsealternativen uppvi-
sar ingen statistiskt signifikant skillnad i progressionsfri överlevnad mellan Darzalex och Im-
novid+dexametason.  
 
De extrapoleringar som företaget gör innebär ett antagande om att sannolikheten att avlida 
vid ett visst tillfälle är lägre under cirka fem år för de som har givits Darzalex jämfört med de 
som har givits Imnovid+dexametason. Utifrån uppföljningstidens längd och bristerna vad 
gäller jämförande data är det ett osäkert antagande. Som argument för att sannolikheten att 
avlida är lägre i Darzalezxarmen än i Imnovidarmen även på lång sikt hänvisar företaget dels 
till en publicerad studie som visade på signifikant skillnad i OS för patienter med olika grad 

                                                        
24 San-Miguel J et al Pomalidomide plus low-dose dexametason versus high-dose dexametason alone for patients with relapsed 
and refractory multiple myeloma (MM-003): a randomised, open-label, phase 3 trial Lancet Oncol 2013;14:1055-66 
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av respons25, dels naiva jämförelserFigur 5 som, enligt företaget, visar på högre grad av re-
spons för patienter som behandlas med Darzalex jämfört med Imnovid26. TLV blir inte över-
tygat av företagets argument kring respons och att det under flera år är en lägre sannolikhet 
att avlida för patienter som har behandlats med Darzalex jämfört med patienter som har be-
handlats med Imnovid och dexametason. Skälen är följande: 1) De olika responstyperna är 
likartade mellan Darzalexpatienterna och patienterna i Imnovidstudien. ORR är 31% i de 
båda studierna och endast mycket få patienter i de båda studierna upplevde fullständig re-
spons (CR) eller stringent fullständig respons (sCR). 2) Jämförelsen av respons mellan läke-
medlen är helt naiv utan försök till matchning. 3) TLV:s tolkning av den av företaget 
åberopade studien av Martinez-Lopez et al är att det finns ett samband mellan omfattningen 
av respons på första linjens terapi och total överlevnad även på lång sikt. TLV ifrågasätter 
inte det. TLV vill dock hålla isär begreppen långsiktig överlevnad med långsiktig sannolikhet 
att avlida (eller mer tekniskt beskrivet överlevnadsfunktionen med hasardfunktionen.) Att 
fler patienter i en population än i en annan population lever flera år efter en behandlingslinje 
är en helt annan sak än att sannolikheten för de överlevande att avlida vid en viss tidpunkt 
flera år efter behandlingen gavs skulle vara olika i de olika patientpopulationerna.  
 
Efter fem år i företagets modellering är till skillnad mot tidigare i modelleringen sannolikheten 
att avlida lägre för dem som använder Imnovid+dexametason på grund av en med tiden mins-
kande sannolikhet att avlida för patienterna i den armen. Detta kan tyckas vara ett kliniskt 
mindre sannolikt förlopp. Dock är det i detta skede endast få patienter i Imnovidarmen som 
inte är avlidna.  
 
TLV ser det som mer rimligt att extrapolera överlevnadsdata med exponentialfördelning i båda 
armarna. På detta sätt minskar inte risken att avlida i Imnovidarmen ju äldre patienterna blir. 
Att extrapolera Imnovidarmen med log-logistisk fördelning kan sägas utgöra ett onödigt kon-
servativt moment i analysen, då den överlevnadskurvan planar ut snabbare än exponentialför-
delningen.  
 
Hälsorelaterad livskvalitet 
 
Livskvalitetsdata för nyttovikter har inte samlats in i de kliniska studierna för Darzalex. Därför 
har nyttovikter för modellen tagits från NICE:s utvärdering av Imnovid i kombination med 
dexametason från 2015 för recidiverande och refraktära patienter med multipelt myelom (som 
tidigare erhållit Revlimid och Velcade) 27. Företaget har använt dessa för att ta fram nyttovikter 
för de relevanta hälsotillstånden i modellen. För patienter före progression är nyttovikten 0,65 
och för patienter efter progression 0,536.  
 
Utöver hälsotillstånden har även livskvalitetsförluster för biverkningar inkluderats. Dessa har 
tagits från en publicerad ekonomisk utvärdering av Revlimid inom multipelt myelom28 och två 
NICE-utvärderingar av Revlimid29 respektive Imnovid i kombination med dexametason30 
(NICE TA338). När inga passande källor fanns tillgängliga har företaget gjort antaganden. 
Längden av biverkningarna har baserats på NICE-utredningen av Imnovid i kombination med 
dexametason.  
 

                                                        
25 Martinez-Lopez J et al Long-term prognostic significance of response in multiple myeloma after stem cell transplantation 
Blood 2011;118(3):529-534 
26 San-Miguel J et al Pomalidomide plus low-dose dexametason versus high-dose dexametason alone for patients with relapsed 
and refractory multiple myeloma (MM-003): a randomised, open-label, phase 3 trial Lancet Oncol 2013;14:1055-66 
27 NICE Pomalidomide for relapsed and refractory multiple myeloma previously treated with lenalidomide and bortezomib. 
Technology Appraisal 338; March 2015  
28 Brown RE Lenalidomide for multiple myeloma: cost-effectiveness in patients with one prior therapy in England and Wales. 
Eur J Health Econ 2013;14(3):507-514. 
29 NICE Lenalidomide for the treatment of multiple myeloma in people who have received at least one prior therapy. Technology 
Appraisal 171; april 2014.  
30 NICE Pomalidomide for relapsed and refractory multiple myeloma previously treated with lenalidomide and bortezomib. 
Technology Appraisal 338; March 2015. 
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TLV:s bedömning: Eftersom inga livskvalitetsdata har samlats in för Darzalex i de kliniska 
studierna har endast data från litteraturen för liknande läkemedel använts. Givet den begräns-
ningen bedömer TLV de använda nyttovikterna för modellens hälsotillstånd som rimliga.  
 
TLV noterar dock att nyttovikterna inte åldersjusteras, vilket kan leda till en överskattning av 
nyttovinsten vid behandling givet den relativt långa tidshorisonten på 20 år i företagets grund-
scenario.   
 

 

Kostnader för läkemedlet 
 
Priset som används för Darzalex i den ekonomiska utvärderingen är 4 673 kr per injektions-
flaska à 100 mg och 18 555 kr per injektionsflaska à 400 mg. Dosen för Darzalex per admini-
streringstillfälle är 16 mg/kg, vilket baserats på MMY2002-studien och EMA:s Summary of 
Product Characteristics (SPC). En vikt på 73,9 kg har använts, vilket motsvarar medelvikten av 
patienter från Europa, Mellanöstern och Afrika i de poolade studiedata. Företaget har inklu-
derat kassation av läkemedlet, där resterande delar av infusionen slängs efter att en patient 
behandlats. Kostnaden har därmed beräknats för antalet förpackningar som ligger närmast 
över eller lika med den mängd som behövs per patient.  
 
Dosen för Imnovid per administreringstillfälle är 4 mg, vilket är den rekommenderade start-
dosen. För dexametason har en dos om 40 mg använts, både i kombination med Imnovid och 
för jämförelsen mot högdos dexametason. Priset för 21 kapslar Imnovid à 4 mg är 77 092 kr. 
För dexametason har en dos på 40 mg per administrationstillfälle antagits, och ett pris för 100 
kapslar à 4 mg på 1 240 kr.  
 
Följande tabell sammanfattar läkemedelskostnaderna per 4-veckorsperiod för de huvudsak-
liga jämförelsealternativen i den hälsoekonomiska modellen.  
 
Tabell 7 Läkemedelskostnad för de huvudsakliga jämförelsealternativen i modellen per cykel. En cykel 
är 28 dagar 

Behandlingskostnad per 4 veckor 
(kronor) 

Darzalex Imnovid + dex-
ametason 

Cykel 1-2  222 656 77 587 

Cykel 3-6 111 328 77 587 

Cykel 7+ 55 664 77 587 

 
Behandlingen antas pågå tills progression eller till dess att oacceptabel toxicitet uppstår.  
 
TLV:s bedömning: TLV har inga invändningar mot läkemedelskostnaderna i modellen och 
anser att kassation för Darzalex har inkluderats på ett adekvat sätt. 
 
Vårdkostnader och resursutnyttjande  
 
I den hälsoekonomiska modellen är intravenösa och subkutana behandlingar relaterade med 
kostnader för ett öppenvårdsbesök per administreringstillfälle. För intravenös administration 
har en kostnad à 2 434 kr antagits, baserande på Södra sjukvårdsregionens prislista 2016 
(DT016 –Läkemedelstillförsel intravenös, hematologi). Eftersom infusion av Darzalex tar 
minst 3 timmar (beroende på behandlingstillfälle), vilket är längre än för andra infusionsläke-
medel, har företaget antagit att infusionskostnaden för Darzalex är 20 procent högre än stan-
dardkostnaden. Företaget argumenterar att mest vård krävs vid infusionens början och slut, 
snarare än under själva behandlingen. För subkutana behandlingar har en kostnad à 1 169 kr 
använts (DT021 – Läkemedelstillförsel subkutan, hematologi).  
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Antaganden om monitorering för de olika behandlingsalternativen har baserats på förskriv-
ningsinformation och studiepublikationer. För Darzalex antas 1 läkarbesök per vecka under de 
första 6 veckorna och därefter 1 läkarbesök var 4:e vecka. Kostnaden för ett läkarbesök beräk-
nas till 1 622 kr och har tagits från Södra sjukvårdsregionens prislista 2016 (BLÄK01Å – Läkar-
besök, normaltaxa återbesök, Verksamhetsområde onkologi och strålningsfysik). För Imnovid 
i kombination med dexametason antas 1 läkarbesök var 4:e vecka från behandlingens början 
 
Kostnader för biverkningar har baserats på medelkostnader för Diagnosis Related Groups 
(DRG) i Sverige där detta är möjligt. I resterande fall har antaganden gjorts baserande på en 
utvärdering av Imbruvica (ibrutinib) för kronisk lymfatisk leukemi från Norska Legemiddel-
verket (2015). Kostnaderna har hämtats från Södra sjukvårdsregionens prislista 2016, priser 
för Region Skåne för diagnostiska tester samt TLV:s läkemedelsdatabas.  
 
Efter progression antas alla patienter göra ett läkarbesök i månaden. Dessutom har företaget 
på TLV:s förfrågan lagt till kostnader för efterföljande läkemedelsbehandling. Behandlings-
kostnaden per 4-veckors period är 188 kronor för dexametason, 8 884 kronor för Imnovid, 56 
kronor för Sendoxan, 3 924 kronor för Kyprolis, 2 568 kronor för Velcade och 4 368 kronor för 
Revlimid. Det antas ingen administreringskostnad för någon av de efterföljande behandling-
arna.  
 
När patienter avlider räknas det in en kostnad för vård i livets slutskede. Kostnaden är 71 625 
kr och har baserats på det Hälsoekonomiska kunskapsunderlaget för melanomläkemedlet 
Yervoy från 2014, med uppdaterade prisnivåer (TLV Klinikläkemedelsprojekt). 
 
 
TLV:s bedömning: Med tanke på att infusionstiden för Darzalex är minst tre timmar kan 
det förefalla lågt räknat att företaget ökar kostnaden med endast 20 procent från standard-
kostnaden för en infusion. Enligt TLV:s experter är företagets skattning av sjukvårdskostna-
derna relaterade till infusion av Darzalex rimlig.   
 
En mindre andel av patienterna som fick Imnovid + dexametason (44%) fick efterföljande be-
handling jämfört med Darzalex-patienterna (72%) i MMY2002 och GEN501 studierna. Pati-
enter som behandlades med Imnovid plus dexametason, hade en mindre andel efterföljande 
Kyprolis, Revlimid och Velcade än de som hade behandling med Darzalex (MM-003, 2%, 5%, 
18% jämfört med MMY2002 och GEN501 sammanslagna data, 28%, 15%, 24% respektive). 
Dessutom hade ingen i MM-003 efterföljande Imnovid plus dexametason, medan 31% av den 
sammanslagna Darzalexpopulationen behandlades med Imnovid efter avslutad behandling på 
Darzalex. I NICE utvärdering av Darzalex i monoterapi konstaterade deras kommitté att flera 
av de efterföljande behandlingarna har livsförlängande egenskaper. Det är därför relevant att 
inkludera dessa kostnader i analysen. 
 
Det kan finnas en större kostnad för efterföljande behandling om patienter som har behandlats 
med Darzalex lever längre efter progression än patienter som har behandlats med Imnovid och 
dexametason. 
 
Indirekta kostnader 
 
Inga indirekta kostnader ingår i den hälsoekonomiska analysen, då medelåldern för patienter 
i modellen är 64 år, och patienter i Sverige oftast är över pensionsåldern vid diagnos.  
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2.6 Resultat 

 

Antaganden i företagets grundscenario 
Företagets grundscenario fokuserar på jämförelsen av Darzalex mot Imnovid i kombination 
med dexametason i den Imnovidnaiva patientgruppen. De viktigaste antagandena i den hälso-
ekonomiska modellen i företagets grundscenario är följande: 

 Effektdata för Darzalex mot Imnovid i kombination med dexametason är baserade på 
MAIC, där all data för Imnovid i kombination med dexametason kommer från den pub-
licerade fas III-studien;  

 Total överlevnad extrapoleras med exponentialfördelning för Darzalex och log-logistisk 
fördelning för Imnovid+dexametason; 

 Progressionsfri överlevnad extrapoleras med en log-normal funktion efter studiens 
slut.  

Mer detaljer kring dessa och andra grundantaganden finns i föregående kapitel.  
 
Resultatet i företagets grundscenario 
Tabellen nedan visar kostnader och effekter (överlevnad och kvalitetsjusterade levnadsår) i 
företagets grundscenario.  
 
Tabell 8 Resultat för den Imnovidnaiva patientpopulationen i företagets grundscenario i ett 20-årigt per-
spektiv, diskonterat med 3% där inte annat anges 

  Darzalex 
Imnovid+dexame-

tason 
Ökning/ minsk-

ning 
Läkemedelskostnad (Darzalex 
eller Imnovid+dexametason 

1 108 389 kr 349 863 kr 758 526 kr

Övriga sjukvårdskostnader                245 100 kr             153 777kr 91 323 kr
Kostnader, totalt 1 353 489 503 640 kr       849 849kr 
     
Progressionsfri överlevnad 
(odiskonterat) 

0,97 0,35 0,62

Levnadsår (odiskonterat) 4,48 2,35 2,13
Kvalitetsjusterade levnadsår 
(QALYs) 

2,23 1,16 1,07

     
Kostnad per vunnet levnadsår för Darzalex  453 284 kr

Kostnad per vunnet QALY för Darzalex  794 689 kr

 

 

Med tanke på den mycket stora osäkerhet som råder gällande den långsiktiga relativa överlev-
naden mellan patienter som har givits antingen Darzalex eller Imnovid i kombination med 
dexametason har TLV valt att inte utgå från ett enda grundscenario. I stället presenteras ett 
spann för kostnadseffektivitetskvoten i vilket rimliga antaganden ryms.  
De variationer i företagets grundscenario som är gjorda framgår nedan.  
 
1, 2) Med tanke på den större andelen patienter som fick efterföljande behandling i de poolade 
Darzalexstudierna jämfört med Imnovidstudien har tillägg gjorts för sådana behandlingskost-
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nader. Det är mycket svårt att uppskatta i vilken omfattning de efterföljande behandlingskost-
naderna är högre för patienter som behandlas med Darzalex. Se fotnot för estimering31. Även 
en känslighetsanalys presenteras med en godtyckligt vald dubbelt så stor extra kostnad för ef-
terföljande behandling till följd av att patienterna antas leva betydligt längre i Darzalexarmen 
än i Imnovidarmen. 
 
3) Som alternativ till den av företaget antagna exponentialfördelningen i Darzalexarmen och 
log-logistisk fördelning i Imnovidarmen har TLV extrapolerat båda armarna med exponenenti-
alfördelning. Att extrapolera båda armarna med någon av de andra statistiska standardfördel-
ningarna ger enligt TLV:s bedömning kliniskt mindre sannolika utfall32. 
 
4, 5, 6) OS-kurvan för Darzalex är ovanför OS-kurvan (OS-kurvornas nivå) för Imnovid+dex-
ametason under stor del av modellens tidshorisont (se figur 7). I företagets grundscenario är 
sannolikheten att avlida (lutningen på OS-kurvorna) lägre för patienterna som behandlades 
med Darzalex i fem år (60 månader) jämfört med patienterna som behandlades med Im-
novid+dexametason. Tiden därefter antar modellen det motsatta. Om sannolikheten att avlida 
antas vara lika stor för tiden efter då det inte längre finns data för Imnovid+dexametason som 
den indirekta jämförelsen bygger på (20 månader) ökar kostnaden per kvalitetsjusterat lev-
nadsår. I takt med antaganden om längre effektduration sjunker kostnaden per kvalitetsjuste-
rat levnadsår. 
 
7) På grund av den osäkra överlevnadseffekten görs en känslighetsanalys där skillnaden i total 
överlevnad är lika stor som skillnaden i tid till progression. 
 
8) Alla resultat baseras på att patienterna som får Darzalex är Imnovidnaiva. En känslighetsa-
nalys, som bygger på att 55 procent av Darzalexpopulationen tidigare har fått Imnovid ger 
mindre behandlingsfördel, men också mindre skillnad i behandlingskostnad. 
 
Tabell 9 Resultat i företagets modell med alternativa antaganden Darzalex vs Imnovid+dexametason 
(Imnovidnaiva patienter när ej annat anges, diskonterat när ej annat anges) 

  ΔKost-
nader 

ΔPro-
gres-
sionsfri 
överle-
vnad 
(odis-
konterat) 

ΔOS 
(odis-
kon-
terat) 

ΔQALY Kostnad/QALY 

 Företagets grundscenario 849 849 0,62 2,13 1,07 794 689 
1 Högre kostnader för efterföljande 

behandling för Darzalex (145 000 
kr) 

994 119 0,62 2,13 1,07 929 595 

2 Högre kostnader för efterföljande 
behandling för Darzalex (290 000 
kr) 

1 139 119 0,62 2,13 1,07 1 065 184 

 Parametrisk funktion för ex-
trapolering av OS 

 

                                                        
31 Företaget antar att efterföljande behandling sker i tolv veckor. Vid progression på Darzalex behandlades i de poolade studierna 
31 procent med Imnovid och 28 procent med Kyprolis. I Imnovidstudien var motsvarande uppgifter 0 respektive 2 procent. Per 
4-veckorsperiod är kostnaden för Imnovid 77 600 kronor. Motsvarande läkemedelskostnad för Kyprolis i kombination med Rev-
limid och dexametason är 69 000 kronor. Tillägg görs för administreringskostnad för Kyprolis om 3 100 kronor per tillfälle (TLV 
Underlag för Kyprolis i kombination med Revlimid och dexametason dnr 3759/2015). Sammantaget blir det för tre 4-veckorspe-
rioder 3*(0,31*77600+0,26*(69000+6*3100))=145000  
32 Gompertzfördelning, log-logistisk och log-normal fördelning ger i denna analys långsiktiga platåer med mycket låga mortali-
tetsdata i Darzalexarmen. Weibullfördelning är inte heller rimlig att ha som antagande, eftersom den i denna analys ger en med 
tiden kontinuerligt sjunkande mortalitetsrisk för patienter som har behandlats med Darzalex och en kontinuerligt ökande morta-
litetsrisk för patienter som har behandlats med Imnovid+dexametason. 
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3 Exponentialfördelning i båda ar-
marna 

860 892 0,62 2,92 1,39 618 917 

 Tidpunkt när HR avtar mot 1 
för OS mellan Darzalex och 
Imnovid+dexametason (1 år 
efter denna tidpunkt är san-
nolikheten att avlida lika stor 
i båda armarna) 

 

4 20 månader 844 858 0,62 2 0,98 865 543 
5 40 månader 853 409 0,62 2,57 1,22 701 979 
6 48 månader 854 480 0,62 2,64 1,25 685 216 
7 OS-vinst = PFS-vinst 825 097 0,62 0,62 0,37 2 240 647 
8 Total studiepopulation 476 168 0,18 0,89 0,48 986 877 
      
Nedre delen av spann      
Företagets grundscenario+1+6 998 590 0,62 2,64 1,25 800 779 
Övre delen av spann      
Företagets grundscenario+1+3+4 960 744 0,58 1,11 0,61 1 570 034 

 
I ljuset av mycket stora osäkerheter och metodologiska frågetecken kring den indirekta effek-
tjämförelsen, är det enligt TLV självklart att fokusera mot den övre delen av spannet. Kostna-
den per vunnen QALY är med det förhållningssättet mycket hög. 
 
Även om något av de antaganden som den övre delen av spannet vilar på skulle visa sig vara 
konservativt måste höjd tas för de mycket höga osäkerheterna kring effektjämförelsen med 
Imnovid+dexametason. Även en sådan osäkerhet som patienternas ålder spelar in i detta 
övervägande.  
 
I figur 8 har TLV varierat listpriset på Darzalex i syfte att belysa hur prisförändringar på Dar-
zalex påverkar kostnadseffektiviteten. 
 
Figur 8 Kostnad per vunnen QALY vid olika prisnivåer; Darzalex i monoterapi jämfört med Im-
novid+dexametason för Imnovidnaiva patienter 
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2.7 Budgetpåverkan 
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------] 
 
Tabell 10 Förväntad försäljning för Darzalex i Sverige (företagets prognos)  

2017 2019 
Förväntat antal patienter (Imnovidnaiva) [---] [---] 
Kostnad/Försäljning per år (miljoner kr) [---] [---] 

 
TLV:s bedömning: Utifrån den kliniska kunskap som TLV:s experter bidragit med bedöms 
uppskattningarna för indikationen som monoterapi efter tredje linjen som rimliga.  

 

2.8 Utvärdering från myndigheter i andra länder 

 

I december 2016 utfärdade Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) 
sin finala rekommendation för Darzalex i monoterapi. Den finala rekommendationen var att 
inte inkludera Darzalex i förmånerna för patienter med multipelt myelom som har fått minst 
tre tidigare behandlingslinjer inklusive en proteasomhämmare och en immunomodulerare, el-
ler som har fallerat eller inte tål behandling med proteasomhämmare och immunomodulerare.  
 
Kommittén ansåg inte att det inkomna underlaget stödde den kliniska fördelen av Darzalex 
mot andra läkemedel, och noterade markanta osäkerheter i evidensen gällande OS, PFS och 
livskvalitet.  

 

National Centre for Pharmacoeconomics (NCPE) publicerade sin utvärdering av Darzalex i 
monoterapi i mars 2017. NCPE anser att Darzalex inte är kostnadseffektiv vid behandling av 
vuxna patienter med relapserad eller refraktär multipel myelom, vars tidigare behandling in-
nefattar både en proteashämmare och en immunmodulerande behandling.  

 

Statens Legemiddelverk i Norge har i en rapport från juni 2017 värderat Darzalex i monoterapi 
som tredjelinjens behandling. Enligt verket är kostnaden per QALY utifrån deras praxis san-
nolikt högre än vad som kan accepteras även med den konfidentiella rabatt som företaget er-
bjuder. Beslutet i Beslutningsforum for nye metoder blev att Darzalex kan användas i 
monoterapi i tredje linjens behandling eller senare. 
 

 

Scottish Medicines Consortium (SMC) publicerade en utvärdering av Darzalex i monoterapi i 
oktober 2017. SMC rekommenderar Darzalex för användning i monoterapi i minst fjärde linjen 
inom det nationella sjukvårdssystemet i Skottland. Förutsättningen är dock implementeringen 
av ett så kallat ”Patient access scheme” som förbättrar kostnadseffektiviteten.  
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National Institute for Health and Care Excellence (NICE) publicerade i maj 2017 en preliminär 
utvärdering om Darzalex i monoterapi för patienter som har som inte rekommenderade att 
Darzalex ska användas. Anledningen är att de anser att osäkerheten kring kostnadseffektivi-
tetsanalysen är för stor. 
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3 Darzalex i kombination med Velcade och dexametason 
 

3.1 Dosering 
Tabell 11 Modifierat doseringsschema för Darzalex i kombination med bortezomib (dosregim med 3-
veckorscykel) 
 
Vecka Schema 
Vecka 1 till 9 en gång i veckan (totalt 9 doser) 
Vecka 10 till 24a var tredje vecka (totalt 5 doser) 
Vecka 25 och framåt tills sjukdomspro-
gressionb 

var fjärde vecka 

a Första dosen vid dos var tredje vecka ges vecka 10 
b Första dosen vid dos var fjärde vecka ges vecka 25 

 

 
 
Behandlingsrekommendationerna nedan är, om inget annat anges, tagna från Nationella 
riktlinjerna för myelom (2016)33. Darzalex i kombinationsterapi med Velcade och dexameta-
son ska enligt indikation användas för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom 
som har genomgått minst en tidigare behandling. Därför redovisas behandlingsrekommen-
dationer endast vid återfallsbehandling.  
 
Återfallsbehandling: 
Återfallsbehandling beror av sjukdoms-, behandlings- och patientrelaterade faktorer. I vissa 
fall upprepas tidigare behandling och i andra byts behandlingen ut, se nedan angivna strategier 
från Vårdprogrammet: 
 
Första återfall med långsam M-komponentstegring utan symtom  
Lång första platåfas (>12 månader) – Avvakta med behandling men följ patienten månatligen. 
När behandling bedöms indicerad, starta med samma behandling som i första linjen om den 
var väl tolererad. (++)  
 
Kort första platåfas (<12 månader) – Som ovan. När behandling inleds, byt behandling, och 
starta innan tecken till ROTI34. Kan kräva behandling med tredrogkombination. (++)  
 
Återfall under pågående behandling – Byt till annan behandlingstyp med nya läkemedel.  
 
Första återfall med snabb M-komponentstegring och/eller progredierande sym-
tom  
Starta behandling snabbt. Välj annan behandling än den som gavs vid första linjen. Tredrog-
kombination bör övervägas. Vid tidigt återfall och snabb kinetik bör underhållsbehandling 
övervägas (++)  
 
 
 
 

                                                        
33 Myelom. Nationella riktlinjer 2017-05-23. http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/blod-lymfom-my-
elom/myelom/vardprogram/nvp-myelom_160615.pdf  
34 Myeloma-Related-Organ and Tissue –Impairment 
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Senare relaps  
Vid första respons på längre än 24 månader efter ASCT rekommenderas upprepad högdosbe-
handling om sparade celler finns. Induktionsbehandling bör ges. Finns sparade stamceller och 
patienter inte tidigare genomgått högdosbehandling bör denna ges vid första återfallet.  
 
Man kan med fördel upprepa tidigare framgångsrik behandling. Hos patienter som erhållit 
flertalet behandlingslinjer och där sjukdomen är avancerad, ska fokus ligga på livskvalitet. Ge 
kombinationsbehandling, ompröva behandlingen tidigt och byt preparatgrupp.  
 
Som behandlingsalternativ vid andra linjens behandling nämns i Vårdprogrammet: 

 Bortezomib-baserad behandling  
 Lenalidomid-baserad behandling 
 Talidomid-baserad behandling (saknar indikation i andra linjen) 
 Bendamustin (saknar indikation i andra linjen, används oftast i tredje eller senare 

behandlingslinjer)  
 Karfilzomib  
 Elotuzumab 
 Kombinationsbehandlingar såsom lenalidomid-cyklofosfamid-dexametason (Len-

CyDex), bortezomib-Len-Dex (VRD) och bortezomib-cyklofosfamid-dexametason 
(VCD) 

 
Enligt TLV:s expert får patienter som inte har snabbt progredierande sjukdom ofta Revlimid 
och dexametason (Rd) eller Vd vid återfallsbehandling.  
 

3.3 Jämförelsealternativ 
Företaget jämför Darzalex i kombination med Velcade+dexametason (DVd) med kombinat-
ionen Velcade+dexametason ensamt (Vd). Vd utgör kontrollarmen i företagets huvudsakliga 
studie MMY3004 där effekten av kombinationen DVd utvärderas hos patienter med relapserad 
refraktär multipelt myelom (RRMM).  
 
Företaget anför att baserat på företagets kommunikation med hematologer är det dryga 40 % 
av patienterna som får Rd (IMiD) som första linjens behandling och utöver det några som er-
håller thalidomid (IMiD) som tidigare behandling.  Dessa patienter bör sedan behandlas med 
en proteasomhämmare, exempelvis Velcade, med hänvisning till att man bör byta verknings-
mekanism på patienter som behandlats till progression eller toxicitet. Företaget menar att be-
handling med DVd och Vd i andra linjens behandling riktas endast till patienter som har fått 
en IMiD i första linjen.  
 
TLV:s bedömning: Behandlingen av myelompatienter som fått återfall är individuell och 
beror av många faktorer, exempelvis ålder, tidigare behandling, svar på denna, responsdurat-
ion, biverkningar, patientkaraktäristika och sjukdomskaraktäristika (t. ex. genetiska fak-
torer).  Därför framstår det som svårt att rangordna läkemedel så att det enkelt framgår vilka 
alternativa behandlingar som en patient aktuell för behandling med kombinationen DVd 
skulle kunna få.  
 
Beroende på ålder, tiden till relaps (efter den primära behandlingen) samt på hur snabbt 
sjukdomen progredierar kan behandlingen vid återfall utgöras av samma läkemedel som tidi-
gare använts, kombinationer av läkemedel eller andra läkemedel än de som tidigare använts.  
 
För yngre-äldre (65–75 år) och äldre (> 75 år) patienter där transplantation inte är aktuell 
gäller det att hitta en balans mellan effekt och toxicitet hos behandlingen och detta behöver 
relateras till bland annat övrig hälsostatus, hur deras myelomsjukdom är, avstånd till sjukhus 
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(det senare talar för perorala kombinationer) m. m. Vad som ges som andra linjens behand-
ling beror enligt Vårdprogrammet och TLV:s experter bland annat på patienternas känslighet 
för biverkningar som i sin turs styrs av ålder och komorbiditet.  
 
Enligt en av TLV:s experter innebär första linjens behandling för yngre patienter oftast Velca-
deinnehållande behandling (tex VCD) följt av högdosbehandling med ASCT. Dessa patienter 
kan åter behandlas med ny ASCT, vilket i det fallet utgör andra linjen. Vid snabbt och aggres-
sivt återfall ges ofta tredrogskombinationer som VRd för att ofta följas av ny högdosbehand-
ling och ASCT. Här kan ASCT övervägas. För patienter med långsammare recidiv ges ofta Rd 
eller Vd i det här läget.  
 
När det gäller äldre patienter är MPV (i första hand), MPT och Rd vanliga regimer i första lin-
jen med den alternativa drogen (med annorlunda verkningsmekanism, IMiD eller prote-
asomhämmare) som andra linjens behandling om man inte kan upprepa 
primärbehandlingen på grund av till exempel biverkningar. Det innebär att om patienten fått 
MPV i första linjen kan hon få Rd i andra och om patienten fått Rd i första linjen blir det ak-
tuellt med Vd i andra linjen. För de flesta yngre-äldre kommer DVd därmed att vara ett alter-
nativ som senare linjers behandling med möjligt undantag av de som bedöms vara högrisk 
cytogenetiskt. 
 
Gruppen äldre-äldre (>75 år) tål ofta inte intensiv behandling, vilket innebär att man behöver 
välja individuellt senare linjers behandling oftast med målet så litet toxicitet som möjligt. 
 
Enligt TLV:s experter är den mest sannolika platsen i terapin för kombinationen DVd (eller 
Darzalex i någon annan kombination), som tidigaste tredje linjen. I synnerhet gäller det de 
som är yngre eller yngre-äldre patienter och som i övrigt är friska.  Patienter där kombination 
DVd kan komma att användas tidigare än 3:e linjen är enligt TLV:s kliniska experter mest 
sannolikt yngre patienter som bedöms vara högrisk cytogenetiskt eller ha snabb progress. 
Dock utgör dessa patienter en bråkdel av alla myelompatienter.  Även yngre-äldre patienter 
kan bli aktuella för DVd. Rd som andra linjen har dock en fördel av att vara en peroral regim, 
vilket underlättar administreringen. Detta gäller i ännu högre grad för äldre-äldre samt sköra 
yngre-äldre patienter.  
 
Kombinationen Kyprolis med dexametason (Kd) har utvärderats av TLV. Relevant jämförel-
sealternativ till Kyprolis bedömdes vara Vd. Under våren 2017 rekommenderade NT-rådet35 
Kd för patienter som har fått en tidigare behandling för multipelt myelom. Mot bakgrunden 
av att Kyprolis har liknande verkningsmekanism som Velcade (proteasomhämmare), samma 
plats i terapin som Vd och eftersom både Kd och DVd har jämförts mot en gemensam kon-
trollarm (Vd) bedömer TLV att även Kd skulle kunna utgöra ett relevant jämförelsealternativ 
mot DVd. 
 
Behandlingsalternativen inom rrMM utgörs av flera läkemedel med flera olika verknings-
mekanismer. Valet av behandling beror på flera individuella faktorer, vilket gör det svårt att 
med säkerhet identifiera ett enda relevant behandlingsalternativ då flera olika kombinationer 
kan vara aktuella. TLV instämmer med företaget att det blir svårt att jämföra DVd mot Kd på 
grund av ett sekretessbelagt avtal för återbäring kring Kyprolis.  
 
TLV:s sammantagna bedömning efter att ha studerat de nationella riktlinjerna samt diskute-
rat med experterna i ärendet är att Vd är ett relevant jämförelsealternativ för DVd även om 
beroende på olika faktorer som har nämnts, andra kombinationer kan vara relevanta.   

                                                        
35 NT-rådets yttrande till landstingen gällande Kyprolis (karfilzomib) vid multipelt myelom, 2017-03-20 
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3.4 Klinisk effekt och säkerhet   

 

Effekt och säkerhet av Darzalex i kombination med bortezomid och dexametason jämfört med 
enbart bortezomid och dexametason har utvärderats i en multicenter fas-III, öppen, randomi-
serad studie (MMY300436) bland patienter med recidiverande refraktärt multipelt myelom 
(rrMM) som hade fått minst en tidigare behandling.  
 
Metod 
Randomiseringen omfattade 498 patienter (ITT-populationen) (1:1) att antingen ingå i expe-
rimentarmen DVd (n=251) eller i kontrollarmen Vd (n=247). Randomiseringen stratifierades 
utifrån International staging system (ISS) stadium I, II eller III, antal tidigare behandlingslin-
jer (1 vs. 2 eller 3 vs.> 3) samt tidigare behandling med bortezomib.  Antal behandlade patien-
ter, safety population, var 480.  
 
Patienterna inkluderades i studien om de var över 18 år och hade dokumenterat progredierad 
multipel myelom definierat enligt följande kriterier; 

- Monoklonala plasmaceller i benmärgen ≥ 10 % eller närvaro av biopsiverifie-

rat plasmacytom 

- Mätbar sjukdom vid screening.   

Patienterna skulle även ha fått minst en tidigare behandlingsregim mot MM och ha bevis på 
ett svar (partiell respons eller bättre baserat på undersökarens bestämning av svaret enligt 
IMWG37-kriterierna) till minst en tidigare regim. De inkluderade patienterna hade en ECOG38-
prestationsstatuspoäng på 0, 1 eller 2. 
 
Exklusionskriterierna var tidigare behandling med daratumumab eller någon annan anti-
CD38-terapi, antimyelombehandling inom 2 veckor eller 5 farmakokinetiska halveringstider 
före randomiseringsdatumet eller ASCT39 inom 12 veckor före randomiseringen, historia av 
malignitet (annat än MM) inom 5 år före randomiseringen (undantag var skivepitelcancer 
och basalcellscancer i huden, karcinom in situ i livmoderhalsen eller bröstet eller annan icke-
invasiv skada som enligt utredaren bedömdes som minimal risk för återkommande inom 5 
år). Vidare exkluderades patienter med KOL (FEV1 <50%), svår astma under de senaste två 
åren, historia av immunobristvirus, hepatit B och/eller C samt patienter med annat samtidigt 
medicinskt tillstånd (som exempelvis systemiska infektioner) som sannolikt skulle påverka 
studieproceduren eller resultat eller utgöra en fara för patienten att delta i studien.  
 
Patienterna fick heller inte vara intoleranta eller refraktära mot bortezomib eller annan pro-
teasomhämmare (som ixazomib och karfilzomib) under 6 månader efter avslutad behandling 
med bortezomib eller någon annan proteasomhämmare.  
 
Darzalex administrerades som en dos på 16 mg/kg varje vecka i de första 3 cyklerna, därefter 
på dag 1 var tredje vecka (cykel 4–8) och slutligen var fjärde vecka till progression eller oac-
ceptabel toxicitet. Bortezomib administrerades subkutant med en dos på 1,3 mg/m2 kroppsyta 
dag 1, 4, 8 och 11 av varje 21-dagars cykel i 8 cykler. Dexametason administrerades oralt med 
dosen 20 mg dag 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 och 12 under var och en av de 8 cyklerna med bortezomib 
(80 mg/vecka under två av tre veckor av bortezomibcykeln) eller en reducerad dos på 
20 mg/vecka för patienter> 75 år, BMI <18,5, patienter med bristfälligt kontrollerad diabetes 
mellitus eller tidigare intolerans mot steroidbehandling. På dagarna med Darzalexinfusion ad-
ministrerades 20 mg av dexametasondosen som premedicinering före infusionen. 
 
                                                        
36 Palumbo A Daratumumab, bortezomib, and dexamethasone for multiple myeloma NEJM 2016;375:754-66 
37 International myeloma working group.  
38 Eastern cooperative oncology group. 
39 Allogen stamcellstransplantation. 
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Figur 9 MMY3004 studieupplägg 

 
DVd=daratumumab, bortezomib and dexamethasone; EOT=end‐of‐treatment; Q2W=every two weeks;  
Q4W=every four weeks; Vd=bortezomib and dexamethasone; TX=study treatment 

 
 
Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad (PFS) och definierades som tiden från 
randomisering till sjukdomsprogression eller död.  
 
De sekundära effektmåtten inkluderade tid till sjukdomsprogression, overall response rate 
(ORR), andel patienter som fick ”very good partial response” (VGPR) eller bättre, responsdu-
ration, tid till respons samt totalöverlevnad (OS). Tid till senare antimyelombehandling var det 
exploratoriska effektmåttet.  
 
Patientkaraktäristikan vid studiens början framgår av tabell 12.Vidare hade majoriteten av pa-
tienter ECOG-status 0–1 (92,3% av Vd-gruppen och 94,8 % av DVd-gruppen), 7,7 % av Vd-
gruppen och 5,2 % av DVd-gruppen hade ECOG 2 medan inga patienter hade ECOG> 2. Me-
dianvikten för Vd-gruppen var 76 kg och för DVd-gruppen 77 kg.   
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Tabell 12 Baslinjekarakteristika för ITT-populationen40  

 
 
Resultat 
Vid den primära dataanalysen (tiden för data-cutoff i januari 2016) var median uppföljningstid 
för DVd-gruppen 7,5 månader och 7,4 månader för Vd-gruppen. 67 patienter (27%) i DVd-
gruppen och 122 patienter (49%) i Vd-gruppen hade progressiv sjukdom eller hade dött41.  
 
Uppdaterade analyser med längre uppföljningstid (median 13,0 månader, 0–21,3) för den to-
tala patientkohorten redovisades vid det årliga mötet för American society of hematology 
(ASH) i december 2016 och redovisas nedan.  
 
Primärt effektmått - Progressionsfri överlevnad  
I ITT-populationen visades vid en medianuppföljningstid på 13,0 månader 67 % riskminskning 
för sjukdomsprogression eller död för patienter i DVd-armen jämfört med Vd-armen. Median 

                                                        
40 Palumbo A Daratumumab, bortezomib, and dexamethasone for multiple myeloma NEJM 2016;375:754-66 
41 EPAR 
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PFS för DVd-gruppen var inte uppnådd medan den var 7,1 månader för Vd-gruppen (HR: 0,33, 
95% CI, 0,26–0,43, P <0,0001).  
 
 
Figur 10 PFS i ITT-populationen42 

 

PFS visade sig vara signifikant längre för gruppen DVd jämfört med Vd-gruppen även i olika 
subgrupper. Bland subgruppen med patienter som hade fått en tidigare behandling (DVd, 
n=122 och Vd, n= 113) var PFS-vinsten större än bland dem som har fått fler behandlingar. 

Figur 11 PFS för subgruppen med 1 vs. 2–3 tidigare behandlingar 

 

Patienter som var bortezomibnaiva hade en större PFS-vinst jämfört med de som tidigare hade 
behandlats med bortezomib. (Chanan-Khan, et al. 2016).  

                                                        
42 Mateos MV et al Efficacy of Daratumumab, Bortezomib, and Dexamethasone Versus Bortezomib and Dexamethasone in Re-
lapsed or Refractory Myeloma Based on Prior Lines of Therapy: Updated Analysis of Castor Abstract 1150, oral presentation, 
Annual congress for the American Society of hematology (ASH), 2016 
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Figur 12 PFS per tidigare behandling med bortezomib vid en median uppföljningstid på 13 månader (A: 
bortezomibnaiva och B: bortezomiberfarna patienter)43 

  

Vid en median uppföljningstid om 13 månader visar DVd-gruppen signifikant förbättrad PFS 
bland patienter med cytogenetisk högrisk och standardrisk44 jämfört med Vd (p=0,0167 och p 
<0,0001) för hög- respektive standardrisk45. 
 
Figur 13 PFS för cytogenetisk risk i ITT-populationen46  

 

                                                        
43 Chanan-Khan A et al 2016 Daratumumab, Bortezomib and Dexamethasone Versus Bortezomib and Dexamethasone Alone for 
Relapsed or Refractory Multiple Myeloma Based on Prior Treatment Exposure: Updated Efficacy Analysis of Castor, Abstract 
3313, oral presentation, Annual congress for the American society of Hematology (ASH), 2016. 
44 Bedömningen av en patients riskstratifiering baserades på international staging system (ISS), närvaro av kromosomavvikelser 
som t (4; 14), del17 eller del17p eller karyotyptestning och ålder (EPAR). 
45 Mateos, MV et al Efficacy of Daratumumab, Bortezomib, and Dexamethasone Versus Bortezomib and Dexamethasone in Re-
lapsed or Refractory Myeloma Based on Prior Lines of Therapy: Updated Analysis of Castor Abstract 1150, oral presentation, 
Annual Congress for the American Society of Hematology (ASH), 2016. 
46 Chanan-Khan A et al Daratumumab, Bortezomib and Dexamethasone Versus Bortezomib and Dexamethasone Alone for Re-
lapsed or Refractory Multiple Myeloma Based on Prior Treatment Exposure: Updated Efficacy Analysis of Castor, Abstract 
3313, oral presentation, Annual congress for the American society of Hematology (ASH), 2016. 
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Tabell 13 PFS i olika pre-specificerade subgrupper i ITT-population (RPAR) 

 
 
 
Sekundärt effektmått - OS 
Medianvärdet för OS i ITT-populationen var inte uppnådd för varken studie- eller kontroll-
gruppen.  
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Figur 14 OS i ITT-populationen47 
 

 
 
 
Det är noterbart och förväntat att relativeffekten avseende OS var bättre för patienter med 1 
tidigare behandlingslinje (HR: 0,42, 95% CI: 0,19–0,93) än för patienter som hade genomgått 
1–3 tidigare behandlingar (HR:0,54, 95% CI: 0,34–084).  
 
OS-data för patienter som har fått en tidigare behandlingslinje är omogna. Uppföljningstiden 
är mycket kort i förhållande till förväntat antal utfall. Vid 20 månaders uppföljning finns i 
princip inga patienter att basera skattningarna på.  

                                                        
47 Mateos, MV et al Efficacy of Daratumumab, Bortezomib, and Dexamethasone Versus Bortezomib and Dexamethasone in Re-
lapsed or Refractory Myeloma Based on Prior Lines of Therapy: Updated Analysis of Castor Abstract 1150, oral presentation, 
Annual Congress for the American Society of Hematology (ASH), 2016 
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Figur 15 Kaplan-Meier OS för subgruppen av patienter med 1 tidigare behandling 

 
 
 
Sekundärt effektmått – Overall response rate  
Vid en uppföljningstid på 13,0 månader (0–21,3) var ORR signifikant högre för DVd-gruppen 
jämfört med Vd-gruppen (84% vs 63%; P <0,0001) och var associerade med högre VGPR (very 
good partial response) eller bättre (62% vs. 29%; P <0,0001)18.  
 
Figur 16 ORR hos patienter behandlade med DVd jämfört med Vd 

 
ORR: overall respons rate, CR: complete response, sCR: stringent complete response, PR: partiall response, VGPR: very good 
pratiall response.                                                                                                 
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ORR förbättras med statistisk signifikans för DVd-gruppen jämfört med Vd-gruppen både för 
patienter som endast fått en tidigare behandlingslinje och patienter som fått flera tidigare be-
handlingar48 .  
 
Figur 17 ORR för 1 respektive 2–3 antal tidigare behandlingar 

 
ORR: overall respons rate, CR: complete response, sCR: stringent complete response, PR: partiall response, VGPR: very good 
pratiall response.                                                                                                 
aResponse-evaluable population.  
bP = 0.0006 for DVd vs Vd.  
cP <0.0001 for DVd vs Vd.  
dP = 0.0133 for DVd vs Vd.  

 
Bland bortezomibnaiva patienter (figur 17 A) var ORR 90% för DVd jämfört med 70% för Vd-
gruppen (P=0,0019), med ≥ VGPR på 74% vs 42%, och ≥ complete response (CR) på 37% vs. 
22%. Patienter som tidigare hade fått bortezomib (figur 17 B) hade en ORR som var signifikant 
högre för DVd jämfört med Vd-gruppen (81% vs 60%; P=0,0001), inklusive signifikant högre 
≥VGPR (55% vs 22%) och ≥CR (20% vs 3%)49. 
 
Figur 18 ORR för A) Velcadenaiva patienter B) patienter tidigare behandlade med Velcade 

 
ORR: overall respons rate, CR: complete response, sCR: stringent complete response, PR: partiall response, VGPR: very good 
pratiall response.                                                                                                 
                                                        
48 Mateos, MV et al Efficacy of Daratumumab, Bortezomib, and Dexamethasone Versus Bortezomib and Dexamethasone in Re-
lapsed or Refractory Myeloma Based on Prior Lines of Therapy: Updated Analysis of Castor Abstract 1150, oral presentation, 
Annual Congress for the American Society of Hematology (ASH), 2016 
49 Chanan-Khan A et al Daratumumab, Bortezomib and Dexamethasone Versus Bortezomib and Dexamethasone Alone for Re-
lapsed or Refractory Multiple Myeloma Based on Prior Treatment Exposure: Updated Efficacy Analysis of Castor, Abstract 
3313, oral presentation, Annual congress for the American society of Hematology (ASH), 2016. 
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Bland patienter som var refraktära till lenalidomid som första linjes terapi (DVd, n=41 och Vd, 
n= 58) var ORR signifikant högre för DVd jämfört med Vd-gruppen (81% vs 50%; P=0,0021). 
VGPR eller bättre för denna subgrupp var 54% vs 12% och ≥CR (22% vs 5%). (Chanan-Khan20). 
 
Tabell 14 Subgruppsanalyser av ORR per EPAR50 (primär dataanalys)  

 
Typ av MM subgrupper är baserade på patienters sjukdom mätbar i serum.  

 
Övriga sekundära effektmåtten;  
Tid till respons: Mediantid till respons för DVd-gruppen var 0,9 månader (95% CI, 0,8–1,4) 
och för Vd-gruppen 1,6 månader (95% CI, 1,5–2,1), P <0,0001.  
Responsduration: Median responsduration var inte uppnådd för DVd-gruppen medan den var 
7,9 månader för Vd-gruppen. 

                                                        
50 Resultatet från EPAR kan skilja sig något från den senaste uppdateringen av CASTOR-studien presenterad på ASH  
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Minimal residual disease (MRD): Vid en medianuppföljningstid på 7,4 månader visar patien-
ter i DVd-armen signifikant större incidens av MRD- jämfört med Vd-armen baserad på Fis-
hers exakta test vid en gräns på 10-4 (DVd; 13,5 %, Vd; 2,8%. Odds ratio med 95% CI: 5,37 
(2,33–12,37, P= 0,000006)51.  
 
 
Oönskade händelser i de kliniska studierna52 
 
De behandlingsrelaterade biverkningarna för patienter som fick daratumumab + bakgrunds-
terapi (bortezomib+dexametason eller lenalidomid+dexametason) var lik de rapporterade bi-
verkningarna för bakgrundsterapin plus biverkningarna för daratumumab i monoterapi. I 
studien MMY3004 var de mest vanliga biverkningarna trombocytopeni, perifer sensorisk neu-
ropati, anemi och trötthet.  
 
Biverkningar av grad 3 och 4 förekom mer i DVd-gruppen (76% respektive 62%) och berodde 
huvudsakligen på hematologiska händelser såsom trombocytopeni (45% vs 33%), neutropeni 
(13% vs 4%) och lymfopeni (10 % vs. 3%) och var förekommande i de tidiga cyklerna av be-
handlingen. Incidensen av blödning var låg (DVd; 7%, Vd; 4%).  
 
Perifer neuropati som är en känd biverkan av bortezomib rapporterades i 46% i DVd-gruppen 
och 38% i Vd-gruppen (grad 3 och 4 hos 6,8% i DVd resp 4,5% i Vd-gruppen). Den högre an-
delen perifer neuropati orsakas av längre exponering till bortezomib. Även faktorer som tidi-
gare perifer neuropati, diabetes, tidigare exponering till talidomid och hög ålder kan potentiellt 
bidra till perifer neuropati.  
 
Infusionsrelaterade biverkningar (IRR) var mest förknippade med daratumumab. De förekom 
i början av behandlingen och överensstämde med IRR rapporterade för daratumumab i mo-
noterapi. De flesta rapporterade IRR var av grad 1 och 2 och upplevdes dag 1 av den första 
infusionen av daratumumab. 45% av patienter i DVd-gruppen rapporterade IRR. Endast 2 pa-
tienter i DVd-gruppen avbröt behandling på grund av IRR. 
 
Infektioner är vanliga vid behandling av patienter med MM och rapporterades i 68% av pati-
enterna i DVd-gruppen och 53% i Vd-gruppen. Incidensen av infektioner av grad 3 och 4 var 
likartad mellan behandlingsgrupperna (DVd; 21%, Vd; 19%). Majoriteten av infektionerna var 
milda (grad 1 och 2) och krävde ingen sjukhusinläggning. De vanligaste infektionerna var övre 
lungvägsinfektioner, bronkit, bihåleinflammation och nasofaryngit. Pneumoni var den mest 
frekvent rapporterade allvarliga infektionen (grad 3 eller 4) i alla daratumumabstudierna. Fö-
rekomsten av pneumoni var lika hög i de båda behandlingsgrupperna och resulterade inte i 
fler avbrott (3 patienter i DVd gruppen och 1 patient i Vd-gruppen) eller död (1 patient i DVd-
gruppen och 2 patienter i Vd-gruppen) i studiegruppen jämfört med kontrollgruppen.  
 
Den låga andelen patienter som avbröt behandlingen (DVd; 7% och Vd; 9%) tyder på likartad 
och förhållandevis god tolerabilitet för båda behandlingsregimerna. EMA konkluderade att sä-
kerhetsprofilen var acceptabel för användning enligt indikation och att biverkningarna tycks 
vara hanterbara. 
 
Biverkningar enligt produktresumén  
 
Den säkerhetsinformation som beskrivs i produktresumén speglar exponering för Darzalex 
(16 mg/kg) hos 820 patienter med multipelt myelom inklusive 526 patienter från två fas III-
studier med aktiv kontroll, vilka fick Darzalex i kombination med antingen lenalidomid (DRd; 

                                                        
51 Avet-Loiseau H et al Evaluation of Minimal Residual Disease (MRD) in Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM) 
Patients Treated with Daratumumab in Combination with Lenalidomide Plus Dexamethasone or Bortezomib Plus Dexame-
thasone Poster 246, Presenterad på Annual congress for the American society of Hematology (ASH), 2016.  
52 EPAR 
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n = 283; studie MMY3003) eller bortezomib (DVd; n = 243; studie MMY3004) samt fem 
öppna kliniska prövningar där patienterna fick Darzalex antingen i kombination med Imnovid  
(DPd; n = 103), i kombination med lenalidomid (n = 35) eller som monoterapi (n = 156).  
 
De vanligaste biverkningarna (> 20 %) i de enskilda, randomiserade, kontrollerade studierna 
var infusionsreaktioner, trötthet, illamående, diarré, muskelspasmer, pyrexi, hosta, dyspné, 
neutropeni, trombocytopeni och övre luftvägsinfektion. Vid kombination med bortezomib rap-
porterades dessutom perifera ödem och perifer sensorisk neuropati som vanliga biverkningar. 
Allvarliga biverkningar var pneumoni, övre luftvägsinfektion, influensa, pyrexi, diarré och för-
maksflimmer. 
 
 
TLV:s bedömning: Studie MMY3004 visar att daratumumab i kombination med bortezo-
mib + dexametason förbättrar samtliga prespecifierade effektmått jämfört med endast borte-
zomib + dexametason. Effektskillnaden mellan DVd och Vd var större för dels patienter med 
en tidigare behandlingslinje (48,6 % av alla patienter), dels bortezomibnaiva patienter (35 % 
av alla patienter). Enligt TLV:s experter är det sannolikt framför allt vid senare behandlings-
linjer (tidigast som tredje) som kombinationen DVd kommer att bli aktuell. Vid senare be-
handlingslinjer har dessutom i princip alla patienter redan exponerats för bortezomib (den 
gruppen som visade mindre effekt än bortezomibnaiva gruppen). Mot denna bakgrund bedö-
mer TLV att det mest intressanta resultatet av behandlingen med DVd vs Vd ur ett hälsoeko-
nomiskt perspektiv är för patienter som har fått flera tidigare behandlingar, åtminstone vid de 
rådande rekommendationerna vid tiden för den aktuella utvärderingen.   
  
Studien MM3004 visade en korrelation mellan minimal kvarvarande sjukdom (MRD) och ef-
fektmåtten PFS och OS. Patienter i DVd-armen visade en signifikant större incidens av MRD– 
jämfört med Vd-armen. Enligt studien är MRD-negativitet prognostiskt för bättre kliniskt ut-
fall för multipelt myelom och används i studien som ett kliniskt effektmått hos patienter med 
RRMM. TLV:s kliniska experter menar att MRD-status är en intressant observation som visar 
att ”det går bättre för de patienter som svarar bäst” och som bekräftar att patienter som fått 
tillägg av daratumumab i större uträckning uppnår låg MRD-status. Experterna tillägger att 
mätningen av MRD ännu inte är utbrett i landet och används hittills enbart som surrogatmått 
på effekt inom ramen för studier och har ännu inte någon plats i klinisk rutin. 
 
Data för PFS och OS är omogna. Publicerade resultat från studien kommer från interimana-
lyser. De senaste resultaten från företaget kommer från en oral presentation som företaget höll 
på ASH (American society of hematology). Den har inte genomgått någon extern granskning 
genom publicering i vetenskaplig tidskrift.  
 
Medianåldern i studien var 64 år medan den enligt Vårdprogrammet är 72 år vid diagnos. 
Denna åldersskillnad mellan studiepopulationen och verkligheten kan påverka generaliserbar-
heten av studieresultaten till patienter i Sverige, då yngre patienter förväntas ha bättre utfall.  
 
I studien har majoriteten av patienterna ECOG 0–1 (47% - 45,3 % för Vd resp. 42,4 %- 52,4 % 
för DVd). Få patienter hade ECOG 2 (7,7 % för Vd resp. 5,2 för DVd) och inga patienter hade 
svårare ECOG. Enligt en av TLV:s experter är studiens patientpopulation relativt friska unga 
och yngre-äldre (patienter mellan 65–75 år). Många äldre-äldre (patienter ≥ 75 år) samt pati-
enter som har fått flera linjers behandling är sjukare än patienter i studien. Patientpopulat-
ionen i studien är sålunda inte representativ för den, i kliniska verkligheten, aktuella 
populationen i sin helhet.  
 
En potentiell begränsning i studien är att den var oblindad både för patienterna och prövarna. 
Detta kan ha påverkat patienternas och prövarnas benägenhet att vilja fortsätta med studielä-
kemedlet respektive att avbryta behandlingen i kontrollarmen.  
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Biverkningsprofilen för daratumumab i kombination med bortezomib + dexametason (DVd) 
är likartad den kända biverkningsprofilen för kombinationen bortezomib + dexametason (Vd) 
ensamt och daratumumab som monoterapi. När daratumumab läggs till kombinationen Vd 
kan incidensen av trombocytopeni ökas. Biverkningarna kan dock hanteras genom symtom-
lindring och dosmodifikationer. 
 

3.5 Hälsoekonomi kombinationsbehandling 
Företaget har gjort en hälsoekonomisk analys som ett underlag för att utvärdera kostnadsef-
fektiviteten i behandling med Darzalex i kombination med Velcade och dexametason jämfört 
med enbart kombinationen av Velcade och dexametason. Resultatet redovisas i form av kost-
nad per kvalitetsjusterat levnadsår. 
 
Den hälsoekonomiska modellens tre hälsotillstånd är pre-progression, post-progression och 
död. 
 
Figur 19 Modellstruktur  
 
 

 
  
Modellen har en tidshorisont som omfattar hela patientens levnad eller som mest 20 år. 
 
TLV:s bedömning: TLV har inga invändningar mot modellens övergripande struktur.  
 
Enligt TLV:s kännedom finns det inga publicerade kostnadseffektivitetsmodeller gjorda för att 
utvärdera trippelkombination med Darzalex i någon vetenskaplig tidskrift.  
 

 

Effektdata utgår från CASTOR-studiens data cut från juni 2016. De effektmått som används är 
PFS och OS. Behandlingsarmarnas KaplanMeier-kurvor extrapoleras oberoende av varandra 
enligt vanliga statistiska extrapoleringsfördelningar.  

Vad gäller PFS har i denna modell Weibullfördelningen bäst anpassning till data för Vd-armen 
medan exponentialfördelningen har bäst anpassning för DVd-armen. Företaget använder Wei-
bullfördelning vid extrapolering av båda behandlingsarmarna för att uppnå konsistens mellan 
dem. Att använda exponentialfördelningen för DVd-armen eller båda armarna vid extrapole-
ring av PFS har marginell betydelse för resultaten.  
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I den mest aktuella uppföljningen var det efter 20 månader mycket få patienter kvar i den kli-
niska studien. Extrapoleringen av OS täcker därmed en mycket stor del av tidshorisonten i den 
ekonomiska modellen. I företagets grundscenario extrapoleras OS för båda armarna med en 
Weibullfördelning.  

 

Figur 20 Modellerad överlevnad med Weibullfördelning (företagets base-case)  

 

Anledning till att företaget använder Weibullfördelningen för OS i Vd-armen är att de anser 
att den för Vd-armen bäst överensstämmer med externa data. I figuren nedan har företaget 
lagt in klinisk fas-3-data från CASTOR, fem extrapoleringar från CASTOR-data (Weibull, log-
normal, log-logistisk, exponential och gompertz), klinisk fas-3-data från Vd-armen i ENDE-
AVOR-studien där Kyprolis+dexametason jämfördes med Vd, klinisk fas-3-data från Vd-ar-
men i PANORAMA-1 där Farydak (panobinostat) jämfördes med Vd, fransk registerdata 
(Mounier 2016)53 som är presenterat i abstractformat samt uppgifter från Nordic Myeloma 
Study Group (NMSG) och registeruppgifter från den amerikanska databasen SEER framtagen 
av konsultföretaget Optum.   

Figur 21 Modellerad överlevnad av Vd-armen samt långsiktiga överlevnadsdata från andra kliniska stu-
dier och registerdata 

 

                                                        
53 Mounier M 5-Year Overall Survival and Progression-Free Survival in Multiple Myeloma by Line of Treatment from the French 
Hematologic Malignancy Registry, abstract 2016 
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För DVd-armen använder företaget också Weibullfördelningen, eftersom den är den mest kon-
servativa (kortast överlevnad) bortsett från exponentialfördelningen. Företaget menar att den 
sistnämnda har en dålig anpassning till CASTOR-data. 

 
TLV:s bedömning: TLV delar inte företagets bedömning att extrapolering av OS-data lämp-
ligast görs med Weibullfördelning. TLV har inte kunnat få närmare detaljer kring uppgifterna 
som företaget har hämtat från NMSG och den SEER-data som konsultföretaget Optum har 
tagit fram. TLV kan därför inte fästa stor vikt vid dessa uppgifter. Den franska registerstudien 
(Mounier 2016) är redovisad i abstractformat. Datan från PANORAMA-1 är publicerad i en 
vetenskaplig tidskrift. Den sistnämnda har dessutom den stora fördelen att patienterna be-
handlades med Vd. Både Mounier (2016) och PANORAMA-1 stöder extrapolering av Vd-ar-
men med exponentialfördelning i betydligt högre grad än Weibullfördelning. Utöver dessa data 
finns det en publicerad långtidsuppföljning av en klinisk studie över patienter med relapserad 
eller refraktär multipel myelombehandling (Orlowski et al54) med en uppföljning om åtta år 
som de modellerade data kan valideras mot. Patienterna gavs inledningsvis antingen Velcade 
i kombination med pegylerat liposomalt doxorubicin versus enbart Velcade. Efterföljande be-
handling gavs till 80 procent av patienterna och bestod av standardbehandling såsom dexa-
metason, Talidomid och Revlimid. Den långsiktiga överlevnaden för Velcadearmen är påtagligt 
högre i studien av Orlowski et al än vad den är i företagets extrapolering av Vd-armen.  
 
Med anledning av det ovanstående väljer TLV därför att i grundscenariot extrapolera Vd-ar-
men med exponentialfördelning. Det naturliga valet för DVd-armen är därför att extrapolera 
även den med exponentialfördelning.   
 
Enligt företagets extrapolering ökar risken att avlida i Vd-armen i takt med att tiden går me-
dan det motsatta gäller för DVd-armen. Som argument för att sannolikheten att avlida är 
lägre i DVd-armen än i Vd-armen även på lång sikt hänvisar företaget dels till en publicerad 
studie som visade på signifikant skillnad i OS för patienter med olika grad av respons55, dels 
den påtagliga skillnad i respons som förelåg mellan behandlingsarmarna i CASTOR. Att det 
finns ett samband mellan omfattningen av respons och total överlevnad även på lång sikt har 
TLV inte ifrågasatt. Man behöver dock hålla isär begreppen långsiktig överlevnad med lång-
siktig sannolikhet att avlida (eller mer tekniskt beskrivet överlevnadsfunktionen med hasard-
funktionen.) Att fler patienter i en population än i en annan population lever flera år efter en 
behandlingslinje är en helt annan sak än att sannolikheten för de överlevande att avlida vid 
en viss tidpunkt flera år efter behandlingen gavs skulle vara olika i de olika patientpopulat-
ionerna. TLV kan inte se att företaget har tillräckliga argument för att det skulle vara en valid 
beskrivning av verkligheten att sannolikheten att avlida är lägre i DVd-armen under hela 
tidshorisonten. TLV vill i frånvaro av belägg för att sannolikheten att vid ett visst tillfälle av-
lida är lägre i DVd-armen under hela modellens tidshorisont, utgå från att den sannolikheten 
är lika stor som i Vd-armen en viss tid efter uppföljningstidens slut.  

 
I Castorstudien insamlades data över hälsorelaterad livskvalitet med EQ-5D-5L. I det pro-
gressionsfria stadiet var nyttovikten 0,71 och efter progression 0,68. Från de nyttovikterna 
görs marginella subtraktioner till följd av biverkningar. 
 
TLV:s bedömning: Företaget antar att nyttovikten för progression är oförändrad under hela 
patientens återstående livstid. Med tanke på den långa tidshorisonten kan det ifrågasättas om 

                                                        
54 Orlowski RZ et al Final overall survival results of a randomized trial comparing bortezomib plus pegylated liposomal doxo-
rubicin with bortezomib alone in patients with relapsed or refractory multiple myeloma Cancer 2016;122(13):2050-6 
55 Martinez-Lopez J et al Long-term prognostic significance of response in multiple myeloma after stem cell transplantation 
Blood 2011;118(3):529-534 
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patienterna har oförändrad hälsorelaterad livskvalitet under hela livet efter progression. TLV 
har bett företaget att redovisa hur lång tid efter progression som nyttovikterna är uppmätta 
och påpekat det tveksamma att anta oförändrad livskvalitet i progression under hela modellens 
tidshorisont. 

 

 
Kostnader för läkemedlet 
I modellen antas att tiden till behandlingsslut i båda armarna är proportionellt kortare än tiden 
till progression. Den proportionen är beräknad så att mediantiden till behandlingsslut i mo-
dellen är lika lång som i CASTOR för respektive behandlingsarm. Behandlingslängden med 
Velcade pågår som längst i 8 cykler i båda armarna. 
 
Doseringen av Darzalex är viktberoende. Genomsnittsvikten från Darzalexstudier i monote-
rapi används i modellen, vilket uppgår till 72,8 kg. Velcade doseras efter kroppsyta. Företaget 
antar att den är 1,7 m2. 
 
Ingen delning av injektionsflaskor ingår i beräkningarna. Dosminskningar från CASTOR till 
följd av biverkningar ingår som en kostnadsreducerande faktor. 
 
Under de första nio veckorna är läkemedelskostnaden enbart för Darzalex 57 000 kronor per 
vecka. Mellan vecka 10 och 24 är kostnaden 57 000 kronor var tredje vecka för att därefter 
fram till progression avse var fjärde vecka. Till detta kommer Velcade som, enligt modellen, 
kostar 59 000 kronor per månad. Dexametason har en mycket låg kostnad.  
 
Andelen patienter som får efterföljande behandling är hämtad från CASTOR-studien (65 pro-
cent i DVd-armen och 72 procent i Vd-armen. Den efterföljande behandlingen antas pågå i 
genomsnitt i nio månader. TLV har inte kunnat utröna bakgrunden till denna uppgift.   
 

Företaget antar att kostnaderna för administrering av första och andra infusionen av Darzalex 
är 4 496 kronor. För vidare infusioner av Darzalex samt intravenösa infusioner av Velcade an-
tar företaget att kostnaden är 3 747 kronor. 
 
Antalet läkarbesök antar de uppgår till ett i månaden under behandlingen och cirka ett var 
tredje månad efter behandling med DVd eller Vd till en kostnad av 1 972 kronor per besök. 
Även mindre kostnader för olika provtagningar som görs under hela sjukdomsförloppet ingår 
i modellen.  
 

Inga indirekta kostnader ingår i modellen. 
 
TLV:s bedömning: TLV kan inte se hur administreringskostnaden är framräknad och med 
vilka källor. Med tanke på den långa administreringsperioden kan kostnaden för administre-
ring mycket väl vara betydligt högre än vad företaget antar.  
 
Kostnaden för efterföljande behandling lär vara större i DVd-armen om patienterna, som i fö-
retagets scenarion, lever betydligt längre om de har fått Darzalex som tillägg till Velcade och 
dexametason. Att en större andel i Vd-armen hade fått efterföljande behandling i CASTOR-
studien kan bero på att färre hade hunnit progrediera i DVd-armen än i Vd-armen.  
 
Kroppsytan lär vara lågt räknad. Det har dock endast marginell betydelse, då endast Velcade 
från behandlingsregimerna doseras efter kroppsyta. 
 
Enligt TLV:s kliniska experter är kroppsvikten rimligt uppskattad. 
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3.6 Resultat 

 

De mest centrala antaganden företaget gör är 
 Effektdata från CASTOR extrapoleras för både PFS och OS samt för båda behandlings-

armarna enligt Weibullfördelning under hela patientens levnadsförlopp. 
 Nyttovikter från CASTOR. 

 

 
Tabell 15 Resultat i företagets grundscenario i ett 20-årigt perspektiv, diskonterat där inte annat uppges, 
SEK 
 

DVd Vd 
Ökning/ 

minskning 
Läkemedelskostnad, DVd eller Vd 1 751 337 249 114 1 502 223
Övriga sjukvårdskostnader 803 287 647 499 155 777
 
Kostnader, totalt 2 554 624 896 614 1 658 010
 
Progressionsfria levnadsår (odiskonte-
rat) 

2,04 0,68 
1,36 

Levnadsår (odiskonterat) 9,86 3,04 6,82 
Kvalitetsjusterade levnadsår (qalys) 5,47 1,95 3,52 
 
Kostnad per vunnet lev-
nadsår 

  325 811 

Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 471 270
 
 
 
Tabell 16 Företagets känslighetsanalys (diskonterat när inte annat anges) 

  Δ Kost-
nader 

ΔPro-
gres-
sionsfri 
överle-
vnad 
(odis-
konterat) 

Δ OS 
(odis-
kon-
terat) 

Δ QALY Kost-
nad/QALY 

 Företagets grundscenario 1 658 010 1,36 6,82 3,52 471 270 
1 Extrapolering av OS med expo-

nentialfördelning i båda behan-
dlingsarmarna samt antagande 
om samma mortalitet som 
åldersmatchad normalbefolk-
ning ca tio år efter behan-
dlingsstart  

1 630 834 1,36 2,74 1,47 1 108 294 

 

 

TLV har justerat företagets modell utifrån följande aspekter: 
 OS-extrapolering 
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Extrapolering av OS med Weibullfördelning ger långsiktiga överlevnadsresultat som inte stäm-
mer med publicerade data för patienter som har behandlats med Velcade. Extrapoleringen in-
nebär ett antagande att sannolikheten att avlida ökar under hela modellens tidshorisont i Vd-
armen, men minskar under hela tidshorisonten i DVd-armen. I modellen blir den momentana 
hasardkvoten för OS under 0,1 när cirka en tredjedel fortfarande lever i DVd-armen. I brist på 
evidens är inte det ett rimligt antagande att göra. Extrapolering med exponentialfördelning 
stämmer betydligt bättre med publicerade data och innebär ett antagande om konstant risk i 
nivå med som presenterades i den kliniska studien. I tabellen nedan presenteras resultaten 
från de olika statistiska extrapoleringsfördelningarna med kommentarer kring deras tillämp-
barhet. 
 
Tabell 17 Resultat i företagets modell med olika antaganden om extrapoleringsfördelning 

  

 Behandlingseffekt under hela tidshorisonten 

Resultaten i ovanstående tabell bygger på att det finns en behandlingseffekt i bemärkelsen att 
sannolikheten att avlida vid ett visst tillfälle är lägre i DVd-armen under hela modellens tids-
horisont. Exempelvis är hasardkvoten i den av TLV föredragna extrapoleringsfunktionen i det 
närmaste i nivå med hasardkvoten från den kliniska studien under 20 år. Att inte acceptera en 
direkt behandlingseffekt långt efter behandlings- eller uppföljningstidens slut skulle vid det 
angivna priset öka den redan mycket höga kostnaden per QALY ännu mer i förmodligen hög 

Fördelning Kostnads-
skillnad DVd 
vs Vd 

QALY-vinst 
DVd vs Vd 

Kostnad per 
QALY 

Kommentar 

Weibull  
(företagets 
grund- 
scenario) 

1 658 010 kr 3,52 471 270 kr Se ovan 

Exponential  
(föredras av 
TLV) 

1 581 318 kr 1,37 1 156 431 kr Se ovan 

Log-normal 1 632 672 kr 3,09 528 395 kr Överlevnaden i Vd-armen 
stämmer dåligt med public-
erad data. Risken sjunker 
mycket kraftigare för DVd-
armen än för Vd-armen un-
der hela modellens 
tidshorisont. 

Log-logistisk 1 639 365 kr 3,09 530 222 kr Risken sjunker hela tiden. 
Efter fyra år stabiliseras den 
momentana hasardkvoten 
på 0,3-0,4, vilket är mycket 
lägre än i den kliniska 
studien. 

Gamma 1 646 859 kr 3,57 461 274 kr Orimligt scenario. I DVd-ar-
men överlever 60 % efter 20 
år. I Vd-armen är 
motsvarande uppgift 10 %. 

Gompertz 1 732 548 kr 5,89 294 308 Orimligt scenario. Överle-
vnadskurvan för DVd är 
horisontell efter två år med 
80 % överlevnad efter 20 år. 
Överlevnaden är 0 % i Vd-
armen efter sex år. 
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utsträckning. Företagets modell tillåter inte att behandlingseffekten avseende OS avtar (ha-
sardkvoten går mot 1) förrän efter 48 månader. Uppföljningsdata sträcker sig inte längre än ca 
20 månader, men eftersom en majoritet av patienterna då ännu inte hade progredierat bland 
patienter som fick DVd kan TLV inte med säkerhet hävda att en hasardkvot avseende OS som 
går mot 1 från månad 48 till månad 56 skulle vara ett alltför optimistiskt antagande.     

 

Tabell 18 Resultat i företagets modell med alternativa antaganden DVd vs Vd (diskonterat när inte annat 
anges) 

  Δ Kost-
nader 

ΔPro-
gres-
sionsfri 
överle-
vnad 
(odis-
konterat) 

Δ OS 
(odis-
kon-
terat) 

Δ QALY Kost-
nad/QALY 

 Företagets grundscenario 1 658 010 1,36 6,82 3,52 471 270 
1 Extrapolering av OS med expo-

nentialfördelning i båda behan-
dlingsarmarna utan antagande 
om samma mortalitet som 
åldersmatchad normalbefolk-
ning ca tio år efter behan-
dlingsstart 

1 629 787 1,36 2,49 1,37 1 191 876 

2 1 + Tidpunkt när HR för OS 
mellan Darzalex och Im-
novid+dexametason avtar 
mot 1 (1 år efter denna tid-
punkt är sannolikheten att 
avlida lika stor i båda ar-
marna) 

 

 48 månader 1 611 312 1,36 1,34 0,81 1 983 626 
 
TLV bedömer att antagandet om att effekten avseende OS är oförändrad i 48 månader och att 
sannolikheten att avlida är lika stor i båda behandlingsarmarna först efter 56 månader är ett 
optimistiskt antagande. Huruvida det är för optimistiskt är svårare att konstatera. Av de i 
ovanstående tabell angivna resultaten är det kostnaden per QALY om strax under 2 miljoner 
kronor som är mest rimlig att utgå från. Den kostnaden per QALY kan dock vara underskattad 
beroende på:  
 

 Troligtvis sämre effekt för verklig population än för studiepopulation 

Effektdata avser till hälften patienter med endast en tidigare behandling. Effektskillnaden mel-
lan DVd och Vd var större för patienter med en tidigare behandlingslinje än för de med flera 
tidigare linjer. Med tanke på att DVd enligt experterna sannolikt kommer att användas främst 
i tredje linjen så är det mest relevant att beakta resultatet för patienter som har fått flera tidi-
gare behandlingslinjer snarare än de som endast har fått en tidigare behandling. Dessutom var 
relativeffekten bättre för patienter som var Velcade-naiva. De flesta patienter i senare linjers 
behandling har fått Velcade i någon kombination tidigare, det vill säga är Velcade-erfarna. Vis-
serligen innebär behandling i senare linje kortare behandling. Den sämre absolut- och relativ-
effekten i tredje linje kan dock innebära att kostnadseffektiviteten blir sämre i verkligheten än 
utifrån studiedata. 
 

 Troligtvis större kostnader för efterföljande behandling för de Darzalexbehandlade 

Till följd av längre överlevnad är det sannolikt att patienter som har behandlats med DVd har 
högre kostnad för efterföljande behandling jämfört med patienter som endast behandlats med 



56 
Diarienummer 604/2017 
Punkt enligt föredragningslista: 4-6  

Vd. TLV kan inte bedöma i vilken utsträckning en sådan justering av modellen skulle påverka 
resultaten. 
 

 Nyttovikten antas vara konstant efter progression 

En successiv nedgång i hälsorelaterad livskvalitet till följd av sjukdomens utveckling efter pro-
gression på DVd kan ytterligare påverka kostnadseffektiviteten till det sämre. 
 
 
Kostnad per vunnen QALY vid olika prisnivåer 
 
I figur 22 har TLV varierat listpriset på Darzalex i syfte att belysa hur prisförändringar på 
Darzalex påverkar kostnadseffektiviteten vid kombinationsbehandling. 
 
Figur 22 Kostnad per vunnen QALY vid olika prisnivåer; Darzalex i kombination med Velcade 
och dexametason jämfört med enbart Velcade och dexametason 
 
 

 
 

 

Osäkerheten är mycket hög beroende på omogenhet i överlevnadsdata. 
 

3.7 Budgetpåverkan 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------] 
TLV:s bedömning: Enligt en av TLV:s experter är det troligt att det kommer att röra sig om 
färre patienter, delvis på grund av att det finns många andra behandlingsalternativ. TLV:s 
andra expert instämmer med företagets uppskattning av antal patienter.  
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3.8 Utvärdering från myndigheter i andra länder 

 

I oktober 2017 utfärdade Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) sin 
finala rekommendation för Darzalex i kombination med Velcade och dexametason. Kommittén 
rekommenderade DVd under förutsättning att kostnadseffektiviteten förbättras.  
 
Grunden för rekommendationen var de kliniska fördelar som kombinationen uppvisade gente-
mot Vd. Vid det ansökta priset och med tanke på osäkerhet kring nivå på effektfördel och ef-
fektduration kunde kommittén dock inte konstatera att DVd är kostnadseffektiv jämfört med 
Vd.   

 

I oktober 2017 färdigställde Statens Legemiddelverk en utvärdering av kostnadseffektiviteten 
av Darzalex i kombination med Velcade och dexametason. Verket ser de omogna OS-data som 
en utmaning för estimering av överlevnad. Enligt verket är kostnaden per QALY utifrån deras 
praxis sannolikt högre än vad som kan accepteras även med den konfidentiella rabatt som fö-
retaget erbjuder. Beslutet i Beslutningsforum for nye metoder blev att Darzalex kan användas 
i kombination med Velcade och dexametason. 
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4 Regler och praxis 
 

4.1 Den etiska plattformen 
I förarbetena anges att TLV:s beslutsfattande utgår från tre grundläggande principer: männi-
skovärdesprincipen - att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans värdighet, behovs- och solidaritetsprincipen – att den som har det största 
behovet av hälso- och sjukvården ska ges företräde till vården samt kostnadseffektivitetsprin-
cipen – att det bör eftersträvas en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad 
hälsa och förhöjd livskvalitet (se prop. 2001/02:63 s. 44 ff., jfr prop. 1996/97:60 s. 19 ff.). 
 
En sammanvägning görs av de tre principerna vid fastställandet av betalningsviljan för en be-
handling. En högre kostnad per QALY kan i regel accepteras när svårighetsgraden är hög eller 
om det finns få andra behandlingar att välja bland. 

4.2 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. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Utdrag ur lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 
 
8 § Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § får ansöka om att läke-
medlet 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 använd-
ningsområde. 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 2 § 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), framstår som rimliga från medicinska, huma-
nitära och samhällsekonomiska synpunkter, och 

2. det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som enligt en så-
dan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 kap. 1 § första 
stycket läkemedelslagen (2015:315) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsen-
liga. 

 
16 § Om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket så beslutar med tillämpning av de i 15 § 
angivna villkoren, ska ett sådant läkemedel som omfattas av tillstånd enligt 4 kap. 10 § andra 
stycket läkemedelslagen (2015:315), eller avses i 5 kap. 1 § tredje stycket samma lag ingå i lä-
kemedelsförmånerna utan hinder av att ett inköpspris och försäljningspris inte har fastställts 
för läkemedlet. 
 
 
 
 
 
 
 


