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Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV
Inom förmånen
Ansökt/fastställt AIP eller
AUP

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

Kostnaden för läkemedlet efter återbäring

Begreppet listpris används inte.
Begreppet används när TLV beskriver kostnaden för användning av en produkt efter återbäring, då en sidoöverenskommelse har tillförts ärendet.

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

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

Klinikläkemedel och medicinteknik
Avtalat pris

Företagets pris

Begreppet används när regionerna har upphandlat en
produkt och då det avtalade priset är tillgängligt för TLV
(ej sekretessbelagt).
Begreppen nettopris, avtalspris eller anbudspris används inte.
Begreppet används för de produkter som inte har upphandlats eller då det avtalade priset är sekretessbelagt.
Begreppen företagets listpris/grundpris, offentligt pris,
grundpris eller officiellt pris används inte.
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TLV:s bedömning och sammanfattning
•
•
•

•

•

•
•

•

Myelom (multipelt myelom), är en malign tumörsjukdom i benmärgen. Sjukdomen är
idag inte möjlig att bota. 600 nya fall av myelom diagnostiseras i Sverige varje år. Medianålder vid diagnos är 72 år.
TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög då tillståndet är fortskridande (progredierande), medför sänkt livskvalitet, saknar bot och leder till en för tidig död.
Kyprolis (karfilzomib) tillhör gruppen proteasomhämmare och är i kombination med
antingen Revlimid (lenalidomid) och dexametason eller enbart dexametason avsett
att användas för behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter som tidigare
fått minst en behandling. Denna utvärdering avser endast trekombinationsbehandlingen Kyprolis-Revlimid-dexametason (KRd).
TLV bedömer att de mest relevanta jämförelsealternativen för återfallsbehandling vid
myelom är kombinationen Revlimid-dexametason (Rd) eller efter två tidigare behandlingar kombinationen Ninlaro-Revlimid-dexametason (NRd). Denna utvärdering
omfattar endast jämförelse med Rd.
Effekten av behandling med KRd vid relapserande eller refraktärt multipelt myelom
har jämförts med behandling med Rd i en öppen, randomiserad fas III–studie
(ASPIRE). Patienterna i KRd-armen behandlades med KRd i högst 18 behandlingscykler, därefter Rd fram till progression eller oacceptabel toxicitet. Patienterna i Rdarmen behandlades med Rd fram till progression eller oacceptabel toxicitet. Studien
visade att behandling med KRd hade bättre effekt än behandling med Rd avseende
progressionsfri överlevnad, total överlevnad och total svarsfrekvens.
Kyprolis viktigaste biverkningar är hjärtpåverkan, hjärtsvikt, andfåddhet och blodtrycksstegring där risken är större för patienter med känd hjärtsjukdom eller högt
blodtryck samt hos äldre.
Företaget har gjort en hälsoekonomisk analys för att utvärdera kostnader och effekter
i samband med behandling med KRd jämfört med Rd. Företaget baserar den på en
kostnad per cykel (28 dagar) som är 51 000 kronor cykel 1, 54 000 kronor cykel 2–12
och 36 000 kronor cykel 13–18. Till detta tillkommer en kostnad för Revlimid om
47 000 kronor per cykel och för dexametason om 500 kronor per cykel.
Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för behandling med KRd
jämfört med behandling med Rd är med ovanstående priser 1,3 miljoner kronor i företagets grundscenario. Till följd av andra antaganden om främst administreringskostnader samt extrapolering av progressionsfri och total överlevnad är kostnaden
per vunnet QALY 2,1 miljoner kronor med TLV:s antaganden. Även med relativt stora
prissänkningar på Kyprolis och/eller Revlimid är kostnaden per vunnet QALY hög
med TLV:s antaganden.

Slutsatserna i underlaget kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund för
den utvärderingen förändras på ett avgörande sätt.
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1 Bakgrund
TLV har tidigare utvärderat Kyprolis i kombination med Revlimid och dexametason, dnr.
3759/2015. NT-rådets rekommendation till följd av den utvärderingen var att avstå från angiven trekombinationsbehandling med Kyprolis. Nu finns det data med längre uppföljningstid
att använda i en utvärdering.
Kyprolis har ytterligare en indikation i kombination med dexametason. Denna indikation har
tidigare utvärderats av TLV, dnr. 2018/2016. Till denna utvärdering finns också en tilläggsanalys.

2 Medicinskt underlag
2.1 Multipelt myelom [1]
Myelom (multipelt myelom) är en malign tumörsjukdom i benmärgen. I benmärgen finns
bland annat plasmaceller, en typ av vita blodkroppar. Vid myelom omvandlas en plasmacell
och förökar sig sedan i benmärgen. De maligna plasmacellerna producerar oftast monoklonalt immunglobulin som kan detekteras i serum eller urin, så kallad M-komponent. Myelom karaktäriseras av infiltration av plasmaceller i benmärgen.
Myelomcellerna producerar cytokiner som orsakar nedbrytning av skelettet. Det leder till
skelettsmärtor som är den viktigaste sjukdomsmanifestationen och det vanligaste debutsymtomet. En följd av benmärgsinfiltrationen är störd blodnybildning, vilket kan leda till
anemi. En annan följd av benmärgsinfiltrationen är nedsättning av immunförsvaret, vilket
kan leda till återkommande bakteriella infektioner. Myelom kan också orsaka njursvikt.
Trötthet är ett vanligt symtom vid myelom. Det kan bero på anemi, försämrad njurfunktion
eller elektrolytrubbning. I regel är sjukdomsprogressen långsam och myelomsjukdomen kan
vara asymtomatisk i flera år innan symtom tillstöter.
Sjukdomen föregås sannolikt alltid av ett stadium med M-komponent utan tecken till myelom, så kallad MGUS (monoklonal gammopati av oklar signifikans). MGUS är betydligt vanligare än myelom med en förekomst i befolkningen på cirka 3 procent hos individer över 50
år. Ungefär 1 procent av de som har MGUS utvecklar myelom eller någon annan närbesläktad
sjukdom varje år. Det finns för närvarande inga kända metoder som kan hindra eller fördröja
övergång från MGUS till myelom.
Myelom är näst efter lymfom den vanligaste hematologiska tumörsjukdomen. Incidensen är
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 tumörer och 15 procent av alla hematologiska tumörer. Myelom är ovanligt före 40-årsåldern och antalet nya fall ökar snabbt med
stigande ålder. Medianålder vid diagnos är 72 år. Sjukdomen upptäcks inte sällan av en
slump i samband med annan provtagning, då 14 procent av myelompatienterna har asymtomatiskt myelom vid diagnos.
Ålder vid diagnos inverkar på överlevnad vid myelom. Låg ålder vid diagnos förknippas med
längre överlevnad. Medianöverlevnad efter diagnos är cirka 8,6 år för patienter 65 år och
yngre. För patienter över 65 år är medianöverlevnaden cirka 3,3 år. [2] Totalt fanns 3 714
personer med myelom i Sverige år 2016 (2 134 män och 1 580 kvinnor) [3]. Antalet kan förväntas öka de närmaste åren till följd av nya effektiva läkemedel.
Myelomsjukdomens naturalförlopp har ofta karaktären av en kronisk sjukdom. Sjukdomen
är idag inte möjlig att bota, men med olika typer av behandling i perioder kan patienter leva
många år med myelom. Behandlingen består av läkemedel som ofta ges i olika
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kombinationer, samt autolog stamcellstransplantation (ASCT) hos lämpliga patientgrupper.
Behandlingen av myelom har förbättrats kraftigt under de senaste 15 åren. Flera nya behandlingsalternativ har tillkommit och överlevnaden har ökat.

2.2

Läkemedlet

Läkemedlet Kyprolis (pulver till infusionsvätska, lösning) innehåller den aktiva substansen
karfilzomib. Karfilzomib är en proteasomhämmare av epoxyketontyp. Kyprolis i kombination
med lenalidomid och dexametason, utvärderat i detta underlag, erhöll centralt godkännande
från Europeiska kommissionen i november 2015. I juni 2016 godkändes också Kyprolis i kombination med dexametason. Med anledning av myelomsjukdomens låga förekomst är Kyprolis
klassificerat som särläkemedel.
Indikation
I detta underlag utvärderas Kyprolis i kombination med lenalidomid och dexametason, vilket
är avsett att användas vid behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter som fått minst
en tidigare behandling.
Kyprolis kan även kombineras med enbart dexametason för behandling av multipelt myelom
hos vuxna patienter som tidigare har fått minst en behandling. Denna indikation utvärderas
inte i detta underlag, men har tidigare utvärderats av TLV (dnr 2018/2016).
Verkningsmekanism
Den aktiva substansen i Kyprolis, karfilzomib, är en proteasomhämmare. Den binder selektivt
och irreversibelt till proteasom 20S, en proteinnedbrytande kärnpartikel i 26S-proteasomen.
Proteasomer är strukturer inuti cellerna som bryter ned proteiner när de inte längre behövs.
Cancerceller har ett större behov av att producera och bryta ner proteiner eftersom de förökar
sig snabbt. Vid myelom leder överproduktionen av proteinet immunglobulin i myelomcellerna
till ökad aktivitet hos proteasomen. När en proteasomhämmare blockerar proteasomens nedbrytning av proteiner ansamlas dessa istället i cancercellerna, som till sist dör.
Dosering/administrering
Kyprolis administreras intravenöst som en 10 minuter lång infusion, under två på varandra
följande dagar, varje vecka i tre veckor (dag 1, 2, 8, 9, 15 och 16), följt av en 12 dagar lång
återhämtningsperiod (dag 17–28). Varje 28 dagars behandlingsperiod betraktas som en behandlingscykel. Kyprolis administreras med en startdos på 20 mg per m 2 (max 44 mg) dag 1
och 2 i cykel 1. Om denna dos tolereras ökas dosen därefter till 27 mg per m2 (max 60 mg) från
och med dag 8 i cykel 1. Från och med cykel 13 ska Kyprolisdoserna på dag 8 och 9 uteslutas.
Behandlingen kan fortgå tills sjukdomen progredierar eller tills patienten drabbas av oacceptabel toxicitet. Behandling med Kyprolis i kombination med lenalidomid (Revlimid) och dexametason i mer än 18 cykler ska grundas på en individuell bedömning av nytta mot eventuell
risk för patienten. Detta eftersom data avseende Kyprolis tolerabilitet och toxicitet efter 18
cykler är begränsad. I kombination med Kyprolis administreras lenalidomid (Revlimid) 25 mg
peroralt på dag 1–21 och dexametason i dosen 40 mg (peroralt eller intravenöst) på dag 1, 8,
15 och 22 i 28-dagarscyklerna. Dosering i de olika behandlingscyklerna åskådliggörs i tabell 1.
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Tabell 1. Dosering av Kyprolis i kombination med lenalidomid och dexametason [4].
Cykel 1
Vecka 1

Vecka 2

Vecka 3

Vecka 4

Dag
1

Dag
2

Dag
3-7

Dag
8

Dag
9

Dag
10-14

Dag
15

Dag
16

Dag
17-21

Dag
22

Dag
23-28

Kyprolis (mg/m2)

20

20

-

27

27

-

27

27

-

-

-

Dexametason (mg)

40

-

-

40

-

-

40

-

-

40

-

-

-

Lenalidomid

25 mg dagligen
Cykel 2-12
Vecka 1

Vecka 2

Vecka 3

Vecka 4

Dag
1

Dag
2

Dag
3-7

Dag
8

Dag
9

Dag
10-14

Dag
15

Dag
16

Dag
17-21

Kyprolis (mg/m2)

27

27

-

27

27

-

27

27

Dexametason (mg)

40

-

-

40

-

-

40

-

Lenalidomid

Dag
22

Dag
23-28

-

-

-

-

40

-

-

-

25 mg dagligen
Cykel 13 och därefter
Vecka 1

Vecka 2

Dag
1

Dag
2

Dag
3-7

Kyprolis (mg/m2)

27

27

Dexametason (mg)

40

-

Lenalidomid

Vecka 3

Vecka 4

Dag
8

Dag
9

Dag
10-14

Dag
15

Dag
16

Dag
17-21

-

-

-

-

27

27

-

40

-

-

40

-

25 mg dagligen

Dag
22

Dag
23-28

-

-

-

-

40

-

-

-

Kyprolis finns i förpackningsstorlekar om 10 mg, 30 mg och 60 mg, injektionsflaska med pulver till infusionsvätska, lösning.

2.3 Behandling och svårighetsgrad
Aktuella behandlingsrekommendationer [1]
Enligt vårdprogrammet ska behandling påbörjas vid symptomgivande sjukdom, dvs tecken till
anemi, njursvikt, skelettförändringar orsakade av myelom, hyperkalcemi eller andra symtom
som beror av myelomsjukdomen. Hög andel plasmaceller vid provtagning från benmärg är ett
annat skäl för att inleda behandling, liksom hög andel lätta kedjor från de immunglobuliner
som produceras av tumörcellerna. Målet med behandlingen är att stabilisera sjukdomen och
åstadkomma så lång tid som möjligt med god sjukdomskontroll.
Primärbehandling
Val av primärbehandling baseras huvudsakligen på ålder och till mindre del på samsjuklighet.
Alternativ vid primärbehandling samt rekommenderade läkemedel enligt det nationella vårdprogrammet åskådliggörs i figur 1. Patienter upp till cirka 65–70 års ålder utan väsentlig samsjuklighet bör få högdosbehandling med autolog stamcellstransplantation. Initialt ges
induktionsbehandling, följt av högdos-Alkeran (melfalan) och autolog stamcellstransplantation (ASCT). Efter genomgången autolog stamcellstransplantation rekommenderas underhållsbehandling med Revlimid för patienter med normalrisk-cytogenetik, med syftet att
upprätthålla behandlingssvar.
De patienter som inte är aktuella för högdosbehandling med autologt stamcellsstöd behandlas
istället med kombinationer av olika läkemedel tills sjukdomen är i platåfas1.

1

Platåfas definieras som stabil M-komponent under tre på varandra följande mätningar med minst en månads mellanrum.

Dnr 1068/2019
3

Figur 1. Behandlingsalternativ inklusive rekommenderade läkemedel för primärbehandling av myelom
enligt det nationella vårdprogrammet för myelom [1].

Återfallsbehandling
Det råder brist på randomiserade kontrollerade studier gällande behandling av återfall vid myelom. Vårdprogrammets rekommendationer om återfallsbehandling är därmed baserade på
erfarenhet, tradition och studier av lägre bevisgrad i syfte att skapa underlag för ett mer systematiskt val av behandling.
Valet av behandlingsregim vid återfall i myelom är beroende av flera faktorer; bland andra
patientens ålder, samsjuklighet, respons på och eventuell toxicitet av tidigare behandling, tumörcellernas genetiska egenskaper samt om återfallet är av aggressiv eller lågmalign karaktär.
I vissa fall upprepas den behandling som patienten fått tidigare, i andra fall rekommenderas
annan behandling. De flesta får behandling med kombinationer av olika läkemedel. Flertalet
möjliga kombinationer finns att tillgå. En sammanfattning av de kombinationer som omnämns
i vårdprogrammet inklusive indikation enligt FASS visas i tabell 2. En del av de omnämnda
kombinationerna saknar indikation i FASS vilket också redovisas i tabellen. För samtliga angivna behandlingskombinationer bör även läkemedelsförmån och NT-rådets rekommendationer beaktas. Behandlingskombinationerna används i varierande utsträckning. Behandling
ges tills stabil platåfas är uppnådd, men kan fortgå under längre tid om den tolereras väl av
patienten.
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. Vid proteasomhämmarbaserad behandling bör Kyprolis övervägas, med iakttagande av försiktighet vid känd hjärtsjukdom, hypertoni och
hos äldre.
• Kort första platåfas (<12 månader) – Som ovan. När behandling inleds, byt behandling,
och starta innan tecken till ROTI2. Kan kräva trekombinationsbehandling. Vid byte till
proteasomhämmarbaserad behandling bör Kyprolis väljas, med iakttagande av försiktighet vid känd hjärtsjukdom, hypertoni och hos äldre.
• Återfall under pågående behandling – Byt till annan behandlingstyp med nya läkemedel, det vill säga en behandling där läkemedlen har annan verkningsmekanism.
Första återfall med snabb M-komponentstegring och/eller progredierande symtom
• Starta behandling snabbt. Välj annan behandling än den som gavs vid första linjen.
Trekombinationsbehandling bör övervägas. Vid tidigt återfall och snabb kinetik bör underhållsbehandling övervägas.
2

ROTI (related organ or tissue impairment) orsakade av myelom: hyperkalcemi, njursvikt, anemi och skelettförändringar
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•

Om det rör sig om en ung välmotiverad patient kan man efter individuell bedömning
överväga allogen transplantation.
Senare återfall
• Tidigare framgångsrik behandling kan med fördel upprepas. Hos patienter som fått
flertalet 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 motiverat att behandla till progress. Patienter med progress på Revlimid
och Velcade (bortezomib) kan vara kandidater för Ribovact (bendamustin), Imnovid
(pomalidomid), Darzalex (daratumumab) eller kliniska studier med nya läkemedel.
Darzalex bör övervägas vid progress under pågående behandling och påvisad refraktäritet mot såväl proteasomhämmare som immunmodelerare. Man kan ta kontakt med
en myelomexpert angående möjligheten att behandla med icke-registrerade läkemedel.
Ge om möjligt kombinationsbehandling, ompröva behandlingen tidigt och byt preparatgrupp.
Kontinuerlig behandling
• Kontinuerlig behandling till progress bör övervägas till patienter med tidigt eller aggressivt återfall. Mest erfarenhet finns av Revlimid, Thalidomide (talidomid) och Velcade.
Myelom är en heterogen sjukdom där man enligt TLV:s kliniska experter ibland också åter
prövar behandlingsalternativ som patienten tidigare har fått då sjukdomens känslighet för
olika läkemedel varierar över tid. Vidare framförs att de flesta yngre myelompatienter kommer
att få mer eller mindre alla tillgängliga läkemedel i någon linje och i någon kombination. Äldre
patienter kommer att få färre behandlingslinjer totalt sett, varför skillnad mellan andra och
tredje linjens behandling får större betydelse. Patienters behandlingshistoria påverkas också
av vilka läkemedel som funnits tillgängliga när de befunnit sig i olika faser av sin sjukdom.
Sammanfattningsvis rekommenderar vårdprogrammet trekombinationsbehandling samt annan behandling än den som givits i föregående behandlingslinje vid första återfall efter kort
första platåfas (<12 månader) samt vid första återfall med snabb M-komponentstegring
och/eller progredierande symtom. Kyprolis rekommenderas vid proteasomhämmarbaserad
behandling av första återfall efter både lång och kort första platåfas. Enligt de kliniska experter
som rådfrågats i denna utredning är grundhållningen att använda en bred behandlingskombination redan i tidiga skeden av sjukdomen om det är möjligt. De patienter som tolererar trekombinationsbehandling bör erhålla detta redan vid första återfall, särskilt vid snabb
sjukdomsprogress. Begränsande faktorer såsom ålder, samsjuklighet, behandlingshistoria,
toxicitet av tidigare behandling och benmärgshämning kan dock medföra att trekombinationsbehandling inte är möjligt samt att vissa läkemedel är att föredra framför andra.
Effektiva trekombinationer enligt vårdprogrammet är:
• Kyprolis, Revlimid och dexametason,
• Velcade, Revlimid och dexametason,
• Revlimid, cyklofosfamid och dexametason
• Darzalex, Revlimid och dexametason
• Darzalex, Velcade och dexametason
• Velcade, cyklofosfamid och dexametason
• Kyprolis, cyklofosfamid och dexametason
Enligt vårdprogrammet rekommenderas inte trekombinationer med Kyprolis eller Darzalex
för rutinmässig användning, förutom Kyprolis-cyklofosfamid-dexametason.
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Tabell 2. Behandlingskombinationer vid återfall som omnämns i det nationella vårdprogrammet för
myelom [1]. Gällande indikationer enligt FASS.
Behandlingskombination
Minst en tidigare
behandlingsregim

Velcade
Velcade-dexametason
Velcade–Revlimid-dexametason
Velcade–cyklofosfamid-dexametason
Thalidomide3-dexametason
Revlimid-dexametason
Kyprolis-dexametason
Kyprolis–Revlimid-dexametason
Kyprolis-cyklofosfamid-dexametason
Empliciti (elotuzumab)-Revlimid- dexametason
Darzalex
Darzalex-Velcade-dexametason
Darzalex-Revlimid-dexametason
Ninlaro-Revlimid-dexametason
Alkeran-prednisolon5
Farydak (panobinostat)–Velcade- dexametason
Imnovid-dexametason
Imnovid-Velcade-dexametason
Revlimid–cyklofosfamid-dexametason
Ribovact7-prednisolon
Ribovact-Velcade
Ribovact-Thalidomide
Ribovact-Revlimid

Indikation
Minst två tidigare
behandlingsregimer

Indikation saknas,
behandling omnämnd i vårdprogram

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x4
x
x
x
x
x
x
x6
x
x
x
x
x

Jämförelsealternativ
Företaget jämför KRd med Rd. Enligt företaget är Revlimidbaserad behandling den mest använda behandlingsregimen vid återfall i myelom, oavsett primärbehandling. Dessa två behandlingsalternativ har utvärderats i en randomiserad kontrollerad fas III-studie (ASPIRE)
med patienter som drabbats av återfall i multipelt myelom.
TLV:s diskussion
Behandlingslandskapet vid myelom är komplicerat och flertalet faktorer är att beakta vid val
av återfallsbehandling. Behandlingen utformas individuellt till varje patient, vilket också poängteras av en av TLV:s kliniska experter. Därmed är det svårt att rangordna olika behandlingsalternativ.
Revlimid-dexametason (Rd)
För att vara aktuell för behandling med KRd är det rimligt att patienten är aktuell för behandling med Rd, både avseende förväntat behandlingssvar och att denne förväntas tolerera behandlingen. Rd rekommenderas i vårdprogrammet och är enligt TLV:s kliniska experter en
vanligt förekommande behandling vid återfall i myelom. Kombinationen ges framförallt till
äldre sköra patienter enligt TLV:s kliniska experter. Emellertid finns en grupp patienter som
efter tidigare linjers behandling blivit refraktära mot Rd. Patienten kan även vara

Thalidomide saknar indikation för behandling av återfall, men stor erfarenhet finns av läkemedlet.
Indikation i monoterapi för patienter som tidigare fått proteasomhämmare (bortezomib, karfilzomib) och ett immunmodulerande läkemedel (talidomid, lenalidomid, pomalidomid) och vars sjukdom progredierade med senast givna behandlingsregim.
5 För patienter som är Melfalan-naiva långt ut i behandlingskedjan
6 Indikation för multipelt myelom vid en tidigare behandling som inkluderat lenalidomid (Revlimid)
7 Saknar indikation för behandling av återfall i myelom, men används ofta ändå i senare behandlingslinjer
3

4
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benmärgshämmad. I dessa fall är Rd inte ett behandlingsalternativ, men här är inte heller KRd
ett alternativ. Sammantaget bedöms Rd utgöra ett kliniskt relevant jämförelsealternativ.
Kyprolis-dexametason (Kd)
Kombinationen Kyprolis-dexametason (Kd) rekommenderas också för rutinmässig användning enligt vårdprogrammet. TLV har tidigare utvärderat kombinationen Kd på uppdrag av
NT-rådet (dnr 2018/2016). NT-rådets rekommendation till landstingen är att använda Kd under förutsättning att avtal om återbäring tecknats med företaget. Kd är en vanlig kombination
vid återfallsbehandling. Enligt de kliniska experter som rådfrågats i utredningen används Kd
vid benmärgshämning och/eller för de patienter som inte förväntas svara på Revlimid. Dessa
patienter är inte aktuella för behandling med KRd, varför Kd inte kan ses som relevant jämförelsealternativ.
Velcadekombinationer
Velcade i kombination med andra läkemedel ingår i många patienters primärbehandling.
Vårdprogrammet rekommenderar byte av behandling samt trekombinationsbehandling för
patienter som har första återfall med kort första platåfas eller snabb M-komponentstegring
och/eller progredierande symtom. Vid denna typ av återfall utgör inte Velcade förstahandsalternativ om detta funnits i primärbehandlingen. Vid återfallsbehandling finns kombinationen
Velcade-dexametason och trekombinationen Velcade-Revlimid-dexametason att tillgå. Sistnämnda kombination består liksom KRd av en proteasomhämmare och en immunomodulerare och det är sannolikt att dessa kombinationer kan användas för samma patientkategori.
Emellertid saknar kombinationen Velcade-Revlimid-dexametason godkänd indikation och
TLV har inte utvärderat dess kostnadseffektivitet. En av TLV:s kliniska experter uppskattar att
Velcade-dexametatson och Velcade-Revlimid-dexametason har en lägre användning än Rd.
Sammanfattningsvis anser TLV att Velcade-dexametason eller Velcade-Revlimid-dexametason inte är de mest kliniskt relevanta jämförelsealternativen.
Ninlaro-Revlimid-dexametason (NRd)
Kombinationen Ninlaro-Revlimid-dexametason (NRd) ingår i läkemedelsförmånerna och
subventioneras samt rekommenderas av NT-rådet efter minst två tidigare behandlingar.
Denna behandling består liksom KRd av en proteasomhämmare och immunomodulerare, varför det är sannolikt att patienter aktuella för trekombination med Ninlaro också skulle vara
aktuella för trekombination med Kyprolis. TLV bedömer att NRd är ett kliniskt relevant jämförelsealternativ för patienter som fått minst två tidigare behandlingar.
Empliciti-Revlimid-dexametason
Behandling med elotuzumab (Empliciti) i kombination med Revlimid och dexametason har i
tidigare utvärdering av TLV visat sig vara förknippat med en högre kostnad än Kyprolis8. NTrådet har också utfärdat en rekommendation om att avstå från behandling med Empliciti. Därför kan inte Empliciti anses vara kliniskt relevant jämförelsealternativ i en hälsoekonomisk
utvärdering.
Darzalex som monoterapi eller i kombination med andra läkemedel
Darzalex som monoterapi och som trekombination med Velcade-dexametason har tidigare utretts av TLV och ingår inte i läkemedelsförmånerna9, men NT-rådet har efter ett avtal om återbäring med företaget rekommenderat användning av Darzalex i monoterapi. Behandling med
Darzalex i monoterapi ska dock användas först när patienten är refraktär mot en proteasomhämmare eller immunmodulerande behandling. Den patientkategori som är aktuell för Darzalex i monoterapi kan därmed inte kan betraktas vara aktuell för trekombinationen KRd som
innehåller både en proteasomhämmare och en immunmodulerande komponent. Kombinationen Darzalex-Revlimid-dexametason är inte utvärderad avseende kostnadseffektivitet.

8
9
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Sammanfattningsvis bedöms Darzalex som monoterapi eller i de trekombinationer som angivits ovan inte utgöra de mest kliniskt relevanta jämförelsealternativen.
Farydak, Ribovact eller cyklofosfamid i kombinationer med andra läkemedel
Kombinationen Farydak-Velcade-dexametason är inte utvärderad avseende kostnadseffektivitet. Den har indikation efter minst två tidigare behandlingslinjer. Enligt TLV:s kliniska expert
används behandlingen i låg omfattning. Därmed bedöms den inte utgöra relevant jämförelsealternativ.
Ytterligare trekombinationer innehållandes cyklofosfamid eller Ribovact nämns i vårdprogrammet och är tänkbara som jämförelsealternativ, men de har inte genomgått hälsoekonomisk utvärdering. Ribovact saknar indikation för återfallsbehandling vid myelom. Därmed är
dessa behandlingsalternativ mindre relevanta som jämförelsealternativ.
Imnovidkombinationer
Imnovidkombinationer med dexametason respektive Velcade och dexametason är avsedda för
patienter som inte kan förväntas svara på behandling med Revlimid och Velcade respektive
Revlimid. Denna patientkategori är inte aktuell för behandling med KRd. TLV:s kliniska expert
uppskattar användningen av Imnovid som liten för de patienter som skulle vara aktuella för
behandling med KRd. Kombinationen Imnovid-Velcade-dexametason har inte utvärderats av
TLV. Läkemedlet har utvärderats i en studie där 70 procent av patienterna var refraktära mot
Revlimid. Revlimidrefraktära patienter är inte aktuella för behandling med KRd. Angivna Imnovidkombinationer bedöms således vara mindre relevanta som jämförelsealternativ.
TLV:s bedömning:
TLV bedömer att behandlingen av återfall av multipelt myelom är mycket heterogen och individuellt anpassad för varje patient varför kliniskt relevant jämförelsealternativ skulle kunna
vara många olika läkemedel och läkemedelskombinationer, i detta fall framförallt andra trekombinationer.
Sammantaget bedömer TLV att kombinationen Revlimid-dexametason (Rd) tillsammans med
trekombinationen Ninlaro-Revlimid-dexametason (NRd) utgör de mest kliniskt relevanta
jämförelsealternativen till Kyprolis-Revlimid-dexametason (KRd). NRd bedöms endast utgöra
kliniskt relevant jämförelsealternativ för patienter som fått minst två tidigare behandlingar.
Företagets synpunkter på Ninlaro-Revlimid-dexametason som jämförelsealternativ
Kombinationen NRd kan ges vid multipelt myelom, efter en tidigare behandling. Emellertid
ingår det inte i läkemedelsförmånen förrän efter två tidigare behandlingar mot multipelt myelom, i tredje linjens behandling. Företaget anger att KRd enligt nationella och europeiska riktlinjer har sin främsta plats i andra och inte tredje linjens behandling, vilket de även fått
bekräftat av en docent och överläkare i hematologi. Vidare påtalar företaget att skillnaden i
progressionsfri överlevnad (PFS) är längre vid behandling med KRd i andra linjen jämfört med
behandling i senare linjer. Detta är motiv till att KRd bör ges i ett tidigare skede än i tredje
linjen. Kombinationen NRd har enligt publicerade data inte visat signifikant förbättrad effekt
i andra linjens behandling [5, 6]. Signifikant förbättrad effekt har enbart visats i tredje linjen
[5, 6]. Sammantaget anser företaget att KRd har sin plats i andra linjen, medan NRd i enlighet
med det senaste vårdprogrammet hör hemma i tredje linjen eller senare.
Svårighetsgrad för tillståndet
TLV:s bedömning: TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög då tillståndet är fortskridande (progredierande), medför sänkt livskvalitet, saknar bot och leder till en för tidig död.
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2.4 Klinisk effekt och säkerhet
Kliniska studier
Metod
Studiedesign och urvalskriterier i ASPIRE-studien [7]
Effekt och säkerhet för behandlingskombinationen karfilzomib–lenalidomid-dexametason
(KRd) utvärderades i den randomiserade, öppna multicenterstudien ASPIRE där KRd jämfördes med lenalidomid-dexametason (Rd). Detta var en fas III-studie som inkluderade 792 patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom, Patienterna randomiserades 1:1 till
respektive behandlingsarm och stratifierades för β2-mikroglobulinnivå i serum, tidigare behandling med bortezomib respektive med lenalidomid10.
För att kunna delta i studien krävdes adekvat lever- och njurfunktion. Därför exkluderades
patienter med kreatininclearance <50 ml/min. Patienter exkluderades också från studien om
de progredierat i sin sjukdom under behandling med bortezomib, eller om de progredierat under de första 3 månaderna efter insättning av behandling med Rd eller någon gång under behandling med Rd om detta var studiedeltagarens senaste behandlingslinje. Hjärtsvikt med
NYHA klass III till IV eller hjärtinfarkt inom de senaste 4 månaderna var också skäl för exklusion ur studien. Så även perifer neuropati grad 2 med smärta, grad 3 eller 4. De som haft okontrollerat högt blodtryck de senaste 14 dagarna kunde inte heller delta i studien [8]. Studiens
urvalskriterier tillät rekrytering av ett litet antal patienter med myelom refraktärt11 mot bortezomib (n = 118) eller lenalidomid (n = 57).
Patienterna behandlades i 28-dagars cykler tills de uppvisade sjukdomsprogression, oacceptabel toxicitet eller om de återkallade sitt samtycke till deltagande i studien. Behandling med
karfilzomib administrerades i högst 18 cykler för KRd-armen. Därefter behandlades patienter
i KRd-armen med Rd fram till progression eller oacceptabel toxicitet. Efter cykel 18 hade således båda grupperna likvärdig behandling. Karfilzomib doserades i cykel 1 med 20 mg/m2 intravenöst dag 1 och 2 i cykel 1, därefter 27 mg/m2 intravenöst dag 8, 9, 15 och 16. Cykel 2–12
doserades karfilzomib med 27 mg/m2 intravenöst dag 1, 2, 8, 9, 15 och 16. Cykel 13–18 doserades karfilzomib med 27 mg/m2 iv dag 1, 2, 15 och 16. Båda grupperna fick 25 mg lenalidomid
peroralt dag 1–21 i varje cykel. Dexametason 40 mg peroralt eller intravenöst administrerades
till båda grupper dag 1, 8, 15 och 22 i varje cykel. Behandlingsschema, dosering och uppföljning
för respektive behandlingsarm i ASPIRE åskådliggörs i figur 2.

10 Stratifiering

•
•
•

11

enligt
β2-mikroglobulinnivå i serum: <2.5 mg/L vs. ≥ 2.5 mg/L
tidigare behandling med bortezomib: ja/nej
tidigare behandling med lenalidomid: ja/nej.

Rekryterade patienter definierades som refraktära mot en behandling om de uppfyllde något av följande tre kriterier:
1.
svarade inte (<minimal respons) på någon behandlingsregim
2. progression under någon behandlingsregim; eller
3. progression inom 60 dagar efter att någon behandlingsregim avslutats.
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Figur 2. Studieschema ASPIRE [9].

Effektmått
Studiens primära effektmått var progressionsfri överlevnad (PFS) baserat på skattning av en
oberoende granskningskommitté. Som komplement har PFS även skattats av behandlande läkare. PFS definierades i studien som tiden i månader från randomisering till det först inträffade av dokumenterad sjukdomsprogress alternativt dödsfall.
Några av studiens sekundära effektmått var:
• Total överlevnad (Overall Survival, OS): tiden i månader från randomisering till dödsfall.
• Total svarsfrekvens (Overall Response Rate, ORR): andelen patienter i vardera gruppen som uppnådde antingen stringent komplett respons (sCR), komplett respons (CR),
mycket god partiell respons (VGPR) eller partiell respons (PR) som bästa respons enligt
IMWG:s kriterier12 för respons och sjukdomsprogress.
• Behandlingsresponsens varaktighet (Duration of Response, DOR): duration i månader från behandlingssvar (PR eller bättre) tills dokumenterad sjukdomsprogress eller
dödsfall.
• Hälsorelaterad livskvalitet (Health-Related Quality of Life, HRQoL). Utvärderades
över tid med det cancerspecifika måttet EORTC QLQ-C30 [11].
Ett av studiens explorativa effektmått var:
• Tid till nästa behandling (Time to next treatment): duration i månader från randomisering till start av efterföljande behandling, det vill säga nästa behandlingslinje.
Vid behandlingsslut observerades patienten gällande sjukdom och överlevnad var tredje månad under första året och därefter gällande överlevnad var sjätte månad tills återkallande av
samtycke, att patienten inte kunnat följas upp eller tills dödsfall. Patienterna fyllde i frågeformuläret EORTC QLQ-C30 vid behandlingsstart samt första dagen i behandlingscykel 3, 6, 12
och 18 samt vid behandlingens slut.
IMWG-URC. International Myeloma Working Group Uniform Response Criteria. [10]
B. G. M. Durie, J. L. Harousseau, J.
S. Miguel, J. Bladé, B. Barlogie, K. Anderson, et al., "International uniform response criteria for multiple myeloma," Leukemia,
vol. 20, pp. 1467-1473, 2006/09/01 2006.
12
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Uppföljningstid
Patienter inkluderades i studien under perioden juli 2010 till mars 2012. En interimanalys har
redovisats [7], baserad på data som hämtats 16 juni 2014. Median uppföljningstid i interimanalysen var 32,3 månader i KRd-armen och 31,5 månader i Rd-armen. Data från denna interimanalys låg till grund för läkemedlets godkännande på den europeiska marknaden. Därefter
har en slutlig analys genomförts, baserad på data som hämtats 28 april 2017 [12]. Median uppföljningstid för totalöverlevnad (OS) var i slutlig analys 67,1 månader.
Företaget har därefter utfört ytterligare en analys av OS samt hämtat in och redovisat uppgifter
om PFS bedömd av behandlande läkare samt andra sekundära effektmått via datauttag per
den 5 december 2017.
Resultat
Patientpopulationens karakteristika
Vid studiestart hade patienterna en medianålder om 64 år (intervall 31–91 år), 56 procent var
män, 48 procent hade ECOG-funktionsstatus13 1. 48 patienter i KRd-armen och 52 patienter i
Rd-armen hade genetiska mutationer klassade som högrisk. Försökspersonerna hade tidigare
erhållit 1 till 3 behandlingslinjer (median var 2), däribland tidigare behandling med autolog
stamcellstransplantation (56 %), bortezomib (66 %), talidomid (44 %) och lenalidomid (20
%).[13] Patientpopulationens karakteristika vid start i ASPIRE-studien framgår av tabell 3.

13 ECOG

(Eastern Cooperative Oncology Group) funktionsstatus. En femgradig skala som beskriver hur påverkad patienten är av
sin sjukdom. Från 0 (=fullt aktiv och kapabel att fortsätta med samtliga aktiviteter utan restriktioner) till 5 (=död).
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Tabell 3. Patienternas karakteristika vid start i ASPIRE-studien [7].

Behandlingstid, dosreduktion och avbruten behandling
Mediantid för behandling med karfilzomib var 72 veckor. Mediantid för behandling med lenalidomid var 85 veckor i KRd-armen och 57 veckor i Rd-armen. Motsvarande för dexametason var 80 veckor i KRd-armen och 49 veckor i Rd-armen. Behandlingen avbröts hos totalt
Dnr 1068/2019
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85,9 procent av patienterna i KRd-armen och 90,4 procent i Rd-armen. Vanligaste orsak till
avbruten behandling var sjukdomsprogression och biverkningar. Sjukdomsprogression orsakade avbruten behandling för 47,5 procent av patienterna i KRd-armen och 56,6 procent av
patienterna i Rd-armen.[12] Behandlingen avslutades på grund av biverkningar hos 19,9 procent av patienterna i KRd-armen och hos 21,5 procent av patienterna i Rd-armen. Behandlingsdosen minskades på grund av biverkningar hos 56,9 procent av patienterna i KRd-armen
och 51,9 procent av patienterna i Rd-armen.[9]
Progressionsfri överlevnad (PFS)
PFS bedömdes av en oberoende granskningskommitté och publicerades i en interimanalys år
2015, resultaten visas i figur 3. Interimanalysen baseras på data per 16 juni 2014. Vid denna
bedömning/tidpunkt uppvisade patienter i KRd-armen en median progressionsfri överlevnad
(PFS) på 26,3 månader jämfört med 17,6 månader i Rd-armen (HR = 0,69, 95 % KI: 0,5700,834, 1-sidigt p-värde <0,0001), vilket motsvarar 31 procents sänkning av risken [7, 9]. PFS
bedömd av oberoende granskningskommitté finns för 42 månader som längst. I slutlig analys
baserad på längre uppföljningstid var median PFS bedömt av behandlande läkare 26,1 månader för KRd jämfört med 16,6 månader för Rd (HR =0,659, 95% KI: 0,553–0,784). Detta motsvarar 34 procents sänkning av risken[12]. PFS bedömt av behandlande läkare i slutlig analys
visas i figur 4.
Figur 3. PFS bedömd av oberoende granskningskommitté i interimanalys [7].
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Figur 4. PFS enligt behandlande läkares bedömning i slutlig analys [12].

Företagets senare redovisade PFS skattad av behandlande läkare baserad på data per 5:e december 2017, vilken är i nivå med PFS enligt slutlig analys. Median PFS var [--] månader för
KRd (95% KI: [--------]) jämfört med [-------] månader för Rd (95% KI: [-------]) (HR=[---],
95% KI: [---], p-värde <[-----]). Figur 5 visar PFS enligt företagets data.
Figur 5. Progressionsfri överlevnad (PFS) bedömd av oberoende granskningskommitté respektive behandlande läkare, enligt företagets data per 5:e december 2017
Sekretess

Total överlevnad (OS)
Vid tidpunkt för slutlig publicerad analys var 32,6 procent (n=129) av patienterna i KRd-armen
respektive 24,7 procent (n=98) av patienterna i Rd-armen vid liv. Median OS var 48,3 månader
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(95% CI: 42,4–52,8 månader) för KRd jämfört med 40,4 månader (95% CI: 33,6–44,4 månader) för Rd. Detta motsvarar en förlängd total överlevnad för medianen om 7,9 månader vid
behandling med KRd (HR=0,79, 95% CI: 0,67–0,95, 1-sidigt p-värde = 0,0045) jämfört med
Rd. Resultatet för total överlevnad uppfyllde den förspecificerade tidiga stoppgränsen (1-sidigt
p-värde = 0,023) och bedömdes därmed statistiskt signifikant.[12] Total överlevnad i studien
visas i figur 6.
Figur 6. Total överlevnad (OS) enligt slutlig analys [12].

Företagets opublicerade analys av data som hämtats 5:e december 2017 omfattar den längsta
tillgängliga uppföljningstiden av OS i ASPIRE-studien, med en medianuppföljningstid på [--]
månader. Median OS var i nivå med slutanalysen; [-----] månader (95% CI: [-----] månader)
för KRd jämfört med [--] månader (95% KI: [---------] månader) för Rd. Detta motsvarar en
förlängd totalöverlevnad om [---] månader vid KRd (HR=[--], 95% KI: [--------]). [14] Total
överlevnad per 5 december 2017 visas i figur 7.
Figur 7. Total överlevnad (OS), enligt företagets data per 5:e december 2017 [14].
Sekretess

Dnr 1068/2019
15

Total svarsfrekvens (ORR)
Behandling med KRd resulterade i en bättre total svarsfrekvens jämfört med Rd (89,1 procent
respektive 69,9 procent, p<0,0001), baserat på data enligt bedömning av behandlande läkare,
från interimanalys [9]. Median uppföljningstid var 31 månader [8]. Tabell 4 visar total svarsfrekvens och bästa behandlingsrespons. Företaget redovisar även ORR enligt bedömning av
behandlande läkare, baserad på data per 5:e december 2017 [14]. Denna är i linje med tidigare
redovisad ORR.
Tabell 4. ORR och bästa behandlingsrespons 14 enligt bedömning av behandlande läkare [9]
KRd (n=396)
Bästa behandlingsrespons
sCR
CR
VGPR
PR
MR
SD
PD
Icke möjlig att bedöma
ORR

67 (16,9%)
91 (23,0%)
109 (27,5%)
86 (21,7%)
9 (2,3%)
11 (2,8%)
8 (2,0%)
15 (3,8%)

Rd (n=396)
25 (6,3%)
31 (7,8%)
104 (26,3%)
117 (29,5%)
21 (5,3%)
55 (13,9%)
22 (5,6%)
21 (5,3%)

353 (89,1%)
277 (69,9%)
95% KI, ORR
85,7%, 92,0%
65,2%, 74,4%
p-värde, ensidigt
<0,0001
Oddskvot (OR) KRd/Rd
3,63 (2,47, 5,35)
(95% KI)
ORR = total svarsfrekvens; sCR = stringent komplett respons; CR = komplett respons; VGPR = mycket bra partiell
respons; PR = partiell respons; MR = minimal respons; SD = stabil sjukdom, PD = progressiv sjukdom.

Behandlingsresponsens varaktighet (DOR)
Vid tidpunkt för interimanalys hade 49,6 procent av patienterna i KRd-armen och 52,2 procent
av patienterna i Rd-armen progredierat i sin sjukdom eller avlidit. Prövarbedömd varaktighet
för behandlingsrespons var i median 26,7 månader (95% KI: 24,0 – 30,5) i KRd-armen och
18,5 månader (95% KI: 15,7 – 23,3) i Rd-armen [9]. Företaget redovisar prövarbedömd median
DOR baserad på data per 5:e december 2017. Denna överensstämmer med median DOR enligt
interimanalys. Vid denna tidpunkt hade 60,4 procent av patienterna i KRd-armen och 68,7
procent av patienterna i Rd-armen progredierat i sin sjukdom eller avlidit.[14]
Efterföljande behandling och överlevnad efter progression (SBP)
Efter avslutad behandling inkluderades 284 patienter i KRd-armen och 304 patienter i Rdarmen i långtidsuppföljning. 182 patienter i KRd-armen och 211 patienter i Rd-armen fick efterföljande myelombehandling, se tabell 5. [12]

Bästa behandlingsrespons definieras som studiedeltagarens bästa behandlingssvar i studien. Fastställt av en oberoende
granskningskommitté med standardiserade objektiva IMWG/EBMT‑responskriterier. De studiedeltagare som inkluderas i ORR
hade en bästa behandlingsrespons i form av PR eller bättre.
14
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Tabell 5. Efterföljande myelombehandling [12].

Enligt post hoc-analys var överlevnad efter progression, se figur 8, likartad mellan behandlingsarmarna (HR = 1,015; 95% KI: 0,81–1,27) [12].
Figur 8. Överlevnad bortom progression (SBP) [12].

PD: sjukdomsprogression.
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Tid till efterföljande behandling
Tid till efterföljande behandling var i median 39,0 månader (95% KI: 31,8-55,1 månader) för
patienter behandlade med KRd och 24,4 månader (95% KI: 20,8-28,4 månader) för patienter
behandlade med Rd (HR=0,65; 95% KI: 0,53-0,79, 1-sidigt p-värde = 0,001).[12]
Hälsorelaterad livskvalitet
Patienter i KRd-armen rapporterade förbättrad övergripande hälsostatus med numeriskt
högre poäng för övergripande hälsostatus/livskvalitet (QoL) jämfört med Rd-armen under 18
behandlingscykler [9]. Minimal important difference (MID) motsvarar den minsta skillnad
som är kliniskt relevant på gruppnivå [15]. Denna nivå var bestämd till minst 5 poäng på skalan
och uppnåddes endast vid behandlingscykel 12 (5,56) [9].
Biverkningar i ASPIRE-studien
EMA anger att de enda biverkningar som medförde dosreduktion och hade 2 procents högre
förekomst vid KRd jämfört med Rd var neutropeni (13,0 procent för KRd, 8,7 procent för Rd)
och trombocytopeni (7,9 procent för KRd, 3,6 procent för Rd). Vidare anger EMA att kombinationen karfilzomib, lenalidomid och dexametason enligt denna studie verkar öka toxiciteten
hos lenalidomid och dexametason och leda till fler allvarliga biverkningar. De bedömer dock
biverkningarna som acceptabla och hanterbara.[9]
I slutlig analys anges att de biverkningar som hade mer än 10 procent högre förekomst hos
KRd jämfört med Rd var hosta och hypokalemi. Allvarliga biverkningar rapporterades hos 65,3
procent av patienterna i KRd-armen och 56,8 procent i Rd-armen. De vanligaste biverkningarna av svårare karaktär (grad 3 eller högre) i KRd-armen var neutropeni, anemi, trombocytopeni, lunginflammation och hypokalemi, se tabell 6.[12]
Tabell 6. Behandlingsrelaterade biverkningar i ASPIRE-studien [12].

TEAE: Behandlingsrelaterade biverkningar.
Gradering av biverkningar enligt Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v 5.0. Grad 3: svår
eller medicinskt signifikant men inte omedelbart livshotande, sjukhusinläggning eller förlängd vårdtid indicerad;
handikappande; begränsar personlig ADL. Grad 4: Livshotande konsekvenser; akuta åtgärder indicerade. Grad 5:
Dödsfall kopplat till biverkan.[16]
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Biverkningar enligt produktresumén [17, 18]
De vanligaste biverkningarna som orsakas av karfilzomib (kan uppträda hos fler än 1 av 5 personer) är anemi (lågt antal röda blodkroppar), trötthet, illamående, diarré, trombocytopeni
(lågt antal blodplättar), feber, dyspné (andningsproblem), luftvägsinfektion, hosta och neutropeni (låga halter av neutrofiler, en typ av vita blodkroppar).
De allvarligaste biverkningarna, som kan vara svåra, är toxiska effekter på hjärta, lungor och
lever, och hypertoni (högt blodtryck). Andra allvarliga biverkningar är dyspné (andningsproblem), akut njursvikt, tumörlyssyndrom (en komplikation orsakad av nedbrytningen av cancerceller), infusionsrelaterade reaktioner, trombocytopeni, inre blödning, posterior reversibel
encefalopatisyndrom (en hjärnsjukdom som kan orsaka huvudvärk, förvirring, anfall och synnedsättning, och som kan förbättras över tid) samt trombotisk mikroangiopati och TTP/HUS
(sjukdomar som påverkar blodkoagulationen).
TLV:s diskussion
ASPIRE-studien har vid denna utvärdering en lång uppföljningstid. Därmed finns en tillförlitligt påvisad bättre effekt avseende progressionsfri överlevnad, total överlevnad och total svarsfrekvens för KRd i jämförelse med Rd. De patienter som svarat på behandling i form av partiell
remission eller bättre, uppvisade för karfilzomib längre tid till progression eller dödsfall. Total
svarsfrekvens var också bättre vid behandling med KRd i jämförelse med Rd. Tid till efterföljande behandling var längre för KRd i jämförelse med Rd. Överlevnad bortom progression visar ingen skillnad mellan behandlingsarmarna.
Patienterna var välmatchade mellan de två behandlingsarmarna. Medianåldern i studien förefaller dock låg i förhållande till medianåldern vid diagnos av myelom. Därtill är trekombinationsbehandling med karfilzomib indicerad efter en tidigare behandling, vilket borde resultera
i en högre medianålder. Samtidigt rekommenderas försiktighet gällande karfilzomib till äldre,
vilket kan sänka medianåldern något. Enligt en av TLV:s kliniska experter är det många äldre,
definierat som patienter över 75 år, som har andra samtidiga sjukdomar. Dessa patienter är
sällan aktuella för behandling med KRd.
Trekombinationsbehandling med karfilzomib är förknippad med biverkningar i högre utsträckning än vid behandling med enbart lenalidomid och dexametason. Trots detta rapporterades inte någon sänkt livskvalitet för patienter som fått karfilzomib. De allvarligaste
biverkningarna för karfilzomib innebär toxiska effekter på hjärta, lungor och lever samt högt
blodtryck. Såsom vårdprogrammet påtalar bör karfilzomib därmed användas med försiktighet
till patienter med känd hjärtsjukdom, hypertoni och hos äldre. Mot bakgrund av dessa biverkningar har studien inte inkluderat dessa patienter.
Data avseende Kyprolis tolerabilitet och toxicitet efter 18 cykler är begränsad. En av TLV:s
kliniska experter påtalar att KRd har nämnvärd toxicitet redan efter ett års behandling. TLV:s
båda kliniska experter uppskattar att färre än hälften av de KRd-behandlade patienterna skulle
övergå till att behandlas med Rd efter 12 behandlingscykler med KRd. Resterande andel av
patienterna skulle i detta fall avsluta aktiv myelombehandling, men fortsätta att följas upp och
kontrolleras, alternativt byta behandling till alternativ med annan biverkansprofil. Emellertid
är erfarenheterna kring detta begränsade då KRd inte används i klinisk rutin i Sverige. I
ASPIRE-studien var mediantid för behandling med karfilzomib 72 veckor, motsvarande 18 behandlingscykler. Effekten av färre behandlingscykler med KRd samt att en del patienter övergår till behandling med Rd respektive avslutar aktiv myelombehandling är inte utvärderat i
studien.

Dnr 1068/2019
19

TLV:s bedömning:
Karfilzomib i kombination med lenalidomid och dexametason (KRd) har jämförts med kombinationen lenalidomid och dexametason (Rd) som behandling vid relapserande eller refraktärt multipelt myelom i en öppen, randomiserad multicenterstudie.
TLV bedömer att medianåldern i studien är låg i förhållande till medianåldern vid diagnos av
myelom. Dessutom har samtliga patienter fått minst en tidigare myelombehandling, vilket innebär en högre medianålder.
Skillnaden avseende hälsorelaterad livskvalitet var endast kliniskt relevant under en behandlingscykel. Därmed bedömer TLV att studien i stort påvisar att den hälsorelaterade livskvaliteten är likvärdig för studiens båda behandlingsalternativ.
Vidare bedömer TLV att KRd enligt studien har en tydligt påvisad bättre effekt på progressionsfri överlevnad och total överlevnad i jämförelse med Rd. Däremot är ingen effekt visad på
överlevnad bortom progression.
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3 Hälsoekonomi
Företaget har gjort en hälsoekonomisk analys för att utvärdera kostnader och effekter i samband med behandling med Kyprolis-lenalidomid-dexametason (KRd) mot multipelt myelom.
Jämförelsealternativ i analysen är behandling med enbart lenalidomid och dexametason (Rd).
Analysen bygger på en partitioned-survival-modell. Vid varje tidsperiod avläser modellen hur
stor andel av patienterna som är progressionsfria, har progredierat eller avlidit. Det är modellens tre hälsotillstånd.
Patientkaraktäristika är tagna från ASPIRE. Patienterna är i median 64 år, har till 90 procent
ECOG 0-1. Drygt hälften av patienterna (57 procent) har tidigare genomgått två eller tre behandlingslinjer. De resterande har endast genomgått en tidigare behandling.
Tidsperspektivet är patientens livstid eller som mest 30 år.
TLV:s bedömning:
TLV har inga invändningar mot den övergripande modellstrukturen.
Åldern i modellen kan förefalla låg. Enligt aktuella data från Socialstyrelsen är medianåldern
vid diagnos 72 år i Sverige [3]. Trekombinationsbehandling med Kyprolis är en återfallsbehandling som är aktuell först ett eller några år efter symtomdebut. Sammantaget resulterar
detta i en högre ålder än den som tillämpas i modellen. Många äldre patienter (över 75 år) är
dock inte aktuella för trekombinationsbehandling, vilket bör sänka medianåldern. TLV bedömer ändå åldern i modellen som något underskattad jämfört med de patienter som kan förväntas få behandlingen.

3.1 Effektmått
Klinisk effekt
Effektdata är hämtad från studien ASPIRE. För progressionsfri överlevnad (PFS) kommer data
från den första interimanalysen (juni 2014) gjord av oberoende granskningskommitté. Ingen
senare data avseende PFS bedömd av oberoende granskningskommitté är inhämtad. En andra
interimanalys gjordes avseende OS (april 2017). OS-datan som används i föreliggande hälsoekonomiska analys bygger på ett ännu senare datauttag (december 2017). Både PFS och OS extrapoleras över modellens hela tidshorisont.
PFS extrapoleras för båda behandlingsarmarna gemensamt med en statistisk fördelning. Den
log-logistiska fördelningen var lämpligast utifrån statistisk passform till data från ASPIRE.
Den ansågs dock av företaget ge en för positiv prognos av det långsiktiga utfallet. De valde
istället att vid den statistiska extrapoleringen av data använda den generaliserade gammafördelningen.
Uppgifter över PFS bedömd av oberoende granskningskommitté finns som mest i 42 månader.
Uppgifter över PFS bedömd av behandlande läkare finns ända fram till som mest månad 72.
Fram till månad 32 är bedömningarna mycket lika. Bortom månad 42 använder företaget PFS
bedömd av behandlande läkare som validering av extrapoleringen av PFS bedömd av oberoende granskningskommitté.
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Figur 9. PFS (heldragen; enligt oberoende granskningskommitté) och extrapolerad (streckad) PFS i
företagets hälsoekonomiska modell

Företaget anser att OS lämpligast extrapoleras bortom år 6 med registerdata enligt figur 4 nedan. För det ändamålet använder företaget det franska registret Myeloma Toul. Retrospektivt
innefattar det patienter som har diagnostiserats mellan 1999 och 2016. Därefter är inkluderingen prospektiv. Uppgifterna i registret matchas avseende behandlingslinje för att överensstämma med ASPIRE. Det antas att sannolikheten att avlida är konstant från år 6 till slutet av
tidshorisonten.
Figur 10. OS och extrapolerad (streckad) OS i företagets hälsoekonomiska modell
Sekretess
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Ett mycket centralt antagande som företaget gör är att det finns en behandlingseffekt av Kyprolis med avseende på både PFS och OS under hela modellens tidsperiod. Det betyder att den
momentana risken att progrediera eller avlida är lägre vid varje tidpunkt under hela tidshorisonten om patienten har fått tillägg av Kyprolis.
TLV:s diskussion
För PFS ändras resultaten vad avser kostnad per vunnet QALY relativt lite vid variation i modelleringsteknik, såsom val av statistisk fördelning, att estimera varje behandlingsarm för sig
istället för gemensamt eller att använda den mer uppdaterade prövarbedömda PFS. Däremot
är skillnaden mellan de olika modelleringssätten relativt stor med avseende på vunna progressionsfria levnadsår.
TLV invänder mot att företaget extrapolerar PFS med data från en cut-off från 2014 när det
finns data från en cut-off från 2017 som i mycket överlappar den från 2014 under den period
då det finns data från båda. Dessutom ifrågasätter TLV att företaget estimerar en gemensam
extrapoleringsfunktion för de båda PFS-kurvorna. Anledningen till detta är att det förutsätter
att PFS-kurvorna har likadan lutning, vilket inte är förenligt med data från ASPIRE. Enligt
data från ASPIRE är skillnaden mellan behandlingsarmarna avseende PFS större under behandlingstiden med Kyprolis, det vill säga under de första 18 månaderna, för att därefter avta
[9, 19]. Därför vore en separat estimering att föredra i det här fallet. Den av företaget valda
fördelningen, generaliserad gamma, är den enda som ger rimliga resultat när PFS för de båda
behandlingsarmarna inte estimeras tillsammans. Övriga statistiska fördelningar innefattar armar som korsar (Gompertz), platåer som inte kan anses kliniskt sannolika (log-logistisk, lognormal) eller för låga resultat för Rd-armen (Weibull, exponential).
Det finns tveksamhet kring extrapoleringen av OS med registerdata genom att risken att avlida
för patienterna kraftigt sjunker i båda behandlingsarmarna vid tidpunkten för när modellen
börjar att tillämpa registerhasarderna. En förklaring kan vara att patienterna i det franska registret till stor del är relativt unga människor, då 55 procent var yngre än 64 år vid diagnos
medan 35 procent var äldre än 64 år och 10 procent hade ingen noterad ålder i registret. Visserligen har företaget korrigerat OS-kurvans läge för ett antal bakgrundsfaktorer, däribland
ålder. Men OS-kurvans lutning är inte korrigerad utifrån ålder. På lång sikt kan det innebära
att överlevnaden överdrivs i extrapoleringen när OS-kurvans lutning utgår från en yngre befolkning.
Som framgår av figur 8 finns det inget stöd för att överlevnaden efter progression är högre i
någon av behandlingsarmarna. Det är viktigt att vid modellering av PFS och OS ta hänsyn till
publicerade resultat angående detta. [12]
Enligt företagets antaganden är sannolikheten att progrediera eller avlida (PFS) eller enbart
avlida (OS) lägre för de som har behandlats med KRd jämfört med de som har behandlats med
Rd under hela modellens tidshorisont. Företaget har inte presenterat tillräckliga skäl att anta
att sannolikheten att progrediera eller avlida är lägre under hela modellens tidshorisont (30
år). Under studiens uppföljningstid finns det snarare en svag successiv tendens till att skillnaden i hasard minskar mellan behandlingarna. Av publikationen som redovisar den slutliga OSanalysen för ASPIRE framgår att behandlingseffekten avseende OS var större under de 18 månader som behandling med Kyprolis pågick än under studien i sin helhet, trots att hypotesen
om proportionella hasarder inte kunde förkastas.[12] Som argument för en kvardröjande effekt vill företaget framhålla att patienter som behandlades med Kyprolis progredierade senare
och att bland patienter som progredierade efter månad 24 fanns det, enligt företagets beräkningar, ett statistiskt signifikant samband mellan senare progression och senare död. TLV:s
invändning mot det argumentet är att hasardkvoten i den analysen var så hög som 0,97, vilket
inte kan anses vara en tydlig effekt att basera en argumentation om kvarvarande effekt på.
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TLV:s bedömning:
Det är en betydande styrka för analysen att både PFS-data (bedömd av behandlande läkare)
och OS-data täcker ett så långt tidsspann som ca 6 år.
TLV bedömer att det är lämpligast att använda data bedömd av behandlande läkare som har
längre uppföljningstid vid extrapolering av PFS och att data från ASPIRE för de båda armarna
extrapoleras separat.
TLV bedömer att det inte är lämpligt att extrapolera OS med stöd av det tidigare beskrivna
franska registret. TLV använder i stället en parametrisk fördelning. TLV föredrar att använda
fördelningen generaliserad gamma, då den skapar mest samstämmighet mellan vunna progressionsfria levnadsår och vunna totala levnadsår. TLV antar i sitt grundscenario att risken
att avlida är lika mellan behandlingsarmarna en tid efter studiens uppföljningstid så att skillnaden mellan behandlingsarmarna i total överlevnad är lika stor som skillnaden i progressionsfri överlevnad.

Hälsorelaterad livskvalitet
Genom en publicerad algoritm har företaget omvandlat data från ASPIRE över det cancerspecifika måttet EORTC QLQ till EQ-5D med nedanstående resultat.[20] I den publicerade algoritmstudien utgörs underlaget av patienter med multipelt myelom. Minskningen av den
hälsorelaterade livskvaliteten relaterad till progression (0,047) subtraheras från den hälsorelaterade livskvaliteten före progression i Rd-armen.
Tabell 7. Nyttovikter i modellen
Pre-progression
cykel 1 och 2
KRD
0,738
RD
0,738

Pre-progression
cykel 3+
0,753
0,736

Post-progression
0,690
0,690

Även nyttoförluster till följd av biverkningar ingår i modellen.
TLV:s diskussion
Det var endast under cykel 12 som MID (minimal important difference) vad gäller EORTC
QLQ-C30 uppnåddes i ASPIRE. Skäl finns därför att utgå från att det i övrigt inte finns några
skillnader mellan behandlingsgrupperna.
Nyttovikten som uppmättes i ASPIRE efter progression har patienten livet ut i modellen. TLV
ifrågasätter det antagandet med tanke på att den hälsorelaterade livskvaliteten i allmänhet
sjunker i takt med att patienterna blir äldre. Om överlevnaden efter progression är likvärdig
mellan behandlingsarmarna (se figur 8) påverkar det dock inte kostnadseffektivitetsresultaten
i någon nämnvärd utsträckning.
TLV:s bedömning:
I TLV:s grundscenario är det ingen skillnad mellan behandlingsarmarna under de första 11
månaderna av progressionsfritt tillstånd. Fördelen för Kyprolis i form av senare progression
och högre hälsorelaterad livskvalitet mellan cykel 12 och 18 under progressionsfrihet kvarstår
emellertid.

3.2 Kostnader och resursutnyttjande
Kostnader för läkemedlet
Företagets pris som används i utvärderingen för Kyprolis är 5 394 kronor per förpackning om
30 mg och 1 829 per förpackning om 10 mg. Företaget utgår från en genomsnittlig användning
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om 1 förpackning om 30 mg och 1 förpackning om 10 mg de första två administreringarna i
den första cykeln och 1 förpackning om 30 mg och 2 förpackningar om 10 mg i resterande
administreringar. Den relativa dosintensiteten var i ASPIRE i genomsnitt 91 procent. Sammantaget innebär detta i företagets beräkning en läkemedelskostnad för Kyprolis om 50 700
kronor den första cykeln, 54 300 kronor cykel 2–12 och 36 200 kronor cykel 13-18. En cykel
omfattar 28 dagar.
Kostnaderna för Revlimid och dexametason baseras på AUP. För Revlimid var den relativa
dosintensiteten i ASPIRE lite lägre i KRd-armen (81 procent) jämfört med Rd-armen (83 procent), vilket innebar en beräknad kostnad för Revlimid om 46 800 kronor i KRd-armen och
47 300 kronor i Rd-armen per cykel. Kostnaden för dexametason är 500 kronor per behandlingscykel. Till följd av senare progression blir den totala kostnaden för Revlimid och dexametason högre i KRd-armen.
Extrapolering av data över TTD (time to treatment discontinuation) från ASPIRE är gjord med
exponentialfördelning. I figuren nedan framgår TTD och dess extrapolering för Revlimid i de
båda behandlingsarmarna
Figur 11. TTD och extrapolering av TTD för Revlimid i företagets hälsoekonomiska modell. KRd-armen
till vänster och Rd-armen till höger.

Sekretess

Enligt TLV:s kliniska experter kan behandlingen med Revlimid komma att bli kortare än vad
som uppvisades i ASPIRE.
TLV:s bedömning:
TLV bedömer att företagets beräkning av läkemedelskostnad är rimligt utförd med en genomsnittlig användning av 1 flaska om 30 mg och 2 flaskor om 10 mg per administrering.
TLV bedömer att det inte finns anledning att välja annan statistisk fördelning än vad företaget
gör då den valda extrapoleringen endast underskattar den uppdaterade TTD-kurvan något efter flera års behandling och i ungefär lika hög utsträckning i båda armarna.
Företaget som marknadsför Revlimid har ingått ett avtal med landstingen om återbäring av en
del av försäljningsbeloppet. Uppgiften om hur stor andel av försäljningsbeloppet som återbärs
bedöms skyddas av sekretess. TLV genomför känslighetsanalyser där priset på Revlimid varieras (liksom priset på Kyprolis).
Vårdkostnader och resursutnyttjande
Annan läkemedelsbehandling efter progression på KRd eller Rd ingår som en kostnad i modellen. Omfattningen av denna utgår från ASPIRE där 70 procent av de progredierande
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patienterna i KRd-armen och 74 procent i Rd-armen gavs efterföljande behandling under i
genomsnitt 17 månader.
Det tillkommer administreringskostnader för Kyprolis. Företaget har estimerat dem till
604,50 kronor per administrering. Denna uppgift bygger på en genomgång som företaget har
gjort av TLV:s beslutsunderlag inom cancerområdet mellan 2017 och 2019, vad avser administreringskostnader och tidsåtgång vid intravenös infusion. De når slutsatsen att tidsåtgången
i genomsnitt är 79 minuter. Om enhetskostnaden för intravenös administrering hämtad från
Södra sjukvårdsregionens prislista (4 793 kr) divideras med denna genomsnittliga administreringstid resulterar det i en kostnad per minut om 60,45 kronor. Kyprolis i kombination med
lenalidomid och dexametason har en administreringstid om 10 minuter, vilket enligt företaget
skulle motsvara en administreringskostnad om 604,50 kronor.
Monitoreringskostnaderna bygger på en undersökning som företaget har gjort bland svenska
läkare. Utöver laboratorietester omfattar de hematologbesök i följande frekvens per månad:
under behandling, 0,68; efter behandling men före progression, 0,38; efter progression, 0,9.
Regionala prislistor har sedan utgjort bas för enhetskostnaden. Det är ingen skillnad beroende
på vilken behandling man får.
Kostnader för behandling av biverkningar av grad 3 och 4 ingår i modellen. Enhetskostnaderna
är hämtade från landstingsprislistor. Kostnaderna för biverkningar är högre i KRd-armen,
men inte i sådan omfattning att det påverkar resultaten i någon nämnvärd utsträckning.
TLV:s bedömning:
TLV anser, i likhet med företaget, att den betydligt mindre tidsåtgången vid administrering av
Kyprolis jämfört med många andra läkemedel bör avspegla sig i ett antagande om lägre administreringskostnad. TLV finner det dock inte relevant att administreringskostnaden är direkt
proportionell mot infusionstiden. Anledningen till detta är att en intravenös infusion innefattar moment såsom mottagande av patienten, förberedelser, avslut och även kostnader för exempelvis utrustning som inte är proportionella mot den direkta tidsåtgången för infusionen.
TLV har svårt att bedöma hur stor administreringskostnaden är jämfört med läkemedel med
längre infusionstider. Till följd av den kortare administreringskostnaden jämfört med andra
cancerläkemedel utgår TLV från att administreringskostnaden i det här ärendet är hälften så
stor som i de cancerläkemedel som har handlagts på senare tid, vilket motsvarar 2 400 kronor.
Indirekta kostnader
Inga indirekta kostnader ingår i den hälsoekonomiska modellen.
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4 Resultat
Med företagets pris blir den bästa uppskattningen av kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat
levnadsår (QALY) drygt 2 miljoner kronor för hela patientpopulationen enligt TLV:s bedömning.
Företagets grundscenario och känslighetsanalyser redovisas i avsnitt 4.1.
TLV:s grundscenario och känslighetsanalyser redovisas i avsnitt 4.2.

4.1 Företagets grundscenario
•
•
•
•
•
•
•
•

Antaganden i företagets grundscenario
Data över PFS i den hälsoekonomiska analysen kommer från den första interimanalysen (juni 2014) gjord av oberoende granskningskommitté.
PFS extrapoleras för båda armarna gemensamt med en generaliserad gammafördelning.
OS-data bygger på ett datauttag från december 2017.
OS extrapoleras bortom år 6 med franska registerdata från Myeloma Toul.
Sannolikheten att avlida är konstant från år 6 till slutet av tidshorisonten.
Den momentana risken att progrediera eller avlida är lägre vid varje tidpunkt under
hela tidshorisonten om patienten har fått tillägg av Kyprolis.
Behandlingslängd (TTD) med Revlimid och dexametason estimeras utifrån data från
den första interimanalysen.
Administreringskostnaden är 600 kronor per tillfälle.
Resultatet i företagets grundscenario

Tabell 8. Resultat i företagets grundscenario, diskonterat där inte annat uppges, SEK.
Läkemedelskostnad, Kyprolis
Läkemedelskostnad, Revlimid
Administering, Kyprolis
Övriga sjukvårdskostnader

674 257
1 351 048
43 584
424 059

0
1 025 694
0
421 102

Ökning/
minskning
674 257
325 354
43 584
2 957

Kostnader, totalt

2 492 948

1 446 796

1 046 152

Progressionsfria levnadsår (odiskonterat)
Levnadsår (odiskonterat)
Kvalitetsjusterade levnadsår (qalys)

3,64
6,54
3,96

2,53
5,13
3,16

1,11
1,42
0,80

KRd

Kostnad per vunnet levnadsår
Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår

Rd

1 017 919
1 303 655
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Företagets känslighetsanalyser
Tabell 9. Företagets känslighetsanalyser
Känslighetsanalyser (antagande i grundscenario
inom parentes i vänsterkolumn)
Grundscenario
OS-extrapolering (enligt registret Myeloma Toul från månad
60)

PFS-extrapolering (generaliserad gammafördelning)
TTD-extrapolering för Rd (exponentialfördelning)
Tidshorisont (30 år)

Nyttovikter (från ASPIRE)
Kassation (kassation antas)

Enligt ASPIRE
med Weibullfördelning
Enligt ASPIRE
med log-logistisk
fördelning
Enligt Myeloma
Toul från månad
48
Enligt Myeloma
Toul från månad
72
Weibullfördelning
Log-logistisk fördelning
Log-logistisk fördelning
10 år
20 år
40 år
Litteraturbaserade
nyttovikter
Ingen kassation

+/- Kostnader
(kr)

+/- QALYs

Kostnad/QALY
(kr)

1 046 152
1 029 757

0,80
0,64

1 303 655
1 612 794

1 056 136

0,92

1 147 699

1 042 488

0,76

1 365 825

1 046 428

0,81

1 299 077

1 056 681
1 036 877

0,79
0,82

1 340 924
1 260 444

829 502

0,80

1 033 587

1 013 188
1 041 284
1 047 452
1 046 152

0,48
0,73
0,82
0,81

2 099 272
1 435 729
1 271 518
1 284 848

996 860

0,80

1 242 231

4.2 TLV:s grundscenario
Viktiga antaganden i TLV:s grundscenario:

•

•
•
•
•

Data över PFS i den hälsoekonomiska analysen kommer från den uppdaterade analysen (december 2017) gjord av behandlande läkare. De båda behandlingsarmarna extrapoleras separat.
Extrapolering av OS görs med parametrisk fördelning med generaliserad gammafördelning.
OS-vinsten är i samma storleksförhållande som PFS-vinsten.15
Nyttovikten är lika hög för båda behandlingsarmarna under det progressionsfria stadiet bortsett från cykel 12–18.
Administreringskostnaden är 2 400 kronor per tillfälle.

Detta uppnås, i kombination med de två första antagandena i punktlistan, genom att effekten på OS halveras efter uppföljningstidens slut (år 6). Sannolikheten att avlida sätts lika mellan behandlingsarmarna från år 12. Kombinerat med de två ovanstående
antagandena leder det till att överlevnaden efter progression är lika stor i de båda behandlingsarmarna.
15
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Tabell 10. Resultat i TLV:s grundscenario, diskonterat där inte annat uppges, SEK.
Läkemedelskostnad, Kyprolis
Läkemedelskostnad, Revlimid
Administrering, Kyprolis
Övriga sjukvårdskostnader

674 257
1 351 048
173 039
375 677

0
1 025 694
0
387 292

Ökning/
minskning
674 257
325 354
173 039
-11 616

Kostnader, totalt

2 574 020

1 412 986

1 161 034

Progressionsfria levnadsår (odiskonterat)
Levnadsår (odiskonterat)

3,81
5,40

2,94
4,54

0,87
0,86

Kvalitetsjusterade levnadsår (qalys)

3,47

2,91

0,56

KRd

Rd

Kostnad per vunnet levnadsår
Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår

1 709 210
2 086 469

En scenarioanalys är gjord med TLV:s antaganden, men där registerdata används för extrapolering såsom i företagets grundscenario. Även i detta scenario har TLV tagit hänsyn till att
överlevnaden efter progression i ASPIRE är likvärdig mellan behandlingsarmarna.16 Resultatet
avseende kostnad per vunnet QALY påverkas inte i nämnvärd utsträckning av detta.
TLV:s känslighetsanalyser
Tabell 11. TLV:s känslighetsanalyser
Känslighetsanalyser (antagande i grundscenario
inom parentes i vänsterkolumn)
TLV:s grundscenario
TLV:s scenario 2 (se text ovanför rubrik 4.2.2)
TTD-extrapolering för Rd (Expo- Log-logistisk förnentiell fördelning)
delning, grundscenario
Log-logistisk fördelning, scenario
2
Nyttovikter (Skillnad mellan beSkillnad mellan
handlingsarmarna vid progressbehandlingsarionsfrihet)
marna endast från
cykel 12-18,
grundscenario
Skillnad mellan
behandlingsarmarna endast från
cykel 12-18, scenario 2

+/- Kostnader
(kr)

+/- QALYs

Kostnad/QALY
(kr)

1 161 034
1 172 170
1 231 683

0,56
0,58
0,56

2 086 469
2 022 501
2 213 882

1 217 888

0,58

2 101 762

1 161 034

0,57

2 050 564

1 172 170

0,59

1 989 061

Detta uppnås, i kombination med övriga antaganden, genom att sannolikheten att avlida sätts lika mellan behandlingsarmarna
från år 6. Det leder till att skillnaden mellan behandlingsarmarna i progressionsfri överlevnad är 0,79 och motsvarande vad gäller
total överlevnad är 0,93.
16
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Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer
I nedanstående tabell framgår hur kostnaden per vunnet QALY påverkas av att priset är lägre
för Kyprolis eller för Revlimid eller för båda två.

Procent av fastställt AUP
Revlimid

Tabell 12. Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer (uttryckt i miljoner kronor)
Procent av företagets pris Kyprolis
100% 90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
100% 2,09
1,97
1,84
1,72
1,60
1,48
1,36
1,24
1,12
90%
2,03
1,91
1,79
1,67
1,55
1,42
1,30
1,18
1,06
80%
1,97
1,85
1,73
1,61
1,49
1,37
1,25
1,13
1,00
70%
1,92
1,80
1,68
1,55
1,43
1,31
1,19
1,07
0,95
60%
1,86
1,74
1,62
1,50
1,38
1,26
1,13
1,01
0,89
50%
1,80
1,68
1,56
1,44
1,32
1,20
1,08
0,96
0,84
40%
1,75
1,63
1,51
1,39
1,26
1,14
1,02
0,90
0,78
30%
1,69
1,57
1,45
1,33
1,21
1,09
0,97
0,84
0,72
20%
1,64
1,51
1,39
1,27
1,15
1,03
0,91
0,78
0,67
10%
1,58
1,46
1,34
1,22
1,10
0,97
0,85
0,73
0,61
0%
1,52
1,40
1,28
1,16
1,04
0,92
0,80
0,68
0,55

10%
1,00
0,94
0,88
0,83
0,77
0,71
0,66
0,60
0,55
0,49
0,43

0%
0,87
0,82
0,76
0,71
0,65
0,59
0,54
0,48
0,42
0,37
0,31

Som framgår av tabell 12 är kostnaden per vunnet QALY i TLV:s scenario mycket hög även vid
stora prissänkningar på någon av produkterna. Även i företagets grundscenario är kostnaden
per vunnet QALY mycket hög vid mindre prisreduktioner.
Till och med vid stora kostnadsreduktioner på båda produkterna är kostnaden per vunnet
QALY inte påtagligt låg. Anledningen till det är de höga priserna på produkterna i utgångsläget
och att Kyprolis är förknippat med relativt frekventa administreringar, särskilt under det första
året.
Osäkerhet i resultaten
Den långa uppföljningstiden innebär att denna utvärdering ger säkrare resultat än i förra utvärderingen av KRd och säkrare resultat jämfört med många andra utvärderingar som TLV har
gjort. Osäkerhet om överlevnad bortom uppföljningens tidsram finns dock.

4.3 Budgetpåverkan
Vid fullskalig försäljning uppskattar företaget en behandlingskostnad för KRd om [--------]
kronor per år, enligt nedanstående tabell.
Tabell 13. Företagets uppskattade patientantal, återfallsbehandlingar och behandlingskostnad för KRd
vid fullskalig försäljning.
Antal nya patienter med myelom

634

Antal nya återfallsbehandlingar (andra linjen
eller senare)*
Antal av dessa återfallsbehandlingar som
idag behandlas med Revlimid (1 av 3)
Antal nya förväntade återfallsbehandlingar
med KRd
Behandlingskostnad KRd, miljoner kronor
varav Kyprolis
varav Revlimid
varav dexametason

729
[--]
[--]
[--]
[--]
[--]
[--]

*En europeisk marknadsundersökning indikerar att ca 61%, 38% och 16% av patienter får behandling i 2:a, 3:e och
4:e eller senare linjen.

Enligt företaget kommer behandling med KRd att innebära minskad behandling med Kd, då
behandling med Kyprolis inte återupprepas i senare linjer om det används i tidigare behandlingslinjer.
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4.4 Samlad bedömning av resultaten
Den kliniska studien har lång uppföljningstid och visar på en tydligt påvisad bättre effekt på
progressionsfri överlevnad och total överlevnad för KRd i jämförelse med Rd. Med TLV:s antaganden är den genomsnittliga skillnaden i OS mellan behandlingsarmarna 0,86 år. Det är i
det närmaste identiskt med den genomsnittliga skillnaden i progressionsfria levnadsår i analysen, vilket stämmer med data från ASPIRE. Det leder med företagets pris till en kostnad per
vunnet QALY på över 2 miljoner kronor. Även vid betydande prissänkningar av Kyprolis resulterar modellen i höga kostnader per vunnet QALY. Anledningen till det är merkostnader för
Revlimid till följd av senare progression och administreringskostnader för infusion av Kyprolis. Sedan föregående utvärdering av KRd har ett nytt landstingsgemensamt avtal för Revlimid
tillkommit. Även vid betydande sänkningar av priset på Revlimid kvarstår emellertid kostnaden per vunnet QALY på en relativt hög nivå.
En känslighetsanalys är gjord med TLV:s antaganden men där registerdata används för extrapolering såsom i företagets grundscenario. Även i denna känslighetsanalys har modellen anpassats så att överlevnaden efter progression är relativt lika i de två behandlingsarmarna.
Denna modellering ger en liknande kostnad per vunnet QALY som den i grundscenariot.

5 Utvärdering från myndigheter i andra länder
KRd utvärderades av myndigheter i flera länder i samband med att Kyprolis godkändes. TLV
har inte identifierat någon sådan utvärdering med finala OS-data.
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