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Översikt 

Produkten 

Varumärke Evenity 

Aktiv substans Romosozumab 

ATC-kod M05BX06 

Beredningsform Injektionsvätska, lösning 

Företag UCB Nordic A/S 

Typ av ansökan Nyansökan 

Sista beslutsdag 2020-08-15 

Beskrivning av sjukdomen 

Sjukdom och användningsområde Postmenopausal osteoporos 

Sjukdomens svårighetsgrad Medelhög 

Relevant jämförelsealternativ Generisk alendronat 

Antal patienter i Sverige 1 000 – 1 500 (TLV:s uppskattning) 

Beskrivning av marknaden 

Företagets prognostiserade  
försäljningsvärde per år  
(fullskalig försäljning) 

[--------------] kronor (AIP) 

Terapiområdets omsättning per år 229 miljoner kronor (AUP)1 

 
 

Ansökta förpackningar 
  

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

Injektionsvätska, lösning i 
förfylld injektionspenna 

105 mg 2 st 
5 611,68 5 770,16 
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konsulterats gällande aktuell klinisk praxis samt viss tolkning av det medicinska underlaget i materialet. TLV är inte bundna av 

expertens ställningstaganden, tolkningar eller åsikter om vilka antaganden kostnadseffektivitetsanalysen bör vila på. 
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1 Avser total försäljning på apotek (exkl. moms) och inom slutenvård under de senaste tolv månaderna till och med april 2020 för 
samtliga bifosfonater, denosumab, teriparatid och raloxifen från Concise. 

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

Inom förmånen  

 

Ansökt/fastställt AIP eller 
AUP 1 

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

Kostnaden för läkemedlet efter 
återbäring  

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

Pris för läkemedel/ pris för 
förbrukningsartikel  

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

Läkemedelskostnad/ kostnad 
för förbrukningsartikel  

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

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

   
Receptbelagda läkemedel utan förmån/receptfria läkemedel  

 

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

   
Klinikläkemedel och medicinteknik   

 

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

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

 

Förslag till beslut Bifall med begränsning och villkor 
 
Begränsningstext 
Subventioneras endast vid behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor som haft 
en klinisk kotfraktur eller en höftfraktur de senaste tolv månaderna. 
Villkorstext 
Företaget ska tydligt informera om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och an-
nan information om läkemedlet.  

 

• Evenity, som innehåller den aktiva substansen romosozumab, är indicerat för behand-

ling av svår osteoporos hos postmenopausala kvinnor med hög risk för fraktur. 

• TLV bedömer tillståndets svårighetsgrad som medelhög.  

• Generiskt alendronat är det mest använda behandlingsalternativet vid behandling av 

postmenopausal osteoporos. Det rekommenderas i nationella riktlinjer till den aktu-

ella patientgruppen och är dessutom det osteoporosläkemedlet som har lägst behand-

lingskostnad. Generiskt alendronat bedöms utgöra det relevanta 

jämförelsealternativet till Evenity. 

• Kliniska studier visar att tolv månaders behandling med romosozumab signifikant 

minskar risken att drabbas av nya benskörhetsfrakturer jämfört med alendronat hos 

postmenopausala kvinnor med osteoporos som haft en kotfraktur eller en höftfraktur 

de senast 24 månaderna. Studieresultaten visar dessutom att effekten på frakturris-

ken bibehålls hos patienter som övergår till alendronat efter slutförd behandling med 

romosozumab. TLV bedömer att behandlingseffekten av romosozumab vid behand-

ling av utvärderad patientgrupp är kliniskt relevant.  

• Patienter som behandlats med romosozumab drabbades i större utsträckning av all-

varliga kardiovaskulära händelser jämfört med de som behandlats med alendronat. 

TLV bedömer att det är viktigt att väga in den kardiovaskulära risken kopplad till be-

handling med romosozumab i bedömningen av kostnader och hälsorelaterade livs-

kvalitetsvinster mellan behandlingarna. 

• Företaget har kommit in med en hälsoekonomisk analys som studerar skillnader i ef-

fekt och kostnader mellan behandling av Evenity följt av generiskt alendronat jämfört 

med behandling med enbart generiskt alendronat hos postmenopausala kvinnor med 

osteoporos som haft en klinisk kotfraktur, en höftfraktur, en överarms- eller en un-

derarmsfraktur de senaste tolv månaderna. Enligt företaget är kostnaden per vunnet 

kvalitetsjusterat levnadsår runt 330 000 kronor. 

• Den relativa effekten som antas i företagets hälsoekonomiska analys för Evenity jäm-

fört med generiskt alendronat baseras på ARCH-studien.  I denna studie inkluderades 



 

v 

enbart postmenopausala kvinnor med osteoporos och som haft en kotfraktur eller en 

höftfraktur. TLV bedömer att företaget inte har visat att effektresultaten från denna 

studie även är tillämpbara på postmenopausala kvinnor som drabbats av underarm- 

eller överarmsfraktur de senaste tolv månaderna. 

• TLV har utvärderat kostnader och hälsoeffekter av behandling med Evenity följt av 

generiskt alendronat i jämförelse mot behandling med enbart generiskt alendronat 

hos postmenopausala kvinnor med osteoporos som har haft en klinisk kotfraktur eller 

en höftfraktur de senaste tolv månaderna. 

• Det föreligger stora osäkerheter i det hälsoekonomiska underlaget, framför allt vad 

gäller alendronats kvarvarande behandlingseffekt, den relativa risken för NHNV-frak-

turer samt den långvariga livskvalitetspåverkan efter fraktur. 

• TLV gör följande antaganden i sina analyser som gör att TLV:s resultat skiljer sig från 

företagets: effekten av generiskt alendronat kvarstår i två år efter avslutad behand-

ling, kostnader och livskvalitetspåverkan till följd av allvarliga kardiovaskulära hän-

delser samt kostnader för utbildning av patienter i injektionsteknik inkluderas. 

• Enligt TLV:s hälsoekonomiska analys leder behandling med Evenity följt av generiskt 

alendronat i jämförelse mot behandling med endast generiskt alendronat till en vinst 

om 0,084 kvalitetsjusterade levnadsår, en ökad kostnad om 34 643 kronor och en 

kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår om 412 000 kronor. 

• Kostnaden för behandling med Evenity för den utvärderade patientpopulationen be-

döms som rimlig i förhållande till den nytta läkemedlet ger.  

• Företaget har inte kommit in med underlag som möjliggör en utvärdering av kostnader 

och effekter av Evenity för hela populationen som läkemedlet är godkänt för. TLV be-

dömer därför att subvention av Evenity bör begränsas till den utvärderade patient-

grupp, det vill säga postmenopausala kvinnor med osteoporos som haft en klinisk 

kotfraktur eller en höftfraktur de senaste tolv månaderna. 
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1 Medicinskt underlag 

1.1 Osteoporos 

Osteoporos (benskörhet) innebär att benvävnaden är mindre tät än i vanliga fall och att ske-
lettet därmed blir skörare och lättare att bryta [1, 2]. Sjukdomen utvecklas i tysthet och ger sig 
vanligen till känna först när skelettet är så skört att en så kallad benskörhetsfraktur uppstår 
spontant eller efter en obetydlig påfrestning, till exempel av bara ett tyngre lyft. De flesta ben-
skörhetsfrakturer är allvarliga och kan leda till långvarig smärta, funktionsnedsättning med 
försämrad livskvalitet, ökad sjuklighet och för tidig död [1, 3, 4]. Därför är det särskilt viktigt 
att identifiera, utreda och behandla personer med hög risk. 
 
Osteoporos drabbar framför allt äldre personer. Cirka 50 procent av alla kvinnor och 25 pro-
cent av alla män kommer under sin livstid att drabbas av en benskörhetsfraktur [2]. I takt med 
att allt fler lever längre ökar också andelen som får benskörhetsfrakturer. Varje år uppstår 80 
000–90 000 benskörhetsfrakturer i Sverige [2]. Av dessa är ca 17 000 höftfrakturer och 
10 000 kliniska kotfrakturer [5]. 
 
Benskörhetsfrakturer i kotorna (också kallade vertebrala frakturer, kotfrakturer eller kotkom-
pressioner) är den vanligaste kliniska manifestationen av osteoporos och oftast de första som 
utvecklas hos postmenopausala kvinnor [5]. Övriga frakturtyper som vanligtvis anses förknip-
pade med osteoporos är höftfraktur, underarmsfraktur, överarmsfraktur och bäckenfraktur. 
Dessa kan kallas för icke-vertebrala frakturer. I kliniken utgör höftfrakturer samt multipla kot-
frakturer de allvarligaste manifestationerna av osteoporos. 
 
Patienter som tidigare har haft benskörhetsfrakturer har en förhöjd risk för nya frakturer. Efter 
en första fraktur är risken för en ny fraktur förhöjd med fyra till fem gånger upp till två år efter 
första frakturen [6]. Därefter är risken fördubblad jämfört med jämnåriga som inte genomgått 
fraktur [6]. Höftfraktur och kotfraktur är särskilt starka riskfaktorer för nya frakturer [7]. 
Andra riskfaktorer förknippade med hög frakturrisk är kvinnligt kön, tidig menopaus (innan 
45 års ålder), fysisk inaktivitet, låg kroppsvikt, tobaksrökning, hög alkoholkonsumtion, D-vi-
taminbrist, ärftlighet för benskörhetsfrakturer och glukokortikoidbehandling [7]. 
 
Tabell 1 Definitionerna av mätvärden för osteoporos och osteopeni utifrån bentäthetsmätning [7] 

Normal bentäthet Bentäthet över -1 standardavvikelse (SD) från medel-
värdet för friska unga vuxna kvinnor (BMD T-score ≥ -
1) 

Osteopeni  Bentäthet mellan 1 och 2,5 SD under medelvärdet för 
friska unga vuxna kvinnor (BMD T-score <-1 till > -2,5 
SD) 

Osteoporos Bentäthet 2,5 SD eller mer under medelvärdet för 
friska unga vuxna kvinnor (BMD T-score ≤ - 2,5 SD) 

Manifest osteoporos Bentäthet 2,5 SD eller mer under medelvärdet för 
friska unga vuxna kvinnor samt en eller flera benskör-
hetsfrakturer (BMD T-score ≤ - 2,5 SD i kombination 
med benskörhetsfraktur) 

 
Enligt ett konsensusutlåtande från Världshälsoorganisationen (World Health Organisation, 
WHO) 1994 fastställdes definitionerna av mätvärden för osteoporos och det tidigare stadiet 
osteopeni utifrån bentäthetsmätning med en så kallade DXA-undersökning (eng. ”dual energy 
x-ray absorbtiometry”). DXA är en metod för att mäta bentäthet (benmineraldensitet, BMD) 
med hjälp av svag röntgenstrålning [8]. Resultatet av en DXA-mätning anges som ett BMD T-
score2, vilket används för att klassificera graden av osteoporos (Tabell 1). Vanligen mäts bentät-
heten i lårbenshals, ländryggen och höfterna. En BMD T-score om -2,5 eller lägre på något av 
dessa mätställen innebär osteoporos enligt WHO:s definition. Mätstället med det lägsta värdet 

 
2 T-score: Antalet standardavvikelser (SD) från medelvärdet av bentäthet i en population av unga friska kvinnor. 
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är avgörande för diagnos, även om ett värde från ett annat mätställe är över nivån för osteopo-
ros. 

1.2 Läkemedlet 

Evenity innehåller den aktiva substansen romosozumab. Läkemedlet fick centralt godkän-
nande för försäljning av EU-kommissionen den 9 december 2019. 

 

Evenity är indicerat för behandling av svår osteoporos hos postmenopausala kvinnor med hög 
risk för fraktur. 
 
Det finns ingen svensk officiellt fastställd definition av ”svår osteoporos”. Enligt de allmänna 
diagnoskriterier som framgår av konsensusutlåtandet från WHO 1994 definieras svår osteo-
poros (”severe osteoporos”) som ett BMD T-score på -2,5 SD eller lägre i kombination med en 
eller flera benskörhetsfrakturer (se avsnitt 2.1). Denna definition överensstämmer med det 
som i Sverige definieras som ”manifest osteoporos” (se Tabell 1 under avsnittet 1.1).  
 
Enligt företaget accepterade inte Läkemedelsverket företagets önskemål om att använda ”ma-
nifest osteoporos” i stället för ”svår osteoporos” i indikationstexten. Indikationsformuleringen 
”svår osteoporos” återspeglar, enligt yttrande från Läkemedelsverket, att sjukdomens svårig-
hetsgrad (det vill säga graden av smärta och funktionsnedsättning) måste betraktas av förskri-
vare som tillräckligt allvarlig för att risken för nya frakturer ska uppväga den kardiovaskulära 
risken kopplad till behandling med Evenity.  

 

Romosozumab är en monoklonal antikropp (IgG2) som binder till och hämmar proteinet 
sklerotin, som normalt utsöndras av de benbildande cellerna (osteocyterna). Hämningen re-
sulterar i att bennybildningen stimuleras. Dessutom leder romosozumab till förändringar i 
bennedbrytande cellers (osteoklasternas) funktion och därigenom till minskad benresorption. 
Tillsammans leder dessa effekter av ökad benbildning samt minskad benresorption till snabb 
ökning av benmassa, förbättrad benstruktur och styrka.  

 

Behandlingen ska sättas in och övervakas av specialistläkare med erfarenhet av osteoporosbe-
handling. 
 
Administrering av romosozumab ska utföras av en person som utbildats i injektionsteknik. 
Rekommenderad dos är 210 mg romosozumab (administreras som två subkutana injektioner 
på 105 mg vardera) en gång per månad i 12 månader. Efter slutförd behandling med romo-
sozumab rekommenderas övergång till antiresorptiv behandling då detta förlänger den er-
hållna effekten av romosozumab. Patienter ska ges adekvat tillskott med kalcium och D-
vitamin innan och under pågående behandling. 
 
Romosozumab är kontraindicerat hos patienter med tidigare hjärtinfarkt eller stroke.  
 
Om en patient får en hjärtinfarkt eller stroke under behandlingen, ska behandlingen med 
romosozumab sättas ut. 



 

3 
Dnr 378/2020 

1.3 Behandling och svårighetsgrad 

 

Nya nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar har utfärdats av Socialstyrelsen i april 
2020 (remissversion) [8]. Av dessa riktlinjer framgår att ju högre frakturrisk en person be-
döms ha, desto större anledning finns att överväga benspecifik läkemedelsbehandling för att 
stärka skelettet och därmed förhindra benskörhetsfrakturer.  
 
I de nya nationella riktlinjerna, jämfört med riktlinjerna som gavs ut 2012, har man gått ifrån 
ett fokus på kvantitativa riktvärden för att kvantifiera patientens frakturrisk. Frakturrisken bör 
bedömas utifrån en samlad klinisk bedömning där låg bentäthet utgör en riskfaktor bland flera 
(riskfaktorerna förknippade med frakturrisk beskrivs i avsnittet 1.1). Bedömning av frakturris-
ken kan göras med hjälp av en datorbaserad riskkalkylator, till exempel FRAX (eng. ”fracture 
risk assessment tool”) som är framtaget av WHO och förekommande i klinisk praxis. FRAX 
väger samman riskfaktorerna, vilket resulterar i en beräkning av hur stor risken är för att få 
benskörhetsfrakturer under de kommande tio åren. FRAX ingår idag regelmässigt i svensk 
hälso- och sjukvård som ett av flera verktyg för att identifiera patienter som behöver vidare 
utredning och behandling av osteoporos.  
 
Enligt de nya behandlingsriktlinjerna från Socialstyrelsen är antiresorptiva läkemedel den be-
handling som rekommenderas för patienter med benskörhetsfraktur i kotorna eller höften 
(prioritet 2)3. I de nationella riktlinjerna beskrivs inte en särskild behandlingstrappa, utan an-
tiresorptiva rekommenderas som grupp. 
 
Antiresorptiva läkemedel omfattar de så kallade bisfosfonatläkemedlen (alendronat, risendro-
nat och zoledronsyra) och det biologiska läkemedlet denosumab. Antiresorptiva läkemedel 
verkar genom att hämma benresorption (nedbrytning av benvävnad). Alendronat och ri-
sedronat ges peroralt en gång i veckan. Zoledronsyra ges som infusion, det vill säga tillförsel 
via blodkärl (dropp) en gång per år. Någon skillnad i riskreduktion mellan perorala bisfosfona-
ter och zoledronsyra har inte visats i studier. Val av läkemedel avgörs av patientens följsamhet 
till behandling och eventuella biverkningar. Denosumab består av monoklonala humana anti-
kroppar riktade mot RANK-liganden4 och kan vara ett alternativ för personer som har svårt att 
fullfölja en behandling med bisfosfonater. Läkemedlet tas som en subkutan injektion var 6:e 
månad.  
 
Antiresorptiva kan också övervägas till patienter med låg bentäthet och förhöjd frakturrisk på 
grund av andra riskfaktorer än tidigare benskörhetsfrakturer (prioritet 6) samt för patienter 
med osteopeni (förstadium till osteopororos, prioritet 7).  
 
Vidare rekommenderas teriparatid i de nationella riktlinjerna, dock endast till patienter med 
uttalat låg bentäthet5 och multipla kotfrakturer (prioritet 2). Teriparatid är ett anabolt preparat 
vilket består av en del av den humana parathormonmolekylen (PTH). Teriparatid verkar ge-
nom att öka benbildning. Läkemedlet ges som dagliga subkutana injektioner.  
 
I samband med att Socialstyrelsen givit ut nya nationella riktlinjer har även Läkemedelsverket 
publicerat behandlingsrekommendationer för osteoporos [7]. Av dessa framgår att bisfosfona-
ter i form av infusion (zoledronsyra) eller veckotablett (alendronat/risedronat) är förstahands-
val vid behandling av osteoporos. Denosumab rekommenderas av Läkemedelsverket vid 
intolerans eller kontraindikationer mot bisfosfonat, till exempel vid svår njursvikt. Behandling 
med teriparatid under två års tid kan övervägas som förstahandsval vid mycket hög frakturrisk 

 
3 Åtgärder med prioritet 1 är mest angelägna och åtgärder med prioritet 10 är minst angelägna (de ger mycket liten nytta i förhål-
lande till risken, eller är inte kostnadseffektiva).  
4 RANK-liganden (eng. Receptor activator of nuclear factor kappa-Β ligand) reglerar differentiering av bennedbrytande celler (os-
teoklaster) och benremodellering. 
5 Med uttalat låg bentäthet avses vanligen i klinisk praxis en BMD T-score lägre än -3,5 (yttrande från TLV:s anlitade kliniska 
expert). I litteraturen anges oftast en BMD T-score lägre än antigen -3,5 eller -3,0. 
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som vid kotfrakturer och uttalat låg bentäthet. Teriparatid är även ett behandlingsalternativ 
vid kontraindikationer och/eller biverkningar mot antiresorptiv behandling. 

 

Ansökan om pris och subvention för Evenity avser inte hela den godkända indikationen. Före-
taget har valt att enbart skicka in underlag och ansöka om subvention för en begränsad pati-
entgrupp, nämligen patienter med osteoporos (det vill säga med en BMD T-score på -2,5 eller 
lägre) som haft en allvarlig benskörhetsfraktur (eng. major osteoporotic fracture) de senaste 
12 månaderna. Allvarlig benskörhetsfraktur definieras av företaget som en benskörhetsfraktur 
i höft, underarm, överarm eller en klinisk kotfraktur. Enligt företaget är Evenity avsett som 
första linjens behandling till den aktuella patientgruppen. 
 
Företaget anger i sin ansökan att läkemedel som innehåller alendronat (generika) är relevant 
jämförelsealternativ till Evenity. Företaget motiverar detta med att alendronat är förstahand-
salternativ för patienter med hög frakturrisk enligt behandlingsrekommendationer från Soci-
alstyrelsen (som riktlinjerna såg ut vid tidpunkten för ansökan, [3]) och det som används i 
störst utsträckning i svensk klinisk praxis för behandling av den patientgrupp subventionsan-
sökan avser.  
 
TLV:s diskussion 
Enligt TLV:s allmänna råd om ekonomiska utvärderingar (TLVAR 2003:2) ska jämförelseal-
ternativet utgöras av det mest kostnadseffektiva av de i Sverige tillgängliga och kliniskt rele-
vanta behandlingsalternativen till patientgruppen subventionsansökan avser. Med klinisk 
relevans avses att behandlingen används i svensk klinisk praxis och att behandlingen är i över-
ensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 
 
Ett flertal behandlingsalternativ finns tillgängliga i Sverige för den aktuella patientgruppen, 
nämligen alendronat, risedronat, zoledronsyra, denosomab och teriparatid.  
 
Bisfosfonater (det vill säga alendronat, risedronat och zoledronsyra) är den idag mest använda 
gruppen av osteoporosläkemedel. Socialstyrelsens läkemedelsstatistik visar att sammanlagt 70 
875 postmenopausala kvinnor (kvinnor 50 år eller äldre) har förskrivits bisfosfonater6 under 
2019 på grund av osteoporos. De allra flesta (cirka 95 procent) av dessa har förskrivits alendro-
nat. Användningen av risedronat är försumbar i jämförelse (2470 patienter, vilket motsvarar 
cirka 3,5 procent av alla postmenopausala kvinnor som behandlas med bifosfonater). 
Zoledronsyra används nästan uteslutande inom slutenvård. Socialstyrelsens läkemedelssta-
tistik speglar därför inte zoledronsyras verkliga användning. TLV har därför kontrollerat an-
vändningssiffror för zoledronsyra inom slutenvården. Under 2019 såldes 49 087 förpackningar 
på rekvisition (alla patienter för alla användningsområden, inte enbart osteoporos hos post-
menopausala kvinnor). Detta innebär att alendronat är den bifosfonat som används i störst 
utsträckning vid postmenopausal osteoporos även när användning av zoledronsyra på rekvi-
sition räknas in. 
 
Enligt de nya nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen [8] och de nyligen publicerade be-
handlingsrekommendationerna från Läkemedelsverket [7] är bisfosfonater den behandling 
som rekommenderas i första hand för postmenopausala kvinnor med benskörhetsfraktur och 
förhöjd frakturrisk. Samtliga bisfosfonater bedöms i ovan nämnda riktlinjer som likvärdiga 
behandlingsalternativ, även om zoledronsyra anges ha en bättre följsamhet än perorala bisfos-
fonater.  
 
Teriparatid rekommenderas av både Socialstyrelsen [8] och Läkemedelsverket [7] endast till 
patienter med uttalat låg bentäthet och multipla kotfrakturer, vilka representerar en mindre 
subgrupp av alla patienter som subventionsansökan avser (det vill säga patienter med BMD T-

 
6 Alendronat, risedronat eller zoledronsyra. 
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score på -2,5 eller lägre som haft kotfraktur, höftfraktur, överarmsfraktur eller underarmsfrak-
tur de senaste 12 månaderna). TLV bedömer därför att teriparatid är ett mindre relevant be-
handlingsalternativ till Evenity än bisfosfonater för hela patientgruppen subventionsansökan 
avser. 
 
Alendronat är det bifosfonatläkemedel som har lägst behandlingsskostnad7 vid behandling av 
postmenopausal osteoporos. Alendronat finns tillgängligt som generika och ingår i läkeme-
delsförmånen i periodens vara-systemet. Periodens varor är de generiskt utbytbara läkemedel 
som har lägst pris8 och som apoteken ska erbjuda sina kunder att byta ut till. På grund av detta 
jämförs priset av Evenity, enligt TLV:s praxis, med genomsnittspriset för den relevanta för-
packningsstorleksgruppen9 under de tre senaste månaderna. I detta fall består de tre måna-
derna av april, maj och juni 2020. 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att generiskt alendronat utgör relevant jämförelsealterna-
tiv till Evenity. 

 

 
TLV:s diskussion 
Patientgruppen som subventionsansökan avser är postmenopausala kvinnor med osteoporos 
och som haft en allvarlig benskörhetsfraktur (vilket definieras av företaget som kotfraktur, 
höftfraktur, överarmsfraktur eller underarmsfraktur) de senaste tolv månaderna. Patienter 
som tidigare drabbats av benskörhetsfrakturer löper större risk för nya frakturer. Efter en 
första fraktur är risken för en ny fraktur förhöjd med fyra till fem gånger i upp till två år efter 
den första frakturen [6]. Därefter är risken fördubblad jämfört med jämnåriga som inte ge-
nomgått fraktur [6]. Höftfraktur och kotfraktur är särskilt starka riskfaktorer för nya frakturer. 
Syftet med läkemedelsbehandling är att undvika nya benskörhetsfrakturer. Benskörhetsfrak-
turer är ett stort hälsoproblem som kan leda till långvarig smärta, ökad sjuklighet, för tidig död 
eller funktionsnedsättning med försämrad livskvalitet [3, 4]. TLV har tidigare bedömt att os-
teoporos hos patienter med hög frakturrisk har en medelhög svårighetsgrad (exempelvis i 
ärenden med diarienummer 838/2019, 1260/2019 och 1637/2019).  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att tillståndet har en medelhög svårighetsgrad10. 

  

 
7 Läkemedelskostnad för alendronat per patient och år är 470,15 kronor (AUP), motsvarar medelpriset i periodens vara-systemet 
under april, maj och juni 2020. Läkemedelskostnad för zoledronsyra per patient och år för samma period är 2 856,29 kronor 
(AUP).  
8 Förutom att läkemedlet ska ha lägst pris måste läkemedelsföretaget bekräfta till TLV att de kan tillhandahålla läkemedlet till 
hela marknaden, med en tillräcklig hållbarhet, under hela prisperioden. 
9 Läkemedelsverket beslutar vilka läkemedel som är utbytbara och grupperar dessa i utbytesgrupper. TLV delar sedan in läkemed-
len utifrån storleken på förpackningarna. Denna indelning kallas förpackningsstorleksgrupper. 
10 Fyrgradig skala: låg, medelhög, hög eller mycket hög. 
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1.4 Klinisk effekt och säkerhet   

 

Effekt och säkerhet för romosozumab vid behandling av osteoporos hos postmenopausala 
kvinnor har utvärderats i två pivotala fas III-studier (Tabell 2) [9-11].  
 
Tabell 2. Sammanfattning över aktuella studier 

Studie Studiedesign 
Jämförelsealter-
nativ 

Studiepopulat-
ion 

Utfall 

FRAME [10] 12 månaders ran-
domiserad, dub-
belblindad, 
placebokontrolle-
rad studieperiod, 
följt av 12 måna-
ders öppen studie-
fas där alla 
patienter behand-
lades med 
denosumab 

Placebo 7180 kvinnor 
med postmeno-
pausal osteopo-
ros  
 
Patienter med en 
historia av höft-
fraktur, en allvar-
lig kotfraktur eller 
mer än två mått-
liga kotfrakturer 
exkluderades 

Lägre risk för kot-
frakturer efter 12 
månader jämfört 
med placebo 
 
Effektskillnaden 
mellan behand-
lingsarmarna bibe-
hölls under hela 
studieperioden, in-
klusive efter över-
gång till 
denosumab  
 

ARCH [11] 12 månaders ran-
domiserad, dub-
belblindad, 
alendronatkontrol-
lerad studieperiod 
följt av minst 24 
månaders öppen 
studie där alla pati-
enter behandlades 
med alendronat  

Alendronat 4093 kvinnor 
med postmeno-
pausal osteopo-
ros  
 
Patienter inklu-
derades om de 
hade minst en 
kotfraktur och/ 
eller en höftfrak-
tur som uppstått 
inom 3 till 24 må-
nader innan ran-
domisering 

Lägre risk för ben-
skörhetsfrakturer 
(både kotfrakturer 
och icke-verte-
brala frakturer in-
klusive 
höftfrakturer) efter 
12 månader jäm-
fört med alendro-
nat 
 
Effektskillnaden 
mellan behand-
lingsarmarna bibe-
hölls under hela 
studieperioden, in-
klusive efter över-
gång till 
alendronat 

 
Skillnaden i inklusionskriterier avseende bentäthet (BMD T-score) och frakturhistoria mellan 
de två studierna resulterade i att patienter med mer allvarlig osteoporos inkluderades i ARCH 
jämfört med FRAME. Resultaten från FRAME och ARCH är därför, enligt EMA, inte helt jäm-
förbara [9]. 
 
Nedan beskrivs den pivotala fas III-studien ARCH där effekten av romonozumab utvärderats 
på patientpopulationen subventionsansökan avser [11]. 
 
Metod 
ARCH-studien var en randomiserad, dubbelblindad, alendronatkontrollerad, händelse- och 
uppföljningsstyrd fas III-studie. Studiens syfte var att visa bättre effekt (eng. superiority) av 
romonuzumab än alendronat vid behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor med 
minst en kotfraktur och/ eller en tidigare höftfraktur som uppstått inom tre till 24 månader 
innan randomisering. 
 
Patienterna randomiserades i ett förhållande 1:1 till att behandlas antigen med romosozumab 
(210 mg subkutan, en gång per månad) eller alendronat (70 mg peroralt, en gång per vecka) 
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under en tolv månader lång dubbelblindad studieperiod (Figur 1). Randomiseringen stratifie-
rades beroende på ålder (under 75 år och 75 år eller äldre).  
 
Efter denna initiala dubbelblindade studieperiod inkluderades alla patienter i en öppen studi-
efas11 där alla patienter behandlades med alendronat (70 mg peroralt, en gång per vecka) fram 
till slutet av studien.  
 
ARCH-studien avslutades, enligt protokollet, när alla patienter hade deltagit i uppföljningsbe-
söket vid 24 månader och nya kliniska benskörhetsfrakturer hade bekräftats på minst 330 
kvinnor (den så kallade primära analysperioden).  
 
Patienterna fick dagligt tillskott av kalcium och D-vitamin under hela studien. 
 
De primära effektmåtten var incidensen av nya kotfrakturer fram till och med månad 24 och 
incidensen av klinisk fraktur vid den primära analysen. 
 
Figur 1. Studiedesign - ARCH studie. 

 
 
Resultat 
Totalt deltog 4 093 postmenopausala kvinnor i åldern 55 till 90 år (genomsnittlig ålder på 74,3 
år, 52 procent av alla patienter var 75 år eller äldre) med minst en kotfraktur och/ eller en 
tidigare höftfraktur som uppstått inom tre till 24 månader innan randomiseringen. Majorite-
ten av patienterna hade en eller flera kotfrakturer (96 procent). Cirka 9 procent av patienterna 
hade en tidigare höftfraktur. Genomsnittligt BMD T-score var –2,96 i ländryggen, –2,80 i höf-
ten och –2,90 i lårbenshalsen. Patienternas FRAX-score vid baslinjen var 20 procent12. Baslin-
jekarakteristika, både demografiska och kliniska, var balanserade mellan grupperna. 
 
I romosozumab-armen slutförde 1 831 patienter (89,5 procent) 12 månader av studien, och 1 
574 (76,9 procent) slutförde den primära analysperioden. I alendronat-armen var motsva-
rande resultat 1 823 (89,1 procent) och 1 576 patienter (77,0 procent). Den primära analysen 
inträffade efter en medianuppföljningstid på 2,7 år (ungefär 33 månader)13.  
 

 
11 Patienterna förblev dock blindade avseende sin initiala behandling.  
12 En FRAX-score under 15 procent kan i Sverige betraktas som låg risk och över 30 procent som mycket hög risk. 
13 Den primära analysen inträffade när alla patienter hade deltagit i uppföljningsbesöket vid 24 månader och kliniska 
benskördhetsfrakturhändelser hade bekräftats på minst 330 kvinnor. 
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Resultaten från ARCH-studien avseende frakturincidens och risk att drabbas av nya benskör-
hetsfrakturer presenteras i Tabell 3.  
 
Under en period på 24 månader observerades en 48 procents lägre risk för nya kotfrakturer i 
patientgruppen som behandlats med romosozumab följt av alendronat (romo-
sozumab/alendronat-gruppen) jämfört med patientgruppen som behandlats med enbart 
alendronat (6,2 procent respektive 11,9 procent, p<0,001). Kliniska frakturer hade inträffat vid 
den primära analysen hos 9,7 procent av patienterna i romosozumab/alendronat-gruppen 
jämfört med 13,0 procent av patienterna i alendronat/alendronat-gruppen, vilket represente-
rar en 27 procents lägre risk med romosozumab (p<0,001). Således uppnåddes studiens pri-
mära effektmått.  
 
Risken för icke-vertebrala frakturer14 var, vid den primära analysen, 19 procent lägre i gruppen 
romosozumab/alendronat än i alendronat/alendronat-gruppen (8,7 procent respektive 10,6 
procent, p=0,04), och risken för höftfrakturer var 38 procent lägre (2,0 procent i romo-
sozumab/alendronat-gruppen jämfört med 3,2 procent i alendronat/alendronat-gruppen, 
p=0,02). 
 
Tolv månaders behandling med romosozumab ökade signifikant BMD T-score i ländryggen, 
total höft- och lårbenshalsen jämfört med alendronat (p<0,001). Effektskillnaden mellan 
grupperna kvarstod efter övergång till alendronat under hela studieperioden. 
 
Tabell 3. Resultat från studien ARCH avseende frakturincidens och risk att drabbas av nya benskörhets-
frakturer. 

 Enbart alendronat 
(N=2047) 

% (n) 

Romonuzumab följt 
av alendronat 

(N=2046) 
% (n) 

Riskkvot eller 
hazardkvot (95% 

KI)* 

P-värde 

12 månader 

Kotfraktur 6,3 (128) 4,0 (82) 0,63 (0,47, 0,85) 0,003 

Klinisk fraktur 5,4 (110) 3,9 (79) 0,72 (0,54, 0,96) 0,027 

Klinisk kotfraktur 0,9 (18) 0,5 (10) 0,56 (0,26, 1,22) 0,140 

Icke-vertebral frak-
tur 

4,6 (95) 3,4 (70) 0,74 (0,54, 1,01) 0,057 

Höftfraktur 1,1 (22) 0,7 (14) 0,64 (0,33, 1,26) 0,190 

24 månader 

Kotfraktur 11,9 (243) 6,2 (127) 0,52 (0,40, 0,66) <0,001 

Klinisk kotfraktur 2,1 (44) 0,9 (18) 0,41 (0,24, 0,71) <0,001 

Primär analysen (ca 33 månader) 

Klinisk fraktur 13,0 (266) 9,7 (198) 0,73 (0,61, 0,88) <0,001 

Icke-vertebral frak-
tur 

10,6 (217) 8,7 (178) 0,81 (0,66, 0,99) 0,037 

Höftfraktur 3,2 (66) 2,0 (41) 0,62 (0,42, 0,92) 0,015 

*Obs: En effektstorlek på <1 indikerar att interventionen har ett gynnsamt resultat i jämförelse med komparatorn. 
Icke-vertebrala frakturer inkluderar alla frakturer förutom kotfrakturer, skallfrakturer, ansiktsbenfrakturer, frakturer i 
fingrar och metakarpalben, samt frakturer i tårna. 
Alla frakturtyper i ovanstående tabell utesluter allvarliga trauman eller patologiska frakturer. 

 
Biverkningar  
De vanligaste observerade biverkningarna under hela studieprogrammet var nasofaryngit och 
artralgi vilka rapporterats hos 13,6 respektive 12,4 procent av de patienter som behandlades 
med romosozumab. Överkänslighetsrelaterade reaktioner förekom hos 6,7 procent av patien-
terna. Hypokalcemi rapporterades i mindre vanliga fall (0,4 procent av patienterna).  
 
Allvarliga kardiovaskulära händelser och dödsfall 

 
14 Icke-vertebrala frakturer inkluderar alla frakturer förutom kotfrakturer, skallfrakturer, ansiktsbenfrakturer, frakturer i fingrar 
och metakarpalben, samt frakturer i tårna. 
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Under den 12 månader långa behandlingsfasen av ARCH-studien drabbades 41 (2,0 procent) i 
romosozumabgruppen och 22 (1,1 procent) i alendronatgruppen av allvarliga kardiovaskulära 
händelser (bekräftad kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke), vilket gav en riskkvot på 
1,87 (95% KI: 1,11, 3,14) för romosozumabgruppen jämfört med alendronat. Dessa händelser 
inträffade hos patienter oavsett tidigare hjärtinfarkt eller stroke [9, 12]. 
 
Totalt fick 16 patienter (0,8 procent) en hjärtinfarkt i romosozumabgruppen jämfört med 5 
patienter (0,2 procent) i alendronatgruppen. Antalet patienter som fick stroke var 13 patienter 
(0,6 procent) i romosozumabgruppen jämfört med 7 patienter (0,3 procent) i alendronatgrup-
pen. Kardiovaskulära dödsfall inträffade hos 17 patienter (0,8 procent) i romosozumabgrup-
pen och 12 patienter (0,6 procent) i alendronatgruppen. 
 
Dödsfall oberoende av orsak inträffade hos 30 patienter (1,5 procent) i romosozumabgruppen 
och 22 patienter (1,1 procent) i alendronatgruppen. 
 
Immunogenicitet 
Hos postmenopausala kvinnor som fick månatlig dos med romosozumab var incidensen för 
anti-romosozumab antikroppar 18,6 procent för bindande antikroppar och 0,9 procent för ne-
utraliserande antikroppar. Den tidigaste förekomsten av anti-romosozumab-antikroppar var 
3 månader efter den första doseringen. Majoriteten av antikroppsresponser var övergående.  
 
Förekomsten av anti-romosozumab-bindande antikroppar minskade exponeringen för romo-
sozumab med upp till 25 procent. Ingen påverkan på effekt för romosozumab observerades i 
närvaro av anti-romosozumab antikroppar. Begränsade säkerhetsdata visar att incidensen av 
reaktioner vid injektionsstället var numeriskt högre hos kvinnliga patienter med neutrali-
serande antikroppar. 
 
TLV:s diskussion 
En statistiskt överlägsen effekt (eng. superiority) jämfört med alendronat, när det gäller att 
minska risken för nya frakturer (både kotfrakturer och icke-vertebrala frakturer inklusive höft-
frakturer) och öka bentäthet, har visats i den pivotala studien ARCH hos patienter med post-
menopausal osteoporos som hade minst en kotfraktur och/eller en höftfraktur som uppstått 
inom tre till 24 månader innan randomisering. Effekten bedömdes av EMA som kliniskt rele-
vant [9]. Hos postmenopausala kvinnor med mindre allvarlig osteoporos, utifrån BMD T-score 
gränser och frakturhistoria (FRAME-studien)15, var effekten av romosozumab mindre överty-
gande [9]. Till exempel kunde inte en statistiskt signifikant fördel på icke-vertebrala frakturer 
och höftfrakturer visas.  
 
Den residuala effekten av romosozumab efter behandlingsavslut har studerats i en fas II-studie 
av McClung et al. [13]. Efter 24 månaders behandling med romosozumab gavs patienterna pla-
cebo i tolv månader. Efter behandlingsavslut minskade patienternas BMD T-score gradvis (lin-
jär minskning) för att återvända till baslinjenivån under en period på tolv månader. I ARCH-
studien, å andra sidan, bibehölls behandlingseffekten under hela studieperioden på cirka tre 
år, men i denna studie följdes de första tolv månadernas behandling med romosozumab av 
behandling med alendronat. Data från ARCH-studien samt från McClung et al. visar att be-
handling med romosozumab bör åtföljas av behandling med alendronat, för att den uppnådda 
effekten av romosozumab ska bibehållas.  
 
Någon skillnad i riskreduktion mellan perorala bisfosfonater och zoledronsyra har inte visats i 
kliniska studier [7]. Det är därför rimligt att anta samma riskreducering för frakturer efter slut-
förd behandling med romosozumab om patienterna övergår till behandling med zoledronsyra 
i ställlet för alendronat. Kvarstående effekt efter slutförd behandling med romosozumab sågs 

 
15 Genomsnittligt BMD T-score för patienter i FRAME var –2,72 i ländryggen, –2,47 i höften och –2,75 i lårbenshalsen. Patienter 
som hade en historia med höftfraktur, någon allvarlig kotfraktur eller mer än två måttliga kotfrakturer exkluderades från studien. 
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även, i den pivotala studien FRAME och i en fas II-studie  [13], hos patienter som fortsatt att 
behandlas med denosumab efter avslutad behandling med romosozumab.  
 
Under den tolv månader långa behandlingsfasen av ARCH-studien drabbades dubbelt så 
många patienter i romosozumab-gruppen jämfört med alendronat-gruppen av allvarliga kar-
diovaskulära händelser (bekräftad kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke). Dessa hän-
delser inträffade hos patienter oavsett tidigare hjärtinfarkt eller stroke. Biverkningsprofilen för 
romosozumab är en klar nackdel eftersom majoriteten av patienter med osteoporosrelaterad 
fraktur är äldre och där är frekvensen av hjärt- och kärlsjukdom också högre. 
 

TLV:s bedömning: Resultaten från kliniska studier visar att tolv månaders behandling med 
romosozumab signifikant minskar risken att drabbas av nya benskörhetsfrakturer jämfört med 
alendronat hos postmenopausala kvinnor med osteoporos som haft en kotfraktur eller en höft-
fraktur de senaste 24 månader. Utifrån EMA:s bedömning bedömer TLV att behandlingseffek-
ten av romosozumab vid behandling av utvärderad patientgrupp är kliniskt relevant.  
 
Effekten av romosozumab, efter slutförd behandling, minskar gradvis till baslinjenivån under 
en period på tolv månader. TLV bedömer att effekten på frakturrisken bibehålls efter slutförd 
behandling med romosozumab om patienterna övergår till antiresorptiv behandling. 
 
Under den tolv månader långa behandlingsfasen av ARCH-studien drabbades dubbelt så 
många patienter i romosozumab-gruppen jämfört med alendronat-gruppen av allvarliga kar-
diovaskulära händelser. TLV bedömer att det är viktigt att väga in den kardiovaskulära risken 
kopplad till behandling med romosozumab i bedömningen av kostnader och hälsorelaterade 
livskvalitetsvinster mellan behandlingarna (se avsnitt 2.1.1). 
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2 Hälsoekonomi 

Företaget har kommit in med en mikrosimuleringsmodell med markovstruktur som studerar 
skillnaderna i effekt och kostnad mellan behandlingsalternativen Evenity följt av generiskt 
alendronat och enbart generiskt alendronat. Enligt företaget baseras patientpopulationen 
som analyseras i modellen på patientpopulationen som har studerats i ARCH-studien. Företa-
get väljer dock att ansöka om subvention för en begränsad populationen, nämligen patienter 
som har haft en allvarlig benskörhetsfraktur de senaste tolv månaderna.  
 
Patienterna rör sig mellan fem hälsostadier i modellen: [--------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------].  
 
Baslinjepopulationen i den hälsoekonomiska modellen bygger på 8 000 patientprofiler från 
svenska registerdata. Samma patientprofiler användes även för att utveckla algoritmen för den 
svenska versionen av FRAX som används för att skatta frakturrisk.16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Hälsostadier den hälsoekonomiska modellen 

 
TLV:s diskussion  
Företagets hälsoekonomiska modell är komplex, baseras på flera olika datakällor och beräk-
ningar är mycket tidskrävande. Detta gör det svårt att testa modellen och se om resultaten är 
trovärdiga. Dessutom är uppföljningstiden i de kliniska studierna (33 månader mediantid) 
samt registerdata begränsad i förhållande till den livstidshorisont som antas i beräkningarna. 
Det är bland annat därför svårt att bedöma hur väl företagets hälsoekonomiska modell åter-
speglar sjukdomsförloppet med och utan behandling med Evenity över hela tidshorisonten.  
 
Målpopulationen för Evenity anges av företaget som postmenopausala kvinnor (ålder mellan 
50 och 90 år) med osteoporos (det vill säga ett BMD T-score på -2,5 eller lägre) och som drab-
bats av kotfraktur, höftfraktur, underarm eller överarmsfraktur de senaste tolv månader. I den 
pivotala studien ARCH inkluderades enbart postmenopausala kvinnor med osteoporos och 
som haft minst en kotfraktur eller en höftfraktur (se avsnitt 1.4.1). TLV bedömer att företaget 
inte har visat att effektresultaten från denna studie även kan överföras till postmenopausala 
kvinnor som drabbats av underarm- eller överarmsfraktur de senaste tolv månaderna.  
TLV har därför utvärderat kostnader och hälsoeffekter av behandling med Evenity följt av ge-
neriskt alendronat i jämförelse mot behandling med enbart generiskt alendronat hos postme-
nopausala kvinnor med osteoporos som haft en klinisk kotfraktur eller en höftfraktur de 
senaste tolv månaderna.  

 
16 https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/ 

https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/
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TLV:s bedömning: TLV bedömer att det är svårt att bedöma rimligheten i företagets hälso-
ekonomiska modell. Den hälsoekonomiska modellen bygger dock i hög grad på svenska data, 
vilket är relevant för denna utvärdering.  
 
TLV bedömer att behandlingseffekten som antas i den hälsoekonomiska modellen baserar sig 
på postmenopausala kvinnor (ålder mellan 50 och 90 år) med osteoporos (det vill säga ett BMD 
T-score på -2,5 eller lägre) och som har haft en kotfraktur eller en höft-fraktur de senaste tolv 
månaderna. TLV bedömer att företaget inte har visat att resultaten avseende effekt från denna 
studie är överförbara till postmenopausala kvinnor som drabbats av underarm- eller överarms-
fraktur. 

2.1 Effektmått 

 

Frakturrisk 
Risken att en patient drabbas av en fraktur bygger på data över åldersspecifik incidens i den 
generella befolkningen som justerats för den ökade risken för dessa händelser för patienter 
med osteoporos, inklusive en förhöjd frakturrisk under de första två åren efter en fraktur (re-
frakturrisk). Därutöver antas en riskreducering vid behandling med Evenity följt av generiskt 
alendronat och endast generiskt alendronat. Detta illustreras i nedanstående Figur 3. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Frakturrisk i företagets hälsoekonomiska modell 
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Nedan beskrivs förenklat hur risken för en fraktur beräknas i företagets hälsoekonomiska mo-

dell. 

1. [----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------].17  

2. [----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------] 

3. [----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------].18 

4. [----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------]. Risk-

kvoter som antas framgår i nedan Tabell 4. 

 
Tabell 4 Riskkvoter för frakturer med Evenity följt av generiskt alendronat jämfört med enbart generiskt 
alendronat 

 

 

 

 

 
 

*NHNV=non-hip, non-vertebral 

 
Behandlingslängden i modellen är fem år som längst:  

• Evenity följt av generiskt alendronat: Evenity ett år och generiskt alendronat fyra år  

• Enbart generiskt alendronat: fem år.  

Företaget antar att effekten efter att behandlingen avslutats kvarstår under lika lång tid som 
behandlingen har pågått. Under den tiden minskar effekten linjärt till baslinjenivån (offset 
time), se Figur 4.  
 

 
Figur 4 Kvarstående effekt efter behandlingsavslut i modellen 

 
Andel patienter som står på behandling över tid 
Andelen patienter som står på behandling över tid i modellen uppges i Tabell 5. Enligt företa-
gets uppskattning fullföljer 80 procent av patienterna behandling under första året. Andelen 

 
17 [---------------] 
18 [------------------------] 

År efter be-
handling 
påbörjats 

Höftfraktur Kotfraktur NHNV-fraktur* 

0 0,51 0,31 0,53 

0,5 0,38 0,31 0,52 

1 0,28 0,15 0,66 

1,5 0,28 0,15 0,66 

2 0,28 0,15 0,66 

2,5 till 5 0,29 0,15 0,66 
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patienter som avbryter behandling med generiskt alendronat är störst under de första 3 åren, 
och relativt stabilt därefter. Detta baseras på överlevnadsfunktioner tagna från observationella 
studier på behandlingsavhopp över tid. 
 
Tabell 5 Andel patienter som står på behandling över tid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mortalitet 
Företaget antar en förhöjd mortalitetsrisk efter fraktur som är justerad för samsjuklighet och 
ålder. Osteoporospatienters relativa mortalitetsrisk till följd av en fraktur baseras på kliniska 
studier.19 I modellen tillräknas den ökade mortalitetsrisken till 30 procent frakturen, medan 
resterande andel antas bero på samsjukligheter.20 
 
Den förhöjda mortalitetsrisken efter en fraktur antas kvarstå i åtta år vid höft- och kotfrakturer 
och i ett år vid NHNV-frakturer. 
 
TLV:s diskussion 
Frakturrisk 
TLV anser att det, utifrån det underlag som tillförts ärendet, är svårt att bedöma rimligheten i 
antalet frakturer som modellen prognosticerar över tid. I dialogen med företaget har det fram-
kommit att totala antalet frakturer kan vara något överskattad i den hälsoekonomiska mo-
dellen jämfört med vad som är att förändra i svensk klinisk praxis. Företaget anger att den 
högre skattningen i modellen delvis kan förklaras med att kotfrakturer är starkt underrappor-
terade i registerdata. TLV bedömer att underrapportering åtminstone delvis kan förklara skill-
naden i frakturincidens i registerdata jämfört med modellen.  
 
Det finns en risk att antalet frakturer i den hälsoekonomiska underskattas. Detta eftersom 
frakturrisken delvis baseras på FRAX-algoritmen som i sin tur tenderar att underskatta preva-
lensen av kliniska riskfaktorer och vissa frakturer. Detta är också i enlighet med utlåtanden 
från TLV:s kliniska expert. TLV anser att detta skulle kunna leda till att effekten av Evenity 
följt av generiskt alendronat underskattas i den hälsoekonomiska modellens. 
 
En av osäkerheterna är antaganden om behandlingseffekt på NHNV-frakturer. I den effektdata 
som använd i modellen inkluderas höftfrakturer. Detta innebär en dubbelräkning av effekten 
på höftfrakturer som redan inkluderas i företagets modell. Eftersom riskreduktionen för höft-
frakturer är högre jämfört med icke-kotfrakturer leder detta sannolikt till en överskattning av 
behandlingseffekten av Evenity på incidensen av NHNV-frakturer. Företaget anger att höft-
frakturer utgör en minoritet av alla icke-kotfrakturer i studien och därmed har mindre påver-
kan på resultatet. För att hantera osäkerheten presenterar TLV känslighetsanalyser där 
Evenitys effekt på NHNV-frakturer minskas. 
 

 
19 Mortalitet efter höftfraktur: Oden A. et al 1998, mortalitet efter kotfrakturer: Johnell et al 2004; mortalitet efter NHNV: Kanis 
2001 och Barrett 2003. 
20 Kanis et al. 2003, Parker et al. 1991 

År efter be-
handling 
påbörjats 

Evenity Alendronat 
(efter Evenity) 

Alendronat 

0 100% 0% 100% 

0,5 80% 0% 66% 

1 80% 0% 53% 

1,5 0% 45% 45% 

2 0% 39% 39% 

2,5 0% 34% 34% 

3 0% 30% 30% 

3,5 0% 26% 26% 

4 0% 22% 22% 

4,5 0% 18% 18% 

5 0% 15% 15% 
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TLV anser att företagets antagande om förhöjd risk att en patient drabbas av ytterligare en 
fraktur efter en nylig fraktur är rimlig. Detta antagande stöds även av utlåtande från TLV:s 
kliniska expert. 
 
Kvarvarande behandlingseffekt 
TLV bedömer att företagets antaganden kring kvarvarande effekt efter avslutad behandling är 
förknippade med stora osäkerheter. Det saknas studier där Evenitys effekt på frakturincidens 
efter avslutad behandling utvärderats.  
 
Data i ARCH-studien [11] samt i McClung et al. [13] visar att behandling med romosozumab 
behöver åtföljas av antiresorptiv behandling (till exempel alendronat), för att den uppnådda 
effekten av romosozumab ska bibehållas (se TLV:s diskussion under avsnitt 1.4). Utan efter-
följande behandling med antiresorptiva läkemedel återgår effekten av romosozumab gradvis 
till baslinjenivån under en period på tolv månader efter behandlingsavslut. 
 
Bisfosfonater har en lång halveringstid i benvävnaden, och effekten förväntas kvarstå två till 
fyra år efter avslutad behandling, om än i mindre utsträckning än jämfört med fortsatt behand-
ling [7]. Trots att en residualeffekt av alendronat avseende hämning av benresorption och BMD 
T-score (surrogatmått) har visats under flera år efter behandlingsavbrott, så finns det en osä-
kerhet avseende under hur lång tid den effekten på den minskade frakturrisk kvarstår.  
 
En studie av Black et al. [14] ger visst stöd till antagandet att en effekt avseende frakturrisk 
efter en fem år lång behandling med alendronat kvarstår under upp till fem år. Det är dock 
svårt att avgöra om resultaten från denna studie även är tillämpbara för behandlingsarmen 
Evenity följt av alendronat (som inte ingick i studien av Black et al.). Resultaten från studien 
tyder dessutom på att varaktighet och storlek på den kvarstående effekten avseende frakturrisk 
efter fem års behandling med alendronat varierar beroende på frakturtyp.   
 
Över hälften av patienterna avbryter behandling med alendronat under det första behandlings-
året. TLV har inte tagit del av någon studie där varaktighet av residualeffekten efter kortare än 
fem års behandlingstid med alendronat utvärderats. Den sammanlagda bedömningen om var-
aktighet av kvarvarande effekt på frakturrisk efter behandlingsavbrott är därför behäftad med 
hög osäkerhet. 
 
TLV anser att ett rimligt antagande är att tiden då den kvarstående effekten på frakturrisken 
efter avslutad behandling med alendronat minskar till baslinjenivå motsvarar 60 procent av 
behandlingstiden. Den genomsnittliga behandlingstiden i den hälsoekonomiska modellen är 
runt tre år. TLV räknar därför med en kvarvarande effekt om två år i sitt grundscenario, vilket 
motsvarar en kvarstående effekt på 60 procent av den genomsnittliga behandlingstiden för alla 
patienter.  
 
Andel patienter som står på behandling över tid 
Företaget antar att andelen patienter som fullföljer behandling med Evenity över ett år är 80 
procent, jämfört med 90 procent i studien. Företaget motiverar detta med att behandlingskon-
tinuiteten i klinisk praxis brukar vara lägre än i studier. TLV bedömer företagets antagande 
kring följsamhet till Evenity kan vara rimligt utifrån det underlag som tillförts ärendet, och 
stöds även av TLV:s anlitade kliniska expert. Företagets antagande har liten påverkan på de 
hälsoekonomiska resultaten. 
 
TLV bedömer även företagets antaganden kring följsamhet till behandling med endast gene-
riskt alendronat som rimliga utifrån kliniskt data och med erfarenhet av följsamhet för andra 
osteoporosläkemedel. TLV bedömer däremot att följsamheten till behandling med generiskt 
alendronat efter Evenity eventuellt är underskattad, då samma andel patienter antas stå på 
behandling som i alendronatarmen, istället för att samma procentuella minskning antas som 
under tiden med alendronatbehandling. Detta kan anses vara en konservativt antagande. 
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Mortalitet 
Företaget använder samma relativa mortalitetsrisk till följd av NHNV-frakturer oavsett ålder. 
TLV anser att detta kan leda till en underskattning av dödligheten hos patienter i lägre åldrar 
och överskattning av dödligheten i högre åldrar. Mortalitetsrisk till följd av NHNV-frakturer 
har en mycket liten inverkan på resultatet i den hälsoekonomiska analysen, varför TLV bedö-
mer att osäkerheten kan accepteras. 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att varaktigheten av den kvarvarande effekten efter att 
behandling med generiskt alendronat avbryts är behäftad med hög osäkerhet. I sina analyser 
antar TLV att alendronats effekt kvarstår i två år efter avslutad behandling, vilket motsvarar 
60 procent av patienternas genomsnittliga behandlingslängd.  
 
TLV bedömer vidare att frakturincidensen som modellen predicerar över en tidshorisont på 
tio år och längre är förknippat med osäkerhet. Detta bland annat då TLV bedömer att det finns 
risk att storleken av Evenitys effekt på NHNV-frakturer överskattas. 

 

Hälsorelaterad livskvalitet i den hälsoekonomiska modellen beror på kön, ålder och typ av 
fraktur. För patienter som drabbats av fler än en fraktur räknar företaget med ytterligare för-
lust i hälsorelaterad livskvalitet. 
 
Livskvalitetsvikterna i modellen är baserade på ICUROS-studien (Borgström 2013). I studien 
användes formuläret EQ-5D-3L för att uppskatta livskvalitet och enkätsvaren viktades med 
Dolan et al. tariffen för att ta fram nyttovikter. 
 
Tabell 6 Nyttovikter vid fraktur i den hälsoekonomiska modellen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Biverkningar 
Företaget räknar med ett livskvalitetsavdrag på 0,0075 vid gastrointestinala biverkningar i 
samband med generiskt alendronat. Gastrointestinala biverkningar antas förekomma vid be-
handlingsstart hos 3 procent av patienterna i båda behandlingsarmar. Företaget baserar detta 
på en rapport från brittiska HTA-myndigheten NICE.21  
 
Företaget räknar inte med några biverkningar vid behandling med Evenity. Detta motiveras 
med att de relevanta biverkningar som sågs under Evenitys utvecklingsprogram, nämligen all-
varliga kardiovaskulära händelser, inte förväntas inträffa när läkemedlet börjar användas i ru-
tinsjukvården. Detta eftersom Evenity är kontraindicerat för patienter med hög risk för sådana 
biverkningar, det vill säga patienter som tidigare haft stroke eller hjärtinfarkt. 
 
TLV:s diskussion 
Livskvalitetsvikter 
TLV bedömer att det finns osäkerheter kring den hälsorelaterade livskvaliteten som tillämpas 
i modellen år två och livet ut efter en fraktur. Företaget har kommit in med studier som visar 
att frakturer har en långvarig påverkan på livskvalitet. I studien Borgström et al. 2013, som 
företaget har kommit in med, utvärderades livskvalitet upp till fyra månader efter en fraktur i 

 
21 Davis, S.e.a., Bisphosphonates for preventing osteoporotic fragility fractures (including a partial update of NICE technology 
appraisal guidance 160 and 161). Assessment report. , National Institute for Health and Care Excellence (NICE), Editor. 2015. 

 
Frakturtyp Nyttovikt 

Första året efter fraktur Höftfraktur 0,545 

Klinisk kotfraktur 0,671 

NHNV-fraktur 0,791 

Andra året efter fraktur 
och framåt 

Höftfraktur 0,857 

Klinisk kotfraktur 0,841 

NHNV-fraktur 0,952 
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flera länder inklusive i Sverige. Slutsatsen från Borgström et al. 2013 var att det finns signifi-
kanta skillnader mellan länderna avseende livskvalitet efter en benskörhetsfraktur. Företaget 
har inte kommit in med underlag som visar hur livskvalitetspåverkan efter frakturer ser ut över 
längre tid. De har dock kommit in med en studie av Kanis et al. 2018 som har studerat livskva-
litet upp till tio år efter en fraktur i Island. TLV bedömer sammantaget att företagets antagan-
den om de långsiktig livskvalitetspåverkan är förknippat med osäkerhet och presenterar 
känslighetsanalyser där livskvalitetsvikterna varieras.  
 
Biverkningar 
TLV anser att livskvalitetspåverkan och kostnader till följd av kardiovaskulära händelser vid 
behandling med Evenity bör inkluderas i den hälsoekonomiska analysen för de patienter som 
inte hade tidigare hjärtinfarkt eller stroke. Detta eftersom resultat från ARCH-studien visade 
att även patienter utan dessa kontraindikationer drabbades av kardiovaskulära biverkningar. 
På TLV:s begäran har företaget lagt till kostnads- och livskvalitetspåverkan av kardiovaskulära 
händelser i modellen. Data om incidens är baserad på ARCH och kostnader på en svensk re-
gisterstudie.22 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att det är rimligt att anta en långsiktig livskvalitetspåver-
kan av frakturer, men att det finns osäkerheter kring hur stor påverkan är i en svensk populat-
ion.  
 
TLV bedömer att det är rimligt att räkna med att patienter i högre utsträckning drabbas av 
kardiovaskulära händelser vid behandling med Evenity följt av generiskt alendronat jämfört 
med behandling med enbart generiskt alendronat. TLV inkluderar därför kostnader och livs-
kvalitetspåverkan till följd av kardiovaskulära händelser hos patienter som inte tidigare haft 
en hjärtinfarkt eller stroke i den hälsoekonomiska analysen.  

2.2 Kostnader och resursutnyttjande 

2.2.1 Kostnader för läkemedlet 

Läkemedelskostnaden för ett års behandling med Evenity uppgår till 69 242 kronor.  
 
För generiskt alendronat räknar företaget med en läkemedelskostnad om 199 kronor per år. 
Läkemedelskostnaden baseras på den förpackning med tolv stycken tabletter alendronat (70 
mg) som var periodens vara november 2019. 
 
I TLV:s analys antas den årliga läkemedelskostnaden för generiskt alendronat vara 470 kronor 
per patient. Kostnaden baseras på det genomsnittliga priset för en 12-tabletters förpackning 
alendronat enligt periodens vara lista för månaderna april, maj och juni. 
 
Tabell 7 Läkemedelskostnader per år och patient i den hälsoekonomiska modellen 

 
 
 
 
 

 

Vid en fraktur räknar företaget med vårdkostnader i det akuta skedet, som till exempel följer 
av öppenvårdsbesök och sjukhusinläggningar.  
 

 
22 Hallberg et al. 2016 

Läkemedel  Läkemedelskostnad 
per år (AUP) 

Evenity  69 242 kr 

Alendronat 470 kr 
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Därutöver räknar företaget med kostnader för omhändertagandet av patienter efter den akuta 
fasen, som motsvarar år två efter en fraktur och framåt. Detta inkluderar kostnader för läke-
medel och inläggning på äldreboende. Kostnader för kronisk vård antas uppstå endast efter 
höftfrakturer. Andel patienter som skrivs ut till äldreboende efter en höftfraktur som är base-
rad på en rapport från brittiska HTA-myndigheten NICE 23 och framgår i Tabell 8.  
 
Tabell 8 Andel patienter som läggs in på äldreboende efter höftfraktur 

 
 
 
 
 
 
 

Patienter i båda behandlingsarmar antas kallas till ett läkarbesök för monitorering per år samt 
en BMD-mätning vartannat år. 
 
Åldersspecifika kostnader för höft- och kotfrakturer är huvudsakligen baserade på Borgström 
et al. 2006. Kostnaden för NHNV frakturer är viktade kostnader för underarm enligt Borg-
ström et al och andra NHNV frakturer från Jönsson et al 2011. Enhetskostnader som är obe-
roende av ålder framgår i nedan Tabell 9.  
 
Tabell 9 Åldersoberoende enhetskostnader I företagets hälsoekonomiska modell 

 
Företaget räknar i sin modell inte med några kostnader för administrering av Evenity eller för 
att patienten ska utbildas i injektionsteknik. Företaget motiverar detta med att patienter som 
påbörjar behandling med Evenity kommer erbjudas ett kostnadsfritt utbildningsprogram.  
 
TLV:s diskussion 
Det framgår av produktresumén för Evenity att administrering ska utföras av en person som 
utbildats i injektionsteknik [12]. TLV bedömer det som rimligt att anta att det kommer uppstå 
en kostnad i sjukvården för att utbilda patienter i injektionsteknik. Enligt TLV:s kliniska expert 
brukar utbildningen genomföras av sjuksköterskor. TLV inkluderar i sin beräkning därför en 
engångskostnad för ett besök hos en sjuksköterska om 1 254 kronor24 i kostnaden för behand-
ling med Evenity. TLV anser att det är rimligt att anta att de flesta patienterna, efter utbildning, 
kommer att kunna administrera Evenity själva. I en känslighetsanalys presenterar TLV resul-
tat vid antagande om att samtliga injektioner administreras av vårdpersonal istället för av pa-
tienten själv. 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att det är rimligt att anta att en kostnad uppstår i vården 
för utbildning av patienter i injektionsteknik. TLV inkluderar därför en kostnad som motsvarar 
ett besök hos en sjuksköterska i sin hälsoekonomiska analys. 

  

 
23 Nanjayan, S.K., et al., Predictors of change in 'discharge destination' following treatment for fracture neck of femur. Injury, 
2014. 45(7): p. 1080-4. 
24 Besök annan HS-personal (åtgärdskod BSVB01), södra sjukvårdsregionens prislista 2020 

Ålder (år)  Andel patienter 

50 4% 

60 7% 

70 12% 

80 21% 

90 33% 

 
Kostnad Källa 

Bentäthetsmätning rygg/höft 217 kr Södra sjukvårdsregionens prislista 2017 

Läkarbesök, ortopedi 1 723 kr Södra sjukvårdsregionens prislista 2017 

Läkarbesök, allmänmedicin 1 635 kr Södra sjukvårdsregionens prislista 2017 och 
SEK39 för fyra veckors dos av generisk ranitidin 

Sjuksköterskebesök, ortopedi 785 kr Södra sjukvårdsregionens prislista 2017 
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3 Resultat 

TLV uppskattar att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår uppgår till runt 412 000 kronor 
vid behandling av postmenopausala kvinnor med osteoporos som haft en klinisk kotfraktur 
eller en höftfraktur de senaste tolv månaderna.  
 
Företagets grundscenario redovisas i stycke 3.1 och företagets känslighetsanalyser finns i 
stycke 3.1.3. 
 
TLV:s grundscenario redovisas i stycke 3.2 och känslighetsanalyserna redovisas i stycke 3.2.3. 

3.1 Företagets grundscenario 

 

Nedan anges de viktigaste antagandena i företagets hälsoekonomiska analys.  

 

• Behandlingseffekten av generiskt alendronat minskar till baslinjenivå under lika lång 

tid som behandling har pågått. 

• Endast gastrointestinala biverkningar vid behandling med generiskt alendronat inklu-

deras. 

• Inga kostnader inräknas för utbildning av patienter som ska behandlas med Evenity i 

injektionsteknik 

• Kostnaden för generiskt alendronat baseras på periodens varas pris under november 

2019 

 
Kostnader och hälsoeffekter diskonteras med tre procent om inget annat står angivet.  

 

Företaget uppskattar kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår till cirka 330 000 kro-

nor vid behandling med Evenity i jämförelse mot behandling med alendronat, se Tabell 10. 

Tabell 10 Resultat i företagets grundscenario 

  Evenity alendronat Ökning/minskning 

Läkemedelskostnad            65 338 kr                3 987 kr                     61 351 kr  

Övriga sjukvårdskostnader          243 643 kr            280 913 kr  -  37 270 kr  

     

Kostnader, totalt          308 981 kr            284 900 kr                     24 081 kr  

        

Levnadsår (LY) 7,44 7,43 0,01 

QALYs 5,61 5,54 0,073 

        

Kostnad per vunnet levnadsår för Evenity  2 675 667 kr 

Kostnad per vunnet QALY för Evenity  329 877 kr 

 

Företaget baserar sina känslighetsanalyser på en genomsnittlig patientprofil (kvinnor som är 
74 år, som haft en allvarlig benskörhetsfraktur senaste tolv månader och T-score på -2,5), istäl-
let för att slumpmässiga dragningar görs av de 8 000 patientprofilerna som grundscenariot 
baseras på. Företaget motiverar detta med att känslighetsanalyser baserade på ett så stort da-
taset skulle kräva ett mycket stort antal simuleringar samt att den genomsnittliga patientpro-
filen är tillräckligt lik datasetet för att beskriva modellens känslighet för olika antaganden. 
Resultatet i företagets analys baserat på den genomsnittliga patientprofilen är 357 191 kronor 
per QALY, vilket är 27 314 kronor mer än resultatet i företagets grundscenario (329 877 kronor 
per QALY). 
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Resultaten i företagets känslighetsanalyser presenteras i Tabell 11. Störst påverkan på mo-
dellens utfall har enligt dessa analyser variationer i antal behandlingsavbrott, modellens tids-
horisont samt den relativa risken för fraktur. 
 
Tabell 11 Företagets känslighetsanalyser 

3.2 TLV:s grundscenario 

Enligt TLV:s analys är det troligaste utfallet en kostnad om runt 412 000 kronor per kvalitets-
justerat levnadsår. 

 

Nedan anges viktiga skillnader i antaganden mellan TLV:s grundscenario och företagets 

grundscenario.  

 

• Konsekvenser av allvarliga kardiovaskulära biverkningar vid behandling med Evenity 

inkluderas (kostnader, livskvalitet och mortalitet) 

• Behandlingseffekt av generiskt alendronat kvarstår i två år efter avslutad behandling, 

vilket motsvarar 60 procent av patienternas genomsnittliga behandlingslängd. 

• Kostnader för utbildning i injektionsteknik av patienter som ska behandlas med Eve-

nity inkluderas. Kostnaden motsvarar ett besök hos en sjuksköterska. 

• Kostnaden för generiskt alendronat baseras, enligt TLV:s praxis, på genomsnittspriset 

av periodens vara under månaderna april, maj och juni 2020.  

• Kostnader för vårdinsatser baseras på södrasjukvårdsregionens prislista från 2020. 

 

Kostnader och hälsoeffekter diskonteras med tre procent om inget annat står angivet.  

Känslighetsanalyser +/-  
Kostnader 

+/-  
QALYs 

Kost-
nad/QALY 

Grundscenario 24 081 kr 0,073 329 877 kr 

Tidshorisont (livstid) 10 år 41 150 kr 0,06 642 969 kr 

20 år 32 826 kr 0,09 368 831 kr 

Kvarvarande effekt (lika lång 
som behandling pågick) 

1 år 39 265 kr 0,07 530 608 kr 

5 år 30 601 kr 0,09 340 011 kr 

Relativ risk för höftfraktur 
med Evenity (0,51) 

0,27 (lower 95 % CI) 25 934 kr 0,1 264 633 kr 

0,98 (upper 95 % CI) 41 282 kr 0,07 550 427 kr 

Relativ risk för kotfraktur 
med Evenity (0,31) 

0,16 (lower 95 % CI) 29 251 kr 0,1 281 260 kr 

0,60 (upper 95 % CI) 36 707 kr 0,06 564 723 kr 

Relativ risk för NHNV-fraktur 
med Evenity (0,53) 

0,16 (lower 95 % CI) 30 910 kr 0,1 321 979 kr 

0,60 (upper 95 % CI) 33 099 kr 0,08 408 630 kr 

Relativ risk av höftfraktur 
med generiskt alendronat 
(0,64) 

0,17 (lower 95 % CI) 44 740 kr 0,07 639 143 kr 

Relativ risk för kotfraktur 
med generiskt alendronat 
(0,49) 

0,28 (lower 95 % CI) 35 362 kr 0,07 498 056 kr 

Relativ risk för NHNV-fraktur 
med generiskt alendronat 
(0,65) 

0,28 (lower 95 % CI) 33 926 kr 0,08 434 949 kr 

Behandlingsavbrott Evenity 
+ generiskt alendronat 

- 25 % 38 060 kr 0,05 761 200 kr 

+ 25 % 25 987 kr 0,13 203 023 kr 

Behandlingsavbrott generiskt 
alendronat 

- 25 % 25 991 kr 0,11 238 450 kr 

+ 25 % 37 430 kr 0,07 527 183 kr 
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Enligt TLV:s hälsoekonomiska analys leder behandling med Evenity följt av generiskt alendro-
nat i jämförelse mot endast generiskt alendronat till 0,084 vunna kvalitetsjusterade levnadsår, 
en ökad kostnad om 34 643 kronor och en kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår om 412 417 
kronor. Resultat i TLV:s grundscenario presenteras i nedan Tabell 12. 

Tabell 12 Resultat i TLV:s grundscenario 

  Evenity 
Generiskt 
alendronat 

Ökning/minskning 

Läkemedelskostnad 62 702 kr 936 kr 61 766 kr 

Övriga sjukvårdskostnader 720 219 kr 747 342 kr -27 123 kr 

        

Kostnader, totalt 782 921 kr 748 278 kr 34 643 kr 

        

Levnadsår (LY) 11,729 11,711 0,018 

QALYs 8,253 8,169 0,084 

        

Kostnad per vunnet levnadsår för Evenity  1 924 611 kr 

Kostnad per vunnet QALY för Evenity  412 417 kr 

 

TLV uppskattar en kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår för Evenity följt av generiskt 
alendronat i jämförelse mot endast generiskt alendronat till cirka 412 000 kronor. TLV har 
genomfört analyser där antaganden som är behäftade med osäkerhet varieras i modellen. Re-
sultat från TLV:s känslighetsanalyser presenteras i nedan Tabell 13.  
 
I majoriteten av känslighetsanalyserna understiger kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat lev-
nadsår 500 000 kronor. Vid en tidshorisont på tio år samt ett genomsnittligt T-score om -2,5 
överstiger kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 600 000 kronor. Dessa scenarion 
bedömer TLV som mindre relevanta. Antagandena som enligt TLV:s uppskattning är behäf-
tade med störst osäkerhet är den kvarvarande effekten av generiskt alendronat, den relativa 
risken för NHNV-fraktur samt långvariga livskvalitetsvikter efter fraktur. 
 
Tabell 13 TLV:s känslighetsanalyser 

Känslighetsanalyser +/-  
Kostnader 

+/-  
QALYs 

Kostnad/ 
QALY 

Grundscenario 34 643 kr 0,084 412 417 kr 

Livstidshorisont 10 år 41 867 kr 0,063 664 556 kr 

15 år 37 367 kr 0,079 473 000 kr 

Kvarvarande effekt efter behandling 
avslutas är 2 år 

Lika lång som  
behandlingstiden 

28 946 kr 0,097 298 412 kr 

1 år 37 822 kr 0,078 484 897 kr 

3 år 32 808 kr 0,089 368 629 kr 

Genomsnittligt T-score -2,9 - 2,5 41 640 kr 0,069 603 478 kr 

- 3,5 24 779 kr 0,107 231 579 kr 

Relativ risk för NHNV-fraktur - 25 % 36 833 kr 0,075 491 107 kr 

Livskvalitetsvikter för år 2 och framåt 
efter en fraktur 

- 5 % 35 636 kr 0,100 356 360 kr 

+ 5 %  34 947 kr 0,065 537 646 kr 

Behandlingsavbrott Evenity - 10 % 37 238 kr 0,082 421 048 kr 

+ 10 % 34 947 kr 0,830 349 670 kr 

Behandlingsavbrott generiskt alendro-
nat 

- 10 % 33 918 kr 0,097 454 122 kr 

+ 10 % 34 909 kr 0,086 405 919 kr 

Tid med ökad mortalitet efter höft- el-
ler kotfraktur är 8 år 

5 år 37 146 kr 0,077 482 416 kr 

Administrering av Evenity av patien-
ten själv 

Av sjuksköterska 
(samtliga doser) 

47 055 kr 0,083 566 928 kr 

Andel patienter som läggs in på äldre-
boende efter höftfraktur 

- 50 % 43 401 kr 0,084 516 679 kr 
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TLV bedömer sammantaget osäkerheterna i företagets hälsoekonomiska underlag som höga. 
Dessa osäkerheter beskrivs kortfattat nedan. 
 
Modellens återspegling av verkligheten 
TLV bedömer att modellens komplexitet och långa analystid leder till brister i transparens och 
utgör därmed en osäkerhet. TLV bedömer vidare att det består en osäkerhet i hur väl företagets 
hälsoekonomiska modell återspeglar sjukdomsförloppet med och utan behandling med Eve-
nity över hela tidshorisonten. Detta eftersom uppföljningstiden i de kliniska studierna samt 
registerdata är begränsad i förhållande till den livstidshorisont som antas i beräkningarna.  
 
Kvarvarande behandlingseffekt 
Evenity visar relativt snabb återgång av effekten på bentäthet till baslinjenivå vid utsättning, 
om inte behandling fortsätts med alendronat. Den långsiktiga behandlingseffekten beror där-
för främst på effekten av alendronat, som ges efter behandling med Evenity. TLV bedömer att 
kunskapen om alendronats kvarvarande effekt är begränsad, vilket utgör en stor osäkerhet i 
modellen.  
 

Relativ risk för NHNV-frakturer  
Företaget tillämpar Evenitys behandlingseffekt avseende icke-kotfrakturer, som inkluderar ef-
fekten på både NHNV-frakturer och höftfrakturer. Då riskreduktionen för höftfrakturer är 
högre jämfört med andra icke-kotfrakturer kan detta antas leda till en överskattning av be-
handlingseffekten av Evenity på incidensen av NHNV-frakturer.  
 
Långvarig livskvalitetspåverkan efter fraktur 

Den hälsorelaterade livskvaliteten som antas i modellen två år efter en fraktur och framåt är 
baserad på data från Island. TLV har inte tagit del av några studier som studien beskriver livs-
kvalitet upp till 10 år efter en fraktur i Sverige. Enligt Borgström et al. 2013 finns det signifi-
kanta skillnader mellan länderna avseende livskvalitet efter en benskörhetsfraktur.  
 
Utvärderad patientpopulation 
Den genomsnittliga bentätheten bland populationen i modellen ligger på ett BMD T-score om 
-2,9. Det är osäkert hur väl detta värde stämmer överens med populationen som kommer att 
behandlas med Evenity. Enligt WHO:s definition innebär osteoporos ett BMD T-score om -2,5 
eller lägre. Evenity är indicerat vid svår osteoporos och hög risk för fraktur TLV bedömer därför 
att bentätheten i genomsnitt inte kommer att vara mildare än -2,9. Lägre bentäthet är förknip-
pat med större behandlingseffekt och därmed lägre kostnad per vunnet kvalitetsjusterat lev-
nadsår. TLV bedömer därför att osäkerheten kan accepteras. 

3.3 Budgetpåverkan 

Företaget uppskattar att 6 600 kan vara aktuella för behandling med Evenity, men att endast 
[------------] kommer att behandlas. Uppskattning utgår ifrån följande antaganden: 
 

1. Antalet kvinnor i åldern 50+ år: 1 943 78325   

2. Andel som har osteoporos (BMD T-score ≤-2,5): 19%26, n = 364 702  

3. Andel som haft ett tidigare brott: 30%27, n = 107 880  

4. Andel som haft en allvarlig benskörhetsfraktur de senaste 12 månaderna: 7%27, n = 

7 650  

5. Andel utan tidigare hjärtinfarkt eller stroke: 86%28, n = 6 594 

6. [------------------------------------------------------------] 

 
25 SCB 
26 FRAX-kohort 
27 RWE-data 
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Företagets kalkylerade omsättning vid fullskaleförsäljning är [-----------] kronor (AIP) per år. 
Detta motsvarar ungefär [--------------] av de [-----------] patienter som enligt företagets upp-
skattning kommer att behandlas med Evenity. 
 
TLV:s bedömning: Företaget uppskattar att [----------------] kommer att behandlas med 
Evenity. [---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------]. TLV uppskattar att antalet patienter som kan komma att behandlas med 
Evenity är mellan 1 000 och 1 500, vilket innebär en läkemedelskostnad om 70 till 100 miljoner 
kronor per år. Eftersom läkemedelskostnaden för generiskt alendronat är låg, 500 000 till 
700 000 kronor per år för samma antal patienter, är den förväntade försäljning för Evenity 
nästan detsamma som läkemedlets budgetpåverkan. 

3.4 Samlad bedömning av resultaten 

TLV har utvärderad kostnader och hälsoeffekter av behandling med Evenity följt av generiskt 
alendronat i jämförelse mot behandling med endast generiskt alendronat hos postmenopau-
sala kvinnor med osteoporos som har en genomsnittsålder om 74 år, ett BMD T-score om -2,9 
och som haft en klinisk kotfraktur eller en höftfraktur de senaste tolv månader.  
 
Enligt TLV:s hälsoekonomiska analys är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 
cirka 412 000 kronor. Kostnaden för behandling med Evenity följt av generiskt alendronat för 
den utvärderade patientpopulationen bedöms vara rimlig.  
 
Det föreligger stora osäkerheter i det hälsoekonomiska underlaget, framför allt vad gäller 
alendronats kvarvarande behandlingseffekt, den relativa risken för NHNV-frakturer samt den 
långvariga livskvalitetspåverkan efter fraktur. 
 

4 Subvention och prisnivåer i andra länder 

4.1 Utvärdering från myndigheter i andra länder 

Den tyska HTA-myndigheten IQWiG (Institute of Quality and Efficiency in Health care) har 
genomfört en nyttovärdering av Evenity i jämförelse mot alendronat som publicerades den 16 
juni 2020. I detta underlag drar IQWiG slutsatsen att Evenity har en betydande extranytta28 
jämfört med alendronat vad gäller förhindring av kliniska kotfrakturer och en viss extranytta29 
vad gäller icke-kotfrakturer. En bedömning om kostnaden för behandling med Evenity är rim-
lig i förhållande till läkemedlets nytta görs inte.  
 
TLV har inte tagit del av någon information om några hälsoekonomiska utvärderingar av Eve-
nity hos National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) i Storbritannien, Scottish 
Medicines Consortium (SMC) i Skottland, Canadian Agency for Drugs and Technologies in He-
alth (CADTH) i Kanada, National Centre for Pharmacoeconomics (NCPE) i Irland, Statens Le-
gemiddelverket (NoMA) i Norge eller Sundhedsstyrelsen i Danmark. 

4.2 Företagets uppgifter om subvention och pris i andra länder 

Av TLV:s instruktion (2007:1206) framgår att myndigheten ska jämföra prisnivån i Sverige 
med prisnivån i andra länder för relevanta produkter på läkemedelsområdet. Detta är en del 
av TLV:s bakgrundsanalyser och avser den internationella marknaden för aktuell produkt.  
  
Information om eller jämförelser med andra länders priser är inte ett beslutskriterium för TLV 
utan syftar till att fördjupa förståelsen för marknaden och stödja arbetet med att säkerställa 

 
28 Motsvarar ett värde om 5 på en skala från 1-6. 1 = ingen extra nytta, 6= avsevärd extra nytta 
29 Motsvarar ett värde om 4 på en skala från 1-6. 1 = ingen extra nytta, 6= avsevärd extra nytta 
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fortsatt god tillgång till läkemedel inom förmånerna. Inom ramen för bakgrundsanalysen är 
information om bland annat pris, försäljningsvolymer och subventionsstatus i andra jämför-
bara länder värdefull.  
  
Vi har bett företaget att lämna tillgänglig information om senast aktuella priser, godkända in-
dikationer, försäljningsvolymer, samt subventionsstatus för deras produkt i jämförbara länder.   
 
I nedan Tabell 14 följer de uppgifter företaget lämnat in.  

 
Tabell 14 Företagets uppgifter om subvention och pris i andra länder 

5 Regler och praxis 

5.1 Den etiska plattformen 

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

5.2 Författningstext m.m. 

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

6 Synpunkter från externa parter 

6.1 Synpunkter från regionerna 

Region Dalarna har hjälpt TLV och gjort en klinisk nyttovärdering av Evenity. Sammanfatt-
ningsvis har de framfört följande: 

• En majoritet av patienterna som blir aktuella för behandling med Evenity behandlas 
idag med bifosfonater. En mindre andel behandlas med teriparatid. 

• Biverkningsprofilen av Evenity är en klar nackdel samt att läkemedlet är kontraindice-
rat vid tidigare stroke och hjärtinfarkt. Detta eftersom majoriteten av patienter med 
osteoporosrelaterad fraktur är äldre där frekvensen av hjärt/kärlsjukdom också är 
högre. 

• Evenity administreras subkutant av patienten själv en gång per månad vilket gör det en 
enklare och mer praktiskt behandlingsalternativ än befintliga. Det tillkommer sjuk-
vårdsinsatser vad gäller patientinstruktioner vid subkutan behandling. 

• Samlad bedömning av tillståendets svårighetsgrad är medelhög. 

• Målpopulationen för läkemedlet anges som patienter med typisk benskörhetsfraktur i 
höft, kota, underarm eller överarm. I den centrala studien ARCH hade 96,1 procent en 

Land Pris (PPP) Pris giltigt sedan  Subventionsstatus 

Tyskland [---------] EUR 15 mars 2020 Subventionerat sedan 15 mars 2020 

Norge [-----------] NOK 24 april 2020 Ännu inte subventionerat 

Danmark [---------] DKK 6 april 2020 Ännu inte subventionerat 
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eller flera kotfrakturer, övriga hade höftfraktur. Denna selektion av patienter är viktig 
att beakta inför ställningstagande till subvention av läkemedlet. Följer man den an-
givna indikationen utan restriktioner vad gäller subvention kommer en mycket stor an-
del av landets patienter med någon osteoporosrelaterad fraktur att bli aktuella för 
behandling.  

• Om man utgår från indikationen så kan 1 500 - 2 000 patienter bli aktuella för behand-
ling. Om man utgår från denna smalare indikation, det vill säga patientgruppen som 
behandlas på grund av kotkompression och/eller höftfraktur (som är den population 
som huvudstudien ARCH grundar sig på), kan det röra sig om ca 200 - 400 patienter. 

6.2 Synpunkter från andra myndigheter 

Läkemedelsverket har konsulterats under TLV:s utredning av Evenity avseende tolkning av 
indikationstexten (se avsnitt 1.2.1 Indikation). 

7 Sammanvägning 

Osteoporos (benskörhet) innebär att benvävnaden är mindre tät än i vanliga fall och att ske-
lettet därmed blir skörare och lättare att bryta. De flesta benskörhetsfrakturer är allvarliga och 
kan leda till långvarig smärta, funktionsnedsättning med försämrad livskvalitet, ökad sjuklig-
het och för tidig död. TLV bedömer att tillståendets svårighetsgrad är medelhög. 
 
Evenity innehåller den aktiva substansen romosozumab och är indicerat för behandling av svår 
osteoporos hos postmenopausala kvinnor med hög risk för fraktur. Evenity ges subkutant en 
gång per månad i tolv månader. Efter slutförd behandling med Evenity rekommenderas över-
gång till antiresorptiv behandling då detta förlänger den erhållna effekten av Evenity. 
 
Alendronat är det läkemedel som används i störst utsträckning vid postmenopausal osteoporos 
och rekommenderas i nationella riktlinjer till den aktuella patientgruppen. Alendronat är dess-
utom det osteoporosläkemedel som har lägst behandlingskostnad. Det finns tillgängligt som 
generika och ingår i läkemedelsförmånen i periodens vara-systemet. Generiskt alendronat be-
döms därför utgöra relevant jämförelsealternativ till Evenity. 
 
Resultat från den pivotala studien ARCH visar att tolv månaders behandling med romo-
sozumab signifikant minskar risken att drabbas av nya benskörhetsfrakturer jämfört med 
alendronat hos postmenopausala kvinnor med osteoporos och som haft minst en kotfraktur 
eller en höftfraktur de senaste 24 månaderna. Studieresultaten visar att effekten på frakturris-
ken bibehålls hos patienter som övergår till alendronat efter slutförd behandling med romo-
sozumab. TLV bedömer att behandlingseffekten av romosozumab vid behandling av 
utvärderad patientgrupp är kliniskt relevant.  
 
Under den tolv månader långa behandlingsfasen av ARCH-studien drabbades dubbelt så 
många patienter i romosozumabgruppen jämfört med alendronatgruppen av allvarliga kardi-
ovaskulära händelser. TLV bedömer att det är viktigt att väga in den kardiovaskulära risken 
kopplad till behandling med romosozumab i bedömningen av kostnader och hälsorelaterade 
livskvalitetsvinster mellan behandlingarna. 
 
Företaget har kommit in med en hälsoekonomisk analys som studerar skillnader i effekt och 
kostnader mellan behandling med Evenity följt av generiskt alendronat jämfört med enbart 
generiskt alendronat vid behandling av postmenopausala kvinnor med osteoporos som haft en 
allvarlig benskörhetsfraktur de senaste tolv månaderna. Allvarlig benskörhetsfraktur definie-
ras av företaget som en benskörhetsfraktur i höft, underarm, överarm eller en klinisk kotfrak-
tur.  
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Enligt företagets hälsoekonomiska analys uppgår kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat lev-
nadsår (QALY) till cirka 330 000 kronor. Den relativa effekten som antas i analysen för Evenity 
jämfört med generiskt alendronat baseras på ARCH-studien.  
 
I denna studie inkluderades enbart postmenopausala kvinnor med osteoporos och som haft 
minst en kotfraktur eller en höftfraktur. TLV bedömer att företaget inte har visat att effektre-
sultaten från denna studie även är tillämpbara till postmenopausala kvinnor som drabbats av 
underarm- eller överarmsfraktur de senaste tolv månaderna. TLV har därför utvärderat kost-
nader och hälsoeffekter av behandling med Evenity följt av generiskt alendronat i jämförelse 
mot behandling med enbart generiskt alendronat hos postmenopausala kvinnor med osteopo-
ros som haft en klinisk kotfraktur eller en höftfraktur de senaste tolv månaderna.  
 
TLV gör andra antaganden i sina analyser än företaget och detta gör att TLV:s resultat skiljer 
sig från företagets. 
 
Företaget räknar i sin analys med att effekten av behandling med generiskt alendronat varar 
dubbelt så länge som behandlingen pågår. TLV bedömer att detta antagande är behäftad med 
hög osäkerhet. TLV antar därför i sina analyser att effekten av generiskt alendronat kvarstår i 
två år efter avslutad behandling, vilket motsvarar 60 procent av patienternas genomsnittliga 
behandlingslängd. 
 
Företaget inkluderar endast gastrointestinala biverkningar vid behandling med generiskt 
alendronat i sina analyser. TLV bedömer att det är rimligt att även räkna med att behandling 
med Evenity leder till fler kardiovaskulära händelser jämfört med generiskt alendronat. TLV 
inkluderar därför kostnader och livskvalitetspåverkan inklusive död till följd av kardiovasku-
lära händelser hos patienter som inte tidigare haft en hjärtinfarkt eller stroke i den hälsoeko-
nomiska analysen. 
 
Till skillnad från företaget antar TLV att det uppstår en kostnad i vården för utbildning av pa-
tienter i injektionsteknik. TLV inkluderar därför en kostnad som motsvarar ett besök hos en 
sjuksköterska i sin hälsoekonomiska analys. 
 
Enligt TLV:s hälsoekonomiska analys leder behandling med Evenity följt av generiskt alendro-
nat i jämförelse mot behandling med endast generiskt alendronat till en behandlingsvinst om 
0,084 kvalitetsjusterade levnadsår, en ökad kostnad om 34 643 kronor och därmed en kostnad 
per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår om 412 000 kronor. Kostnaden för behandling med Eve-
nity för den utvärderade patientpopulationen, postmenopausala kvinnor med osteoporos som 
haft en klinisk kotfraktur eller en höftfraktur de senaste tolv månaderna, bedöms som rimlig i 
förhållande till den nytta läkemedlet ger.  
 
Företaget har inte kommit in med underlag som möjliggör en utvärdering av kostnader och 
effekter av Evenity för hela patientpopulationen som läkemedlet är godkänt för. TLV finner 
därför skäl till att begränsa subventionen av Evenity till den utvärderade patientgruppen, det 
vill säga till postmenopausala kvinnor som haft en klinisk kotfraktur eller en höftfraktur de 
senaste tolv månaderna. 
 
Sammantaget bedömer TLV att kriterierna i 15 § förmånslagen är uppfyllda till det ansökta 
priset endast om subventionen förenas med begränsningar och villkor i enlighet med 11 § för-
månslagen. Ansökan ska därför bifallas med följande begränsningar och villkor.  
 
Evenity subventioneras endast vid behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor 
som haft en klinisk kotfraktur eller en höftfraktur de senaste tolv månaderna. 
 
Företaget ska tydligt informera om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och an-
nan information om läkemedlet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Utdrag ur lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 

 
8 § första stycket  

Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § får ansöka om att läkemedlet 

eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna enligt denna lag. Sökanden ska visa att villkoren 

enligt 15 § är uppfyllda och lägga fram den utredning som behövs för att fastställa inköpspris 

och försäljningspris. 

 

10 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får på eget initiativ besluta att ett läkemedel 

eller en annan vara som ingår i läkemedelsförmånerna inte längre ska ingå i förmånerna.  

 

11 § Om det finns särskilda skäl får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att ett 

läkemedel eller en annan vara ska ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst 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 3 

kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), framstår som rimliga från medicinska, 

humanitära och samhällsekonomiska synpunkter, och 

2. det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som enligt en 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. 

 

 

 
 
 

 
 
 


