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Gavreto (pralsetinib) 

Utvärderad indikation 

Gavreto som monoterapi är avsett för behandling av vuxna patienter med RET-(rearrangerad 
under transfektion)-fusionspositiv avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som inte ti-
digare behandlats med en RET-hämmare. 

Förslag till beslut 

Bifall 
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[---] kronor (AUP) totalt vid fullskalig försäljning 

Ansökta förpackningar 
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Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV 
 

Inom förmånen  

 

Ansökt/fastställt AIP1 eller 
AUP2  

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.  

 
 
 
 
 
 

 
1 Apotekens inköpspris 
2 Apotekens utförsäljningspris 
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TLV:s bedömning och sammanfattning 

Förslag till beslut: bifall 

• Ungefär 80 procent av alla lungcancerfall är icke-småcellig lungcancer (NSCLC). En till 
två procent av alla patienter med NSCLC utvecklar sjukdomen på grund av en genetisk 
förändring i form av en RET-fusion. 

• Gavreto (pralsetinib) är en selektiv hämmare av RET-tyrosinkinasreceptorn3. Genom 
att blockera aktiviteten hos RET hämmar pralsetinib cancercellernas delning och sprid-
ning. 

• Gavreto som monoterapi är avsett för behandling av vuxna patienter med RET-fusions-
positiv avancerad NSCLC som inte tidigare behandlats med en RET-hämmare. 

• Gavreto ges som kapslar i styrkan 100 mg. Rekommenderad dosering är 400 mg per 
dag. 

• Företaget har ansökt om en läkemedelskostnad på 51 307,38 kronor (AUP) per förpack-
ning (120 sycken 100 mg kapslar), vilket motsvarar en månadskostnad på cirka 50 000 
kronor vid rekommenderad dosering. 

• TLV bedömer svårighetsgraden av spridd NSCLC som mycket hög. Detta eftersom till-
ståndet är obotligt och medför kort förväntad överlevnad. 

• Pralsetinib har utvärderats i fas I/II-studien ARROW.  

• Eftersom ARROW är en enkelarmad studie har effekten i förhållande till annan be-
handling utvärderats genom indirekta effektjämförelser. 

• Företaget har jämfört effekten av pralsetinib i första linjen med följande jämförelseal-
ternativ (namn på studie i parentes): 1) Platinabaserad kemoterapi (IMpower 132); 2) 
PD1-hämmaren pembrolizumab (Keytruda) (KEYNOTE-042); 3) kombinationsbe-
handling med pembrolizumab + kemoterapi (KEYNOTE-189). 

• Enligt samtliga av dessa jämförelser förelåg statistiskt signifikanta fördelar för pralseti-
nib vad gäller total överlevnad (OS) och progressionsfri överlevnad (PFS). 

• Enligt motsvarande jämförelser mot registerdata från databasen Flatiron fanns också 
statistiskt signifikanta skillnader till pralsetinibs fördel vad gäller PFS och OS. 

• Resultaten av effektjämförelser mellan pralsetinib och jämförelsealternativen är för-
knippade med osäkerheter eftersom den pivotala studien är en enarmad fas I/II-studie 
med omogna data och indirekta jämförelser har använts. 

• TLV bedömer att pralsetinib har bättre effekt än jämförelsealternativen. Det är dock 
svårt att kvantifiera graden av effektskillnader. 

• De flesta patienter med spridd NSCLC får idag kombinationsbehandling med en PD(L)-
1-hämmare och kemoterapi. Det kliniskt mest relevanta jämförelsealternativet bedöms 
därför vara sådan kombinationsterapi. 

• Samtliga tre PD(L)-1-hämmare som har indikation för behandling av NSCLC har avtal 
med regionerna som sänker läkemedelskostnaderna. Avtalsnivåerna är förknippade 
med sekretess, vilket innebär att TLV inte kan fastställa någon kostnad per kvalitetsju-
sterat levnadsår (QALY) i förhållande till kombinationsbehandling. 

• En andel patienter med spridd NSCLC får istället kemoterapi och innan PD(L)-1-häm-
marna introducerades utgjorde detta standardbehandling. PD(L)-1-hämmare respek-
tive annan målriktad behandling har därför tidigare jämförts med kemoterapi vid 
första linjens NSCLC då TLV utvärderat kostnadseffektiviteten. 

• Eftersom läkemedelskostnaden för immunterapin inte är känd bedömer TLV att 
Gavreto bör jämföras mot platinabaserad kemoterapi, karboplatin/cisplatin plus 
pemetrexed. 

 
3 RET = rearranged during transfection 
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• Företaget har inkommit med en hälsoekonomisk analys där Gavreto kan jämföras med 
flera olika behandlingsalternativ i såväl första som andra linjens NSCLC, platinabase-
rad kemoterapi inkluderat. 

• I företagets grundscenario uppgår kostnaden per QALY till cirka 600 000 kronor jäm-
fört med platinabaserad kemoterapi.  

• Företaget har också presenterat en jämförelse mot PD(L)1-hämmaren Keytruda och 
kemoterapi där Gavreto är mer effektivt och mindre kostsamt jämfört med kombinat-
ionsbehandlingen. 

• I TLV:s grundscenario uppskattas kostnaden per QALY till cirka 840 000 kronor jäm-
fört med platinabaserad kemoterapi.  

• Omogna data (få händelser och kort uppföljningstid) i kombination med den indirekta 
effektjämförelsen bidrar till en mycket hög osäkerhet avseende kostnaden per QALY. I 
flertalet känslighetsanalyser ligger dock skattningen under den nivå som kan bedömas 
vara rimlig givet en mycket hög svårighetsgrad. Förslaget till beslut är därför bifall. 
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1 Medicinskt underlag 

1.1 Icke-småcellig lungcancer (NSCLC)4 

Varje år drabbas cirka 3 800 personer av lungcancer i Sverige. Det finns två huvudtyper av 
lungcancer: småcellig (SCLC) och icke-småcellig (NSCLC5). NSCLC är den vanligast förekom-
mande formen och utgör ungefär 80-85 procent av all lungcancer. De två vanligaste formerna 
av NSCLC är adenokarcinom och skivepitelcellscancer. Adenokarcinom är den vanligast före-
kommande formen.   

Två av de viktigaste kliniska prognosfaktorerna vid lungcancer är tumörstadium och patien-
tens så kallade performance status. Även kön, ålder, tumörtyp, val av behandling och en rad 
tumörbiologiska egenskaper har prognostisk betydelse.  

Enligt Socialstyrelsen6 har cirka 70 procent av alla personer med lungcancer en långt fram-
skriden sjukdom (stadium IIIB–IV) redan vid diagnos och går då i många fall inte att bota. De 
drabbas ofta av svår smärta, hosta, andnöd och ångest. Ungefär 75 procent av personer med 
lungcancer i dessa stadier dör inom ett år.  

En till två procent av patienterna med NSCLC har en s.k. RET-fusion. Detta leder till konstitu-
tivt aktivt RET-protein som stimulerar cancerceller att dela sig på ett okontrollerat sätt.  RET-
fusion som orsak till lungcancer är vanligare hos yngre individer, icke-rökare, patienter med 
bättre performance status och patienter med andra typer av lungcancer än skivepitelcancer. 

1.2 Läkemedlet 

 
Läkemedlet Gavreto innehåller den aktiva substansen praselitinib och fick villkorligt mark-
nadsgodkännande i Europa 18 november 2021.  

1.2.1 Indikation 

Gavreto som monoterapi är avsett för behandling av vuxna patienter med RET-(rearrangerad 
under transfektion)-fusionspositiv avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som inte ti-
digare behandlats med en RET-hämmare.  

1.2.2 Verkningsmekanism 

Pralsetinib är en potent proteinkinashämmare som är riktad mot onkogena RET-fusionspro-
teiner. Vid NSCLC är RET-fusioner som leder till konstitutivt aktiverat RET-protein en av de 
huvudsakliga faktorerna som driver utvecklingen av cancer genom att främja cancercellernas 
proliferation. Genom att blockera aktiviteten hos RET hämmar pralsetinib cancercellernas del-
ning och spridning. 

1.2.3 Dosering/administrering 

Behandlingen ska initieras av läkare med erfarenhet av administrering av cancerläkemedel. 
 
Selektion av patienter för behandling av RET-fusionspositiv avancerad NSCLC ska baseras på 
en validerad testmetod. 
 

 
4 Delar av nedanstående medicinska sammanfattning är hämtad i sin helhet från: Regionala cancercentrum i samverkan Lung-
cancer, Nationellt vårdprogram 2021-08-25 
5 Non-small cell lung cancer 
6https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/lungcancer/   

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/lungcancer/
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Gavreto är avsett för oral användning. Rekommenderad dos är 400 mg pralsetinib en gång 
dagligen.  
 
Behandlingen ska fortgå fram till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Avbrott i 
behandlingen med eller utan dossänkning kan övervägas för att hantera biverkningar, baserat 
på svårighetsgrad och klinisk manifestation. 
 
Dosen kan sänkas i steg om 100 mg till minimidosen 100 mg en gång dagligen. Gavreto ska 
sättas ut permanent om patienten inte tolererar 100 mg peroral dos en gång dagligen. 
 

1.3 Behandling och svårighetsgrad vid NSCLC 

1.3.1 Aktuella behandlingsrekommendationer NSCLC 

Behandlingsrekommendationerna nedan utgår från från det nationella vårdprogrammet för 
lungcancer7. För referenser se vårdprogrammet. 
 
Antitumoral läkemedelsbehandling vid metastaserad NSCLC omfattar flera modaliteter: kon-
ventionell cytostatikabehandling, målriktad terapi och immunterapi. Identifiering av behand-
lingsprediktiva markörer ökar precisionen i behandlingsvalet. I den primära utredningen av 
patienter med NSCLC rekommenderas molekylärpatologisk analys av EGFR-, ALK-, ROS1-, 
BRAF- RET- och NTRK-status, samt immunhistokemisk analys av PD-L1-uttryck i tumören. 
 
Utöver EGFR, ALK, ROS1 och BRAF, mot vilka målriktade terapier rekommenderas,  finns vid 
NSCLC ett antal tumörgenetiska, potentiellt prediktiva markörer för respons på målriktad te-
rapi. Dessa inkluderar RET, MET, HER2, KRAS och NTRK. 
 
RET-fusioner ses hos 1–2 % av patienter med NSCLC. I vårdprogrammet nämns att aktiviteten 
hos multikinashämmare, såsom kabozantinib, vandetanib, sunitinib, sorafenib och alektinib i 
tidiga studier har varierat med responstal mellan 16 och 47 %. Selperkatinib är en nyare RET-
hämmare som i fas I/II-studier medfört responstal på 64% hos tidigare behandlade patienter 
och 85% hos obehandlade patienter. Selperkatinib fick nyligen EMA-godkännande. Pralsetinib 
är en annan ny och mer specifik RET-hämmare med responstal på 58% och liknande effekt 
oavsett behandlingslinje. 
 
Angående RET, MET och ytterligare några mutationer står i vårdprogrammet från augusti 
2021 att sammantaget är data på behandlingseffekter med målriktad terapi vid dessa tumör-
genetiska varianter ännu inte tillräckligt robusta för att sådan behandling ska rekommenderas 
som förstahandsbehandling i klinisk praxis, men kan övervägas i selekterade fall om andra 
behandlingsalternativ bedöms mindre effektiva eller uttömts. 
 
Behandling av RET-fusionspositiv NSCLC sker idag därför enligt samma behandlingsalgoritm 
som NSCLC utan påvisad behandlingsprediktiv molekylärgenetisk markör. 
 
Behandlingsrekommendationerna för NSCLC stadium IV sammanfattas i nedanstående figu-
rer (Figur 1). 
 
 

 
7 Regionala cancercentrum i samverkan Lungcancer, Nationellt vårdprogram 2021-08-25 
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Figur 1. Behandlingsrekommendationer för NSCLC stadium IV, immunterapi och cytostatika, enligt Nation-
ellt vårdprogram för lungcancer 

 
 
Till patienter med NSCLC utan påvisad behandlingsprediktiv molekylärgenetisk markör re-
kommenderas i första hand kombinationsbehandling med platinumbaserad cytostatika och 
immunterapi (pembrolizumab, atezolizumab eller ipilimumab + nivolumab). Monoterapi med 
pembrolizumab eller atezolizumab rekommenderas som behandlingsalternativ vid högt PD-
L1-uttryck i tumören. Vi har idag otillräckligt underlag för att rekommendera något av behand-
lingsalternativen framför övriga, då direkt jämförande data saknas. I situationer där snabb be-
handlingsrespons eftersträvas, t.ex. vid snabbt progredierande tumör och/eller påverkan på 
centrala strukturer i thorax, kan kombinationsbehandling med cytostatika och immunterapi 
sannolikt motiveras framför monoterapi, om patienten är i skick för detta. 
 
Det finns i dag ingen standardregim för 1:a linjens cytostatikabehandling av avancerad icke-
småcellig lungcancer. En kombination av cisplatin och något av preparaten vinorelbin, do-
cetaxel, paklitaxel, gemcitabin eller pemetrexed förefaller utifrån publicerade kontrollerade 
studier ha likartade effekter på överlevnad och livskvalitet. Beträffande pemetrexed förefaller 
effekten vara bäst vid adenokarcinom, medan preparatet inte rekommenderas då skivepitel-
cancer dominerar den histologiska bilden. 
 

1.3.2 Jämförelsealternativ vid NSCLC 

Företaget anger följande motivering till valet av jämförelsealternativ: 
 
”Gavreto (pralsetinib) som monoterapi är avsett för behandling av vuxna patienter med RET-
fusionspositiv avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som inte tidigare behandlats med 
en RET-hämmare. I studien inkluderades patienter med lokalt avancerad eller metastaserad 
sjukdom som var mätbar enligt RECIST-kriterierna, en funktionsstatus 0-2, som skulle ha pro-
gredierat efter standardbehandling eller inte uppnått adekvat respons på behandlingen. Fler-
talet patienter i studien hade adenokarcinom. Baserat på detta gör Roche bedömningen att 
det/de mest relevanta jämförelsealternativet/-en för den aktuella patientgruppen står att finna 
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bland behandlingsalgoritmen för metastaserad sjukdom. Roche har i den hälsoekonomiska ut-
värderingen presenterat ett flertal olika jämförelser så som immunterapi i kombination med 
cytostatika (pembrolizumab + karbo-/cisplatin + pemetrexed), monoterapi med immunterapi 
(pembrolizumab), konventionell behandling med en platinumbaserad cytostatika (karbo-/cis-
platin + pemetrexed) och recidivbehandling (docetaxel respektive nivolumab). Roche ser inte 
att målriktad behandling i form av multikinashämmare utgör något relevant jämförelsealter-
nativ för patienter med metastaserad RET-fusionspositiv NSCLC, något som även bekräftas av 
en klinisk expert. Inte heller selperkatinib utgör ett relevant jämförelsealternativ då selperkati-
nib är godkänt först i andra linjens behandling efter immunterapi/cytostatika (”RET-fusions-
positiv avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som kräver systemisk behandling, 
efter tidigare behandling med immunterapi och/eller platinuminnehållande kemoterapi”). 
Därtill ska patienter inte tidigare ha behandlats med RET-hämmare enligt nu ansökt indikat-
ion för Gavreto (pralsetinib). 
 
Sammanfattning: Roche bedömer att det finns flera behandlingsalternativ som kan utgöra 
relevanta jämförelsealternativ. Roche har i den hälsoekonomiska modellen utvärderat immu-
noterapi i kombination med cytostatika (pembrolizumab + karbo-/cisplatin + pemetrexed), 
monoterapi med immunterapi (pembrolizumab), konventionell cytostatikabehandling med en 
platinumkombination (karboplatin + pemetrexed) och recidivbehandling (docetaxel och nivo-
lumab).” 
 
 
TLV:s diskussion 
Enligt befintligt vårdprogram rekommenderas kombinationsbehandling med cytostatika (ke-
moterapi) och immunterapi i första linjen. Immunterapi som monoterapi  rekommenderas vid 
högt PD-L1-uttryck. Även konventionell cytostatikabehandling med en platinumkombination 
nämns i första linjen. Behandling av RET-fusionspositiv NSCLC rekommenderas idag enligt 
vårdprogrammet i första hand ske enligt behandlingsalgoritmen för NSCLC utan påvisad be-
handlingsprediktiv molekylärgenetisk markör. 
 
I den nationella konsekvensbeskrivningen av vårdprogrammet i lungcancer 2021 står föl-
jande att läsa: Immunterapi blev i och med 2020 års vårdprogram den vanligaste och viktig-
aste behandlingsmodaliteten vid metastaserad NSCLC. Den största konsekvensen av 2020 
års vårdprogram var att immunterapi flyttade in i första linjens lungcancerbehandling för de 
flesta patienter med metastaserad sjukdom. För Sveriges 1300 patienter med metastaserad 
NSCLC i WHO PS 0-2 kommer immunterapi att vara en förstalinjens behandling i kombinat-
ion med cytostatika (uppskattningsvis för 80 procent av gruppen) eller som monoterapi 
(uppskattningsvis för 20 procent av gruppen). 
 
Som ett led i EMA:s utvärdering av Gavreto8 konsulterades en expertgrupp angående be-
handlingsalternativ för patienter med RET-fusion. Experterna påtalade att i patienter med 
mutationer i EGFR eller med ALK-rearrangemang, och även patienter med RET-fusion, tycks 
immunkemoterapi ha lägre effekt. I EMA:s utvärdering ställdes som villkor att företaget skall 
genomföra en randomiserad fas 3-studie där pralsetinib jämförs med platinumbaserad ke-
moterapi innan det villkorade marknadsgodkännandet kan omvandlas till ett standardgod-
kännande. Enligt kliniska experter som NICE har konsulterat bedöms immunterapi vara 
mindre effektivt för patienter med RET-fusion9 . Patienter med känd RET-fusion behandlas i 
England därför istället med enbart kemoterapi, platinabaserad kemoterapi och pemetrexed, i 
första linjen. Detta skulle kunna tala för att kemoterapi också är ett kliniskt relevant jämfö-
relsealternativ till Gavreto. 
 

 
8 EMA, European Medicines Agency. Gavreto European Public Assessment Report. Report date: 16 September 2021. 
9 https://www.nice.org.uk/guidance/gid-ta10770/documents/129  

https://www.nice.org.uk/guidance/gid-ta10770/documents/129
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För samtliga immunterapier finns avtal med hemliga återbäringsnivåer vilka förhindrar en be-
dömning av Gavretos kostnadseffektivitet i förhållande till kombinationsbehandling respek-
tive immunterapi i monoterapi.  
 
Immunterapi har i utvärderingar av TLV tidigare haft kemoterapi som jämförelsealternativ i 
första linjen (Keytruda, dnr 3331/2016). Även ALK-hämmaren Xalkori  jämfördes med kemo-
terapi i första linjen (dnr 347/2016). 
 
På grund av det ovan nämnda bedömer TLV att kemoterapi, det vill säga cisplatin eller kar-
boplatin följt av pemetrexed, är relevant jämförelsealternativ till Gavreto.  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att flertalet patienter idag får kombinationsbehandling 
med kemoterapi och immunterapi i första linjen, men att även kemoterapi utgör ett möjligt 
jämförelsealternativ. Eftersom läkemedelskostnaden för immunterapin inte är känd bedömer 
TLV att Gavreto bör jämföras mot kemoterapi, karboplatin/cisplatin plus pemetrexed. 

1.3.3 Svårighetsgrad för tillståndet 

 
TLV:s diskussion 
Enligt befintlig indikation är Gavereto aktuellt vid avancerad eller spridd NSCLC. Det stora 
flertalet patienter med spridd NSCLC får idag kombinationsterapi (immunterapi och kemote-
rapi) i första linjen. I studien KEYNOTE-189  uppgick medianöverlevnaden till 22,0 månader 
för patienter som behandlades med Keytruda plus kemoterapi och till 10,7 månader för pati-
enter som istället fick kemoterapi. Det innebär att patienter med spridd NSCLC  har en kort 
förväntad överlevnad. 
 
TLV har i tidigare utredningar, exempelvis Tagrisso (dnr 2994/2018) vid behandling av pati-
enter med spridd EGFR-muterad NSCLC bedömt tillståndets svårighetsgrad som mycket hög. 
TLV gör i detta ärende samma bedömning. 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer svårighetsgraden för avancerad eller spridd NSCLC som 
mycket hög då tillståndet är fortskridande (progredierande), saknar bot och leder till en för-
kortad livslängd med kraftigt försämrad livskvalitet. Behandlingen är palliativ och syftar till 
att förlänga livet. 

 

1.4 Klinisk effekt och säkerhet  

 
Marknadsgodkännande för Gavreto (pralsetinib) bygger på data från den registreringsgrun-
dande fas 1/2-studien ARROW som inkluderade patienter med RET-fusionspositiva tumörer, 
däribland NSCLC10. Analyser och resultat i detta stycke avser bara NSCLC då det är den indi-
kation som ansökan gäller. Tabell 1 ger en översikt över ARROW-studien. 
 
Tabell 1: Sammanfattning över aktuella studier 

Studie Studiedesign 
Jämförelse-
alternativ 

Studiemål Studiepopulation 

ARROW Fas 1/2 ”First in man”,  
öppen, icke-randomise-
rad, multikohortstudie. 
Fas 1 utgjordes av en do-
seskalering och 
Fas 2 utgjordes av en 
dosexpansion. 

Inget Fas1: Bestämma MTD, 
RP2D och säkerhet 
Fas 2: bedöma effekt 
och säkerhet 

≥18 år med avancerad, 
icke resektabel RET-al-
teration NSCLC, MTC, 
eller annan RET-föränd-
rad solid tumör 

 
10 Gainor JF, Curigliano G, Kim DW, Lee DH, Besse B, Baik CS, et al. Pralsetinib for RET fusion-positive non-small-cell lung cancer 
(ARROW): a multi-cohort, open-label, phase 1/2 study. Lancet Oncol. 2021 Jul;22(7):959-969. 



12 
Dnr 3599/2021 
Punkt enligt föredragningslista:  

 
 
Studien ARROW 
 
Metod 
ARROW är en pågående fas 1/2, icke-randomiserad, enarmad, öppen, ”first in man”, multiko-
hortstudie som inkluderade patienter med avancerade, icke-resektabla RET-fusionspositiva 
solida tumörer. Studien utgjordes av en doseskaleringsfas (fas 1) och en dosexpansionsfas (fas 
2). I fas 1 fastställdes maximal tolererad dos (MTD) och rekommenderad fas 2 dos (RP2D). För 
att minimera antalet patienter som behandlades med subterapeutiska doser användes kohort-
storleken ett till tre i den första dosnivån följt av kohortstorleken tre till sex i alla senare dose-
ringsnivåer. 
 
Studien inkluderade patienter i nio olika grupper (Figur 2). Om inget annat anges avser fortsatt 
beskrivning och diskussion i den aktuella subventionsansökan data från grupp ett och två. Stu-
dien inkluderade totalt 587 patienter varav 62 inkluderades i fas 1. 
 
Figur 2 Översikt studieupplägg ARROW fas1/2 

 

 
Patienter som inkluderades i fas 1 och sedermera grupp 1 och 2 i fas 2 skulle vara 18 år eller 
äldre, ha en funktionsstatus (ECOG) 0-1 och en icke resektabel sjukdom. 
 
I fas 1 skulle patienterna ha en patologiskt dokumenterad icke resektabel, avancerad solid tu-
mör. Patienterna skulle ha antingen en tyreoideacancer (MTC) eller en RET-förändrad solid 
tumör. Sjukdomen skulle också ha progredierat under eller efter standardbehandling alterna-
tivt att standardbehandling bedömts som olämplig av behandlande läkare. I fas 2 skulle pati-
enterna ha en mätbar sjukdom enligt RECIST v1.1 och i grupp 1 inkluderades patienter med 
patologiskt dokumenterad lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC med en RET-fusion 
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som tidigare behandlats med platinumbaserad cytostatika. I grupp 2 skulle patienterna ha en 
patologiskt dokumenterad lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC med RET-fusion som 
tidigare inte behandlats med platinumbaserad cytostatika11. Denna grupp inkluderade även 
patienter som inte haft någon systemisk behandling.  
 
Exempel på exklusionskriterier är: tumör med annan primär alteration än RET, t ex EGFR, 
ALK eller ROS-1, okontrollerad kardiovaskulär sjukdom, CNS-metastaser associerade med 
progressiva neurologiska symptom eller som kontrolleras med hjälp av höga doser steroider, 
symptomatisk interstitiell lungsjukdom, interstitiell pneumonit, tidigare systemisk anticancer-
behandling12, strålning eller tidigare behandling med selektiva RET-hämmare.  
 
En behandlingscykel utgjordes av 28 dagar. I fas 1 erhöll patienterna flera olika doseringsal-
ternativ13 medan i fas 2 erhöll alla patienter 400 mg pralsetinib, per dos, en gång per dag. Dos-
reduktion var tillåten med 100 mg vid oönskade händelser av grad 3 eller högre. Lägsta tillåtna 
dos var 100 mg en gång per dag. Behandlingsuppehåll på grund av toxicitet var tillåtet i maxi-
malt 28 dagar. I de fall en oönskad händelse inte återgick till grad 2 eller lägre efter dose-
ringsuppehåll avslutades behandlingen.  
 
Patienter vars sjukdom progredierat kunde fortsätta med behandling om behandlande läkare 
ansåg det var bäst för patienten. 
 
Effektmått 
Primärt effektmått i ARROW var objektiv tumörrespons (ORR) och bästa totala respons (BOR) 
mätt med RECIST v1.1. ORR definierades som andelen patienter med bekräftad BOR (kom-
plett- eller partiell respons) vid minst två bedömningar utan sjukdomsprogression med ≥28 
dagar emellan.   
 
Sekundära effektmått inkluderade svarsduration (DOR), ”clinical benefit rate” (CBR), ”disease 
control rate” (DCR), progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS). Även livskva-
litet utvärderades i studien (exploratoriskt). 
 
För att bättre kunna utvärdera data har patienterna delats in i olika analyspopulationer. Tabell 
2 visar en översikt över patientpopulationerna och utvärderade effektmått. Om inget annat 
anges är resultaten utvärderade med BICR14. 
 
Tabell 2 Översikt patientpopulationer som analyseras 

Population Populationsbeskrivning Används vid  
bedömning av: 

Säkerhetspopulation Alla patienter som erhållit minst en dos pralsetinib 
oavsett dos eller cancerdiagnos innan 6 november 
2020. 
 

Analyser av säkerhet 

Effektpopulation  NSCLC patienter som inkluderats i säkerhetspopu-
lationen innan 22 maj 2020. Denna population är 
den som primärt används för effektutvärdering i AR-
ROW protokollet och motsvarar ”intention to treat”. I 
analyserna poolas patienter från fas 1 (MTD och 
RP2D utvärderingen) med patienterna från fas 2. 
 

ORR/BOR 
DOR 
CBR 
DCR 
PFS 
OS 

 

 
11 Tidigare platinumbaserad behandling i neoadjuvant eller adjuvant behandlingslinje var tillåten om fyra månader eller mer för-
flutit mellan sista platinumdosen och första dosen av studieläkemedlet. 
12 Immunterapi där mer än 28 dagar förflutit innan första dosen studieläkemedel var tillåtet och eventuella biverkningar skulle ha 
läkt ut till <grad 2. Annan systemisk anticancerbehandling/strålning som var avslutat mer än 14 dagar innan eller efter 5 halve-
ringstider var tillåtet. 
13 30, 60, 100, 200, 300, 400 och 600 mg en gång per dag och 100 mg två gånger per dag eller 100 mg + 200 mg per dag. 
14 BICR=Blinded central review 
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Patientkarakteristika 
 
Vid datauttaget den 6 november 2020 hade totalt 528 patienter oavsett diagnos (NSCLC, MTC 
eller andra RET-alternerade tumörer), som erhållit minst 1 dos med pralsetinib 400 mg x 1 
inkluderats i studien. 233 av dessa ingår i effektpopulationen och av dessa hade 158 tidigare 
erhållit behandling15 medan 75 patienter var behandlingsnaiva vid studieinklusion.  
 
Förutsatt att inget annat anges, avser här presenterade data patienter med RET-fusionspositiv 
NSCLC som påbörjat behandling med pralsetinib, 400mg x1 före den 22 maj 2020. Presente-
rad data är från datauttag 6 november 2020. Vid denna databrytpunkt var medianuppfölj-
ningstiden 13,2 månader för samtliga patienter med NSCLC, 9,5 månader för patienter som 
behandlades i första linjen och 19,7 månader för patienter som fått minst en tidigare behand-
ling. 75,5% av patienterna blev censurerade vid datauttaget. Patientkarakteristika för effektpo-
pulationen presenteras i Tabell 3.  
 

Med anledning av de initiala resultaten hos behandlingsnaiva patienter med RET-fusionspo-
sitiv NSCLC gjordes en ändring i inklusionskriterierna (amendment 9). Grupp 2 utökades då 
till 200 patienter för att möjliggöra inklusion av alla behandlingsnaiva patienter med RET-
fusionspositiv NSCLC, även de som skulle kunna få systemisk standardbehandling.  
 

 
15 n=136 med platinumbaserad cytostatika och n=22 med icke platinumbaserad behandling 
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Tabell 3 Patientkarakteristika ARROW 

 
 
 
Resultat 
Inga kliniskt relevanta skillnader noterades mellan utvärderingar gjorda av BICR eller behand-
lande läkare i effektpopulationen för de utvärderade parametrarna BOR, ORR, CBR, DCR, 
DOR och PFS. Tabell 4 och Tabell 5 presenterar resultaten för de primära och sekundära ef-
fektmåtten för effektpopulationen.  
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Tabell 4 Primära effektmått (BICR bedömd), (effektpopulationen)  

 
 
Tabell 5 Sekundära effektmått (effektpopulationen)  
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Oönskade händelser i den kliniska studien 
Säkerhetsdata omfattar 528 patienter från datauttaget den 6 nov 2020, varav 281 patienter 
med RET-fusionspositiv NSCLC. I median hade patienterna (n=281) behandlats med pralseti-
nib under 7,89 (0,3-28,4) månader. Dosintensiteten16 var i median 92,1 (27-100). 
 
Tre fjärdedelar (75%) fick oönskade händelser av grad 3 eller högre och 59% drabbades av 
allvarliga oönskade händelser. Dosreduktion krävdes hos 45% av patienterna och 20% avslu-
tade sin behandling. Den vanligaste oönskade händelsen var hepatotoxicitet (förhöjda 
transaminaser och/eller bilirubin) som drabbade 52% av patienterna. Andra vanliga oönskade 
händelser var anemi (46%), förstoppning (42%), hypertension (34%), låga neutrofiler (28%), 
leukopeni (26%) och diarré (25%). De vanligaste allvarliga oönskade händelserna inkluderade 
infektioner (pnemoni 12%), sepsis 3%, urinvägsinfektion 2%), thorakala händelser (pneumonit 
5%, dyspné 2%, plerural effusion 2%) och myelotoxiska händelser (anemi 3%, neutropeni 2%). 
 
12,5% (35 av 281 patienter) avled under studietiden. 14 av dessa dödsfall tillskrivs sjukdoms-
progression. De vanligaste dödsorsakerna var av thorakal natur såsom pneumoni, dyspné och 
andningsinsufficiens. Biverkningarna för hela säkerhetspopulationen (n=528) är jämförbar 
med NSCLC-populationen. Lika så ter sig inte toxiciteten skilja sig åt för patienter som fått 
systemisk behandling innan pralsetinib jämfört med behandlingsnaiva patienter.  
 
EMA:s bedömning av säkerhetsprofilen17 
Leverpåverkan, hypertension, benmärgspåverkan och störningar av tarmrörligheten är de 
vanligast observerade oönskade händelserna vid behandling med pralsetinib. Med hälp av 
behandlingsavbrott och/eller dossänkning kan dock tolerabiliteten ökas. Leverpåverkan, hy-
pertension, pneumonit, blödningar och QTc-förlängning identifieras som risker i riskhante-
ringsplanen för Gavreto. Den observerade biverkningsprofilen är kliniskt hanterbar. 
 
 
TLV:s diskussion 
De viktigaste resultaten i den pivotala, enkelarmade fas I/II-studien ARROW var följande: 
Svarsfrekvens (ORR) 64,4%, median svarsduration 22,3 månader (KM-estimat), median PFS 
16,4 mån (KM-estimat), median OS ej uppnått. Data är alltså omogna för såväl svarsduration 
som PFS och OS. 
 
Svarsfrekvensen bedöms av EMA som kliniskt relevant17. Den observerades oberoende av be-
handlingslinje. ORR visar även på effekt av pralsetinib oberoende av subgrupp (ECOG PS sta-
tus, CNS-metastaser, föregående behandlingar). EMA bedömer svaren som snabba och 
hållbara, och KM-estimaten av DOR och PFS som uppmuntrande.  
 
Att studien är enarmad är en svaghet, särskilt som det finns mycket lite historiska data rörande 
behandlingseffekt hos patienter med RET-fusion positiv NSCLC. 
 
Marknadsgodkännandet är villkorat. Företaget skall komma in med uppföljningsdata från 
den pivotala studien, samt resultat från en randomiserad fas 3-studie där pralsetinib jämförs 
med platinabaserad kemoterapi (i patienter med metastaserande RET+ NSCLC som tidigare 
ej erhållit systemisk behandling). 

 

TLV:s bedömning: 
 
Responsen bedöms som kliniskt relevant. Studiens huvudsakliga svagheter är avsaknad av 
kontrollarm och kort uppföljning. 

 
 

 
16 Relativ dosintensitet= dosintensitet/plannerad dosintensitet * 100. Planerad dosintensitet = initialt förskriven dos 
17 EMA, European Medicines Agency. Gavreto European Public Assessment Report. Report date: 16 September 2021. 
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Indirekta jämförelser 
Då ARROW saknar kontrollarm saknas också direkt jämförande data för pralsetinib mot da-
gens behandlingsalternativ. För att minska denna kunskapslucka har Roche med hjälp av pub-
licerad litteratur och ”real world evidence” (RWE) från den amerikanska databasen Flatiron18 
genomfört indirekta jämförelser för ett flertal jämförelsealternativ.  
 
Då den RET-fusionspositiva NSCLC-populationen är liten saknas robusta studiedata där jäm-
förelsealternativen utvärderats i den aktuella patientpopulationen. RET-uttryck har inte kun-
nat påvisas som en prognostisk faktor vid NSCLC efter att man justerat för skillnader i 
patientkarakteristika19 varför analyser av data för vildtyp NSCLC-patienter bedömdes utgöra 
bästa tillgängliga underlag. I de fall individuella patientdata (IDP) varit tillgängliga har jämfö-
relser med hjälp av propensity score-analyser genomförts. I de fall individuella patientdata inte 
har varit tillgänglig har naiva jämförelser gjorts. Roche har även med hjälp av Flatirondata 
(RWD) konstruerat en syntetisk jämförelsearm som jämförts med ARROW..  
 

Systemisk litteraturgenomgång (SLR) 
Efter en första systematisk litteraturgenomgång bedömdes att tillgången på data/underlag för 
gruppen med RET-fusionspositiv NSCLC var allt för begränsad för att genomföra robusta in-
direkta jämförelser. Därför beslutades att genomföra en systemisk litteratursökning för pati-
entpopulationen vildtyp NSCLC. På grund av den stora mängd data tillgänglig för vildtyp 
NSCLC-population begränsades andra linjens immunterapi till nivolumab (val utifrån mark-
nadsandelar inom indikationen (internationellt), samt att effekten anses likvärdig med övrig 
immunoterapi). 
 
Sammanlagt 131 studier identifierades i SLR. Givet de fördelar som finns när individuella pa-
tientdata kan användas uteslöts 108 studier som Roche inte har individuella patientdata för. 
Ytterligare sju studier uteslöts på grund av ej relevant behandlingslinje, endast abstract från 
konferenser eller publikationer på andra språk än engelska. Av de resterande 16 studier som 
bedömdes potentiellt användbara kunde slutligen sju studier identifieras för de olika jämförel-
sealternativen, varav tre gällde första linjens behandling (Tabell 6).   
 

 
18 Nationell observationsdatabas i USA och som bygger på information från elektroniska journaler 
19 Till exempel ålder, kön, utbildnig, kroppsvikt, BMI (body mass index), tumörstatdie, tumörhistologi, rökning, ECOG, PDL-1 
uttryck, initial behandling, metastasstatus, MSI (microsatellite instability) 
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Tabell 6 Studier selekterade för vidare analys och dess rational för inklusion (referenser i fotnot) 

 

 
 

Matching-Adjusted Indirect Comparisons- (MAIC) analyser bedömdes inte lämpliga, framför-
allt på grund av skillnaderna mellan patientpopulationerna, som skulle medföra att ESS (ef-
fective sample size) blir alltför litet. Till exempel ter sig RET-fusionspositiva patienter vara 
yngre, oftare drabbas av cancer av icke-skivepiteltyp och i större utsträckning vara icke-rökare 
än patienter med vildtyp NSCLC. Istället har ”propensity score” analyser genomförts vars för-
del är att den möjliggör justeringar för olikheter i patientkarakteristika mellan populationerna. 
Detta till skillnad mot naiva jämförelser där man inte har möjlighet att justera för dessa skill-
nader.  
 

Propensity score analyser – jämförelse med kemoterapi i första linjen 
Företaget har tillgång till individuell studiedata för patienter med vild-typ NSCLC från sin egen 
randomiserade kliniska studie (Impower 132) varför denna enligt företaget utgör det bästa un-
derlaget för en indirekt jämförelse mellan pralsetinib och karbo-/cisplatin+pemetrexed hos 
tidigare obehandlade patienter. Tillgången till studiedata på patientnivå möjliggör så kallad 
”propensity score matching” med hjälp av IPW-metoden (inverse probability weighting). Me-
toden möjliggör statistisk matching för skattning av behandlingseffekten rensat för en rad pro-
gnostiska faktorer och effektmodifierare. Innan matchingen genomfördes, säkerställdes att 
populationerna var jämförbara genom att exkludera patienter från IMpower132 som hade en 
bekräftad ALK-fusion eller EGFR-mutation, patienter som inte fick studieläkemedlet samt pa-
tienter för vilka data på kovariater saknades. Analyserna möjliggjorde inte matching på gen-
förändring (d.v.s. RET-fusionspositiv versus vildtyp), varför de indirekta jämförelserna bygger 
på antagandet att RET-fusionspositiv sjukdom inte är en prognostisk eller prediktiv faktor 
(jämfört med vildtyp). Företaget anlitade extern klinisk expertis för att bestämma kovariater 
som skulle matchas för (sju prognostiska faktorer identifierades), och hur de skulle klassifice-
ras. 
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I analysen jämfördes data från IMpower 132 mot individuell patientdata20 från patienter i AR-
ROW-studien. 254 patienter behandlades med karboplatin eller cisplatin i kombination med 
pemetrexed i IMpower132. All presenterad data från ARROW är från datauttaget 6 november 
2020. En summering av propensity score-resultaten presenteras i Tabell 7 där uppskattad vik-
tad och oviktad hasardkvot (HR) samt motsvarande konfidensintervall (KI) för total överlev-
nad (OS) och progressionsfri överlevnad (PFS) presenteras för pralsetinib jämfört med 
jämförelsealternativet. Alla resultat indikerar att pralsetinib har en bättre effekt än karbo-/cis-
platin + pemetrexed (HR<1).  
 
Tabell 7 Sammanfattning propensity score analyser - jämförelse med kemoterapi i första linjen 
En större version finns i bilaga 6 

 
 
Naiva jämförelser mot immunterapi och immunterapi + kemoterapi i första linjen 
Eftersom evidensen för pralsetinib härrör från en enarmad studie (ARROW) saknas en gemen-
sam komparator. I de fall även individuella patientdata saknas har naiva indirekta jämförelser 
gjorts (dvs ingen justering görs för observerade skillnader mellan studierna). Som beskrevs i 
tidigare stycke (under tabell 6) bedömdes MAIC-analyser inte vara lämpliga eftersom ESS (ef-
fective sample size) då skulle ha blivit för litet. 
 
Patienter behandlade med pralsetinib i de olika kohorterna från ARROW har jämförts med 
data från ett flertal behandlingsalternativ. Även om alla jämförelser inte är fullt relevanta för 
behandling i Sverige presenteras här data för alla genomförda jämförelser:  

• 637 patienter behandlade med pembrolizumab i KEYNOTE-042 studien 

• 410 patienter behandlade med pembrolizumab plus pemetrexed/platinum i 
KEYNOTE-189 

 
Då endast aggregerade data finns tillgänglig för jämförelsealternativen återskapades data för 
total överlevnad (OS) och progressionsfri överlevnad (PFS) av publicerade Kaplan-Meier-kur-
vor med hjälp av en algoritm utvecklad av Guyot 201221. Virtuella-IPD uppskattades genom att 
generera överlevnadsdata för varje enskilt jämförelsealternativ. En Cox-regressionsmodell an-
vändes för att jämföra individuella patientdata från ARROW med virtuella IPD från respektive 
studie för att uppskatta en naiv hasardkvot (HR) mellan pralsetinib och de olika jämförelseal-
ternativen. Osäkerheten kring behandlingseffekten presenteras som ett 95% konfidensinter-
vall. Ingen justering har gjorts för eventuella skillnader mellan studiepopulationer. Datum för 
datauttag från ARROW är 6 november 2020. Resultaten från de naiva jämförelserna present-
eras i Tabell 8. 
 
Sammanfattningsvis indikerar alla resultat en bättre effekt för pralsetinib (HR<1) gentemot 
respektive jämförelsealternativ.  
 

 
20 ingen tidigare systemisk behandling n=106, tidigare systemisk behandling n=144  
21 Guyot P, Ades AE, Ouwens MJ, Welton NJ. Enhanced secondary analysis of survival data: reconstructing the data from pub-
lished Kaplan-Meier survival curves. BMC Med Res Methodol. 2012 Feb 1;12:9. 
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Tabell 8 Sammanfattning resultat naiva jämförelser 
En större version finns i bilaga 6 

 
 

Real world evidence (RWE)  
I den hälsoekonomiska modellen används data för OS och PFS från en grupp vi benämner 
obegränsad effektpopulation och utgörs av de patienter i säkerhetspopulationen från ARROW 
med en bekräftad RET-fusionspositiv NSCLC. Skillnaden mot effektpopulationen som an-
vänds i den regulatoriska processen är att det inte finns någon definierad tid för startdos. Re-
sultaten för den obegränsade effektpopulationen presenteras i Tabell 9. 
 
Tabell 9 PFS och OS för gruppen obegränsad effektpopulation i ARROW-studien 

 Alla RET-fusionspositiva NSCLC (n=281) 

Patienter med händelse, n (%) [---] 

Censurerade patienter, n (%) [---] 

PFS Median 

Månader (95% KI) [---] 

PFS frekvens, % 

24-månader (95% KI) [---] 

OS Median Alla RET-fusionspositiva NSCLC (N=281) 

Månader (95% KI) [---] 

Död, n (%) [---] 

Censurerade, n (%) [---] 

OS frekvens 

24 månader % (95% CI) [---] 

NR, not reached, Data cut-off date 06 November 2020. 

 
Metod 
Till analysen av RWE har Roche hämtat data från Flatiron22 som är en nationell observations-
databas i USA och som bygger på information från elektroniska journaler (EHR23). Databasen 
innehåller data från över 280 cancerkliniker med data från fler än 2,2 miljoner amerikanska 
cancerpatienter. 
 
Då data för patienter med RET-fusionspositiv cancer är bristfällig även i Flatiron-registret har 
avidentifierad data hämtats ut för personer med vildtyp NSCLC, som har registrerade uppgif-
ter från minst två tillfällen i registret. Erhållen data har sedan använts för att konstruera en 

 
22 EDM=Enhanced Data Mart  
23 EHR= electronic health records 
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syntetisk kontrollarm för respektive jämförelsealternativ för de olika utfallsmåtten PFS24, OS25 
och tid till behandlingsavslut (TTD26). 
 
Inklusions- och exklusionskriterier 
 
Baslinjevariabler 
Baslinjen definierades som start av första respektive andra linjens behandling medan slutda-
tum utgjordes av död eller censurering. På grund av COVID-19 pandemin censurerades alla 
patienter den 1 mars 2020. Alla inkluderade patienter hade minst 6 månaders uppföljningstid.  
 
Baslinjevariabler som det justerats för i analyserna omfattar: 

• Ålder (<65 år, ≥65år) 

• Kön 

• Status för rökning  

• ECOG (0-1) 

• Tid från diagnos till behandling, första dos (månader) 

• Tumörstadie (Stadium I,II eller III, stadie IV) 

• Ras (vit, okänd, annan) 
 
 
Statistiska metoder 
De två huvudmetoder som användes för att balansera grupperna var IPTW och matching. 
 
 

Resultat 
Efter justering för kovariater uppnås balans mellan grupperna gällande ålder, rökning27, ECOG 
och ras28 i alla jämförelser. Metastasrelaterade variabler förblir dock obalanserade i alla jäm-
förelser.  
 
Sammantaget pekar resultaten på en signifikant fördel för pralsetinib29 i alla jämförelser. 
 
Tabell 10 Resultat från jämförelserna av pralsetinib och respektive jämförelsealternativ 

 
TLV:s diskussion  
Eftersom den pivotala studien ARROW var enkelarmad har data för effektjämförelser hämtats 
från publicerade studier samt databasen Flatiron. En generell osäkerhet i dessa jämförelser är 

 
24 Definerad som tid från initiering av behandling till sjukdomsprogression eller död, vilket som infaller först 
25 Defineras som tid från initiering av behandling till död. Censurering vid datum för sista uppföljningsbesök, om död ännu inte 
inträffat 
26 Defineras som tid från initiering av behandling till behandlingsavslut eller död, vilket som infaller först Om inget infallit vid 
datauttaget censurerades patienten vid senaste uppföljningsmötet.  
27 förblir något obalanserad i jämförelsen mot nivolumab i andra linjens behandling. 
28 i jämförelserna mot pembrolizumab, karboplatin, pemetrexed i första linjens behandling och nivolumab i andra linjens behand-
ling förblir ras något obalanderad även efter justering  
29 Möjlig avvikelse i PFS för pembrolizumab monoterapi baserat på Schoenfeld test vid 5% vilket kan bidra till en ökad osäkerhet 
i analysen 
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att ARROW inkluderade patienter med RET-fusion, medan det saknas robusta studiedata där 
jämförelsealternativen utvärderats i samma population. Med hänvisning till att RET-uttryck 
inte har kunnat påvisas som en prognostisk faktor vid NSCLC har analyser av data för vildtyp 
NSCLC-patienter därför av företaget bedömts utgöra bästa tillgängliga underlag. 
 
Samtliga tre jämförelser mot publicerade studiedata (kemoterapi, immunterapi och kombinat-
ionsbehandling) resulterade i statistiskt signifikanta skillnader vad gäller OS och PFS till fördel 
för pralsetinib, vilket bekräftades av motsvarande jämförelser mot registerdata. Resultaten är 
dock behäftade med osäkerheter relaterade till den metod som använts för respektive jämfö-
relse. 
 
För jämförelsen mot kemoterapi användes propensity score-analys där man justerade för olik-
heter i patientkaraktäristika mellan populationerna. Före matchningen var rökstatus, före-
komst av CNS-metastaser och kön de faktorer för vilka de största obalanserna förelåg. Efter 
matchning var dessa obalanser mindre uttalade, men icke desto mindre kvarstod skillnader 
mellan studiepopulationerna, särskilt vad gäller CNS-metastaser och kön. Påpekas bör att  
(som alltid vid denna typ av analyser) det även kan finnas prognostiska faktorer och effektmo-
difierare som inte mätts och som man därför inte har kunnat justera för. Median-OS ändras i 
och med justeringen från [--] månader till [--] månader i kemoterapiarmen; i pralsetinibarmen 
är median-OS ej uppnått. Median-PFS ändras i och med justeringen från [--] månader till [--] 
månader i kemoterapiarmen, att jämföras med [--] månader i pralsetinibarmen. I ARROW var 
median-PFS [--] månader för behandlingsnaiva patienter. 
 
För effektjämförelserna mot immunterapi och kombinationsterapi användes naiva jämförel-
ser, det vill säga utan justering för skillnader mellan studiepopulationerna. Resultaten bedöms 
därför ha en mycket hög grad av osäkerhet eftersom sådana skillnader är väl kända. Till exem-
pel ter sig RET-fusionspositiva patienter vara yngre, oftare drabbas av cancer av icke-skivepi-
teltyp och i större utsträckning vara icke-rökare än patienter med vildtyp NSCLC. TLV 
instämmer dock i företagets bedömning att metoden MAIC inte hade varit lämplig, eftersom 
ESS (effective sample size) hade blivit för litet på grund av den ovan nämnda dåliga överlapp-
ningen mellan populationerna. 
 
Även i jämförelserna mot registerdata justerades för obalanser vad gäller baslinjekaraktä-
ristika. Härigenom uppnåddes balans mellan populationerna vad gäller ålder, rökning, ECOG 
status och ras. För metastasrelaterade variabler justerades dock inte (pralsetinibgruppen har 
en högre andel patienter med metastaser). Företaget anger som främsta motivering att en 
misstänkt underrapportering kan tillföra en bias, samt att känslighetsanalyser visat att metas-
tasvariablerna endast påverkar resultatet i ringa grad. Liksom i propensity score-analysen kan 
det finnas kovariater som inte mätts och som man därför inte har kunnat justera för. 

 
TLV:s bedömning:  
 
Enligt de indirekta jämförelserna har pralsetinib statistiskt signifikanta effektfördelar över det 
relevanta jämförelsealternativet (kemoterapi) liksom över andra behandlingsalternativ (kom-
binationsterapi och immunterapi) vad gäller PFS och OS. De indirekta jämförelserna är dock 
behäftade med osäkerheter. 
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2 Hälsoekonomisk utvärdering  

Företaget har undersökt kostnadseffektiviteten av Gavreto (pralsetinib) jämfört med såväl 
första som andra linjens behandling för patienter med avancerad/metastaserad icke-småcellig 
lungcancer (NSCLC). I modellen finns möjlighet att jämföra med ett flertal olika läkemedel och 
läkemedelskombinationer, som alla omnämns i aktuellt vårdprogram. Vid behandling i första 
linjen jämförs Gavreto mot Keytruda plus kemoterapi, Keytruda i monoterapi respektive pla-
tinabaserad kemoterapi. Vid behandling i andra linjen jämförs Gavreto mot docetaxel i mono-
terapi, Opdivo i monoterapi respektive platinabaserad kemoterapi. 
 
Analysen utgår från en partitioned survival modell med hälsotillstånden progressionsfri (PF), 
progredierad (PD) och död. Modellens cykellängd är en månad (30,44 dagar). Analyserna är 
genomförda med 20 års tidshorisont och 3 procents diskontering av effekter och kostnader. 
Patienterna är 60 år och progressionsfria vid modelleringens start.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Modellstruktur 

 

TLV:s bedömning: Modellen framstår som rimlig till sin uppbyggnad. Progressionsfri över-
levnad (PFS) och total överlevnad (OS) ingår som utfallsmått i den kliniska studien och mo-
dellstrukturen används ofta vid utvärderingar av cancerläkemedel. I företagets grundscenario 
lever få patienter efter 20 år. Givet att överlevnaden för patienter med spridd NSCLC är be-
gränsad framstår också tidshorisonten som rimlig. Eftersom den kliniska effekten är osäker 
kommer även resultatet i analysen att vara förknippat med betydande osäkerhet. Detta disku-
teras mer utförligt under beskrivningen av effektmått, nedan, samt i resultatdelen. 
 
Eftersom Gavreto har indikation för behandling redan i första linjen fokuserar TLV:s analys på 
första linjens behandling och jämförelsen mot platinabaserad kemoterapi plus pemetrexed, se 
avsnittet om jämförelsealternativ 1.3.2.  TLV bedömer även att det går att göra en översiktlig 
jämförelse mellan Gavreto och immunterapi baserat på TLV:s tidigare utvärdering av immun-
terapin Keytruda  mot kemoterapi i första linjen (dnr 3331/2016) och den aktuella jämförelsen 
av Gavreto och kemoterapi. 

2.1 Effektmått 

2.1.1 Klinisk effekt  

Effekten av Gavreto på PFS och OS baseras på fas I/II-studien ARROW där PFS och OS ingick 
som sekundära effektmått. ARROW inkluderade 233 patienter med NSCLC varav 75 fick be-
handling i första linjen.  Vid databrytpunkten, 6 november 2020, var medianuppföljningstiden 
13,2 månader för samtliga patienter med NSCLC, 9,5 månader för patienter som behandlades 
i första linjen och 19,7 månader för patienter som fått minst en tidigare behandling. För såväl 

Progressionsfri Progredierad Död 
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första som andra linjens behandling30 utgår modelleringen från Kaplan-Meier (KM)-estimat 
baserat på hela datasetet, 233 patienter. Effekten i kontrollarmen samt även tid på behandling 
skattas med en konstant hasardkvot (HR) i förhållande till Gavretoarmen. Nedan beskrivs där-
för först vilka HR som används för kontrollarmen vid jämförelse i första linjen och därefter hur 
PFS, OS och tid på behandling extrapoleras. 

2.1.2 Uppskattad effekt och behandlingslängd för jämförelsealternativen 

PFS, OS och tid på behandling för jämförelsealternativen skattas med HR i förhållande till 
Gavreto. Jämförelsen med kemoterapi, cisplatin eller karboplatin, följt av pemetrexed, i första 
linjen utgår från ARROW och IMpower132. I grundscenariot används HR som baseras på ju-
sterade data (propensity score matchade, PSM), se det kliniska avsnittet 1.4. 
 
För att skatta tid på behandling i kontrollarmen används samma HR som för att skatta PFS, 
det vill säga förhållandet mellan behandlingsarmarna antas vara detsamma för PFS som för 
tid på behandling. 
 
De HR som används för att skatta överlevnaden i kontrollarmen i grundscenariot och i käns-
lighetsanalyser redovisas i  Tabell 11 nedan. HR som används i grundscenarion är markerade i 
fetstil och 95-procentiga konfidensintervall är angivna inom parentes. Den indirekta jämfö-
relse som ligger till grund för skattningen beskrivs utförligare i det kliniska avsnittet.  
 
Tabell 11. Hasardkvoter för överlevnad  

Behandling HR för PFS HR för OS Metod Referens 

Första linjen 

Gavreto Referensarm, tidigare obehandlade  ARROW 

Kemoterapi [---] [---] PSM-viktat IMpower132 

Förkortningar: HR, hazardkvot; IPTW, inverse probability treatment weighting; OS, overall survival; PFS, progres-
sionfree survival; PSM, propensity score matching. HR som används i grundscenariot är markerade i fetstil och 95-
procentiga konfidensintervall är angivna inom parentes. 

2.1.3 Extrapolering av progressionsfri överlevnad (PFS) 

PFS skattades till i median [--] månader vid den aktuella databrytpunkten. [--] patienter hade 
hunnit progrediera medan [--] var progressionsfria. Eftersom medianuppföljningstiden endast 
var [--] månader censurerades en stor andel patienter, [--] av [--]. Av de patienter som hade 
hunnit följas i två år var [--] procent fortfarande progressionsfria. I gruppen patienter som inte 
tidigare behandlats skattades PFS till [--] månader ([--], [--]) och [--] procent var progress-
ionsfria efter två år.  
 
Figur 4 illustrerar hur PFS extrapoleras med olika fördelningsfunktioner. Enligt den statistiska 
passningen31 ger samtliga parametriska fördelningsfunktioner upphov till liknande AIC/BIC-
värden vilket inte är förvånande med tanke på att kurvorna, exklusive gammafördelningen, i 
princip överlappar under den period det finns data. Eftersom uppföljningstiden är så kort och 
en stor del av överlevnadsvinsten uppkommer efter uppföljningstidens slut har den statistiska 
passningen kompletterats med extern validering varvid experter har konsulterats. 
 

 
30 Företagets grundscenario jämfört med docetaxel vid behandling i andra linjen redovisas i Bilaga 5. 
31 AIC, Akaike information criterion; BIC, Bayesian information criterion; AIC och BIC används för att statistiskt utvärdera vilken 
av de testade fördelningsfunktionerna som passar bäst till Kaplan-Meier-estimaten utan att vara onödigt komplicerad. Bättre 
passning ger lägre AIC/BIC-värden samtidigt som fler introducerade parametrar ger högre AIC/BIC-värden. Därmed görs en av-
vägning mellan under- och överpassning till underliggande data. Spline-funktioner använder till exempel fler parametrar än trad-
itionella parametriska funktioner som exponential, Weibull etc. 
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Figur 4. Kaplan-Meier estimat över progressionsfri överlevnad respektive extrapolering med olika fördel-
ningsfunktioner 

 
Företagets experter bedömde att en exponentialfördelning gav den rimligaste skattningen av 
PFS för Gavreto och kontrollarmen. Företaget har därför utgått från en exponentialfördelning 
vid extrapolering av PFS. I grundscenariot har [--] progredierat i Gavretoarmen efter [--] och i 
jämförelsearmen efter [--] månader, se Figur 5. 

 
 
Figur 5: Kaplan-Meier estimat samt extrapolering av progressionsfri överlevnad för Gavreto och platina-
baserad kemoterapi (företagets grundscenario, exponentialfördelning) 

 



27 
Dnr 3599/2021 
Punkt enligt föredragningslista:  

2.1.4 Extrapolering av överlevnad (OS) 

Medianuppföljningstiden i ARROW är kort, särskilt för patienter som behandlades i första lin-
jen där medianuppföljningstiden endast var 9,5 månader. Det innebär att få patienter och hän-
delser bidrar till estimaten i slutet av KM-kurvan. De parametriska fördelningsfunktionerna 
överlappar  varandra under den period data finns tillgängligt och producerar därefter sinse-
mellan mycket olika skattningar av andelen överlevande på sikt. Exponentialfördelningen och 
Weibullfördelningen skattar att nästan alla patienter har dött efter 20 år. För samtliga andra 
fördelningsfunktioner är en relativt stor andel patienter fortfarande i livet efter 20 år, se Figur 
6.

 
 
Figur 6. Kaplan-Meier estimat över överlevnad respektive extrapolering med olika fördelningsfunktioner 

 
 
De experter företaget konsluterat bedömde att en Weibull- eller exponentialfördelning vore 
lämpligast att skatta överlevnaden i Gavretoarmen med. Företaget har utgått från Weibullför-
delningen i sitt grundscenario. Det medför att hälften av patienterna i Gavretoarmen har dött 
efter [--] månader medan hälften av patienterna i kemoterapiarmen, har dött efter [--] måna-
der se Figur 7. 
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Figur 7: Kaplan-Meier estimat samt extrapolering av överlevnad för Gavreto och platinabaserad kemoterapi 
(företagets grundscenario, Weibullfördelning) 

 

2.1.5 Extrapolering av behandlingslängd  

KM-estimat från ARROW av tid till behandlingsavbrott (TTD, time to treatment discontinuat-
ion) extrapoleras i grundscenariot med en exponentialfördelning, det vill säga samma fördel-
ningsfunktion som används för att skatta PFS. Det finns även möjlighet i modellen att välja 
PFS som proxy för TTD. Behandlingen i kontrollarmen skattas med en konstant HR i förhål-
lande till Gavretoarmen. Samma HR som används för att skatta PFS i kontrollarmen används 
för att skatta behandlingskurvan i kontrollarmen i förhållande till TTD-kurvan för Gavreto. 
Figur 8 illustrerar hur extrapolerad behandlingslängd varierar med val av fördelningsfunktion.  
 

 
Figur 8. Extrapolering av behandlingslängd med Gavreto, KM-estimat från ARROW och olika extrapole-
ringar 

 
 



29 
Dnr 3599/2021 
Punkt enligt föredragningslista:  

TLV:s diskussion 
ARROW är en enarmad fas I/II studie där varken PFS eller OS var något primärt effektmått. 
Medianuppföljningstiden i studien är kortare än uppskattad PFS vilket innebär att en stor an-
del av patienterna censurerats. En majoritet av patienterna har ännu inte dött vilket innebär 
att OS-data är omogna och det är osäkert hur effekten utvecklar sig på sikt. Median PFS upp-
skattas till [--] månader baserat på subgruppen patienter som behandlades i första linjen och 
till [--] månader baserat på hela populationen, oavsett behandlingslinje. Att skattad PFS vari-
erar beroende på vilket dataset som används och är kortare i första linjen än i andra linjen 
illustrerar osäkerheten i skattningen även av PFS.  
 
Det är svårbedömt om den relativa effektskillnaden är överskattad eftersom även patienter i 
kemoterapiarmen i den hälsoekonomiska modellen lever längre än vad som visats i den kli-
niska studie jämförelsen baseras på. I Impower132 var medianöverlevnaden i kemoterapiar-
men 13,6 månader. Efter justering för skillnader i patientkaraktäristika ökade median OS till 
[--] månader, se avsnitt 1.4. I företagets grundscenario är medianöverlevnaden i kontrollarmen 
[--] månader.  
 
Modellens tidshorisont är 20 år vilket är betydligt längre än studiens maximala uppföljnings-
tid. Extrapolering av överlevnaden med en Weibull- eller exponentialfördelning medför att 
nästan alla patienter har dött efter 20 år. Om överlevnaden istället hade extrapolerats med 
någon av de andra parametriska funktionerna skulle 15 till 40 procent av patienterna ännu 
vara i livet efter 20 år, vilket inte bedöms realistiskt för patienter med spridd NSCLC. Det be-
döms därför rimligt att extrapolera överlevnaden med en Weibull- eller exponentialfördelning, 
som företaget gjort. 
 
I flera tidigare ärenden har TLV hanterat osäkerheter avseende överlevnad genom att efter en 
viss tidpunkt anta att den momentana risken (hasarden) att dö är densamma i båda behand-
lingsarmarna, vilket innebär att hasardkvoten, HR, mellan armarna sätts till ett. I vissa ären-
den och för vissa terapiområden har tidpunkten valts då endast fem procent av patienterna 
fortfarande är progressionsfria (exempelvis Nubeqa, prostatacancer, dnr 2858/2020). I andra 
ärenden har man istället valt tidpunkten i relation till den kliniska studiens uppföljningslängd. 
När Keytruda jämfördes med platinabaserad kemoterapi för behandling av NSCLC i första lin-
jen antogs mortalitetsrisken vara densamma i båda armarna efter fem år, det vill säga 60 må-
nader (dnr 3331/2016). I TLV:s utvärdering av  den målriktade behandlingen Tagrisso vid 
första linjens NSCLC antogs mortalitetsrisken vara densamma i båda armarna tre år efter stu-
diens maximala uppföljningslängd, vilket motsvarade 62 månader (dnr 2994/2018).  
 
Med företagets valda modellering av PFS inträffar tidpunkten då [--] procent av patienterna är 
progressionsfria i Gavretoarmen efter cirka 66 månader. Eftersom relativt stor andel patienter 
ännu inte hade progredierat vid den senaste databrytpunkten i ARROW bedöms skattningen 
vara osäker. Om tidpunkten istället sätts i förhållande till den maximala uppföljningstiden i 
studien, analogt med vad som gjordes i utvärderingen av Tagrisso i första linjen, så motsvarar 
studiens maximala uppföljningslängd plus tre år, cirka 60 månader. Det motsvarar också tid-
punkten då HR sattes till ett vid utvärderingen av Keytruda i första linjen.  
 

TLV:s bedömning: Företagets val av fördelningsfunktioner för att extrapolera PFS och OS 
framstår som rimliga men eftersom effekten av Gavreto baseras på fas I/II-studien ARROW 
där överlevnad inte var något primärt effektmått och där vare sig PFS- eller OS-data är mogna 
är det mycket osäkert vilken effekt Gavreto har på överlevnad bortom studiens uppföljningstid. 
TLV kommer därför att i grundscenariot anta att den momentana risken att dö är densamma i 
båda armarna efter 60 månader.  
 
Även den relativa effektskillnaden i förhållande till kemoterapi är mycket osäker och TLV kom-
mer att variera den i känslighetsanalyser. 
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2.1.6 Hälsorelaterad livskvalitet 

I ARROW-studien skattade patienter sin livskvalitet med det cancerspecifika instrumentet 
EORTC QLQ-C30.32 Efter mappning till EQ-5D-3L uppskattades nyttovikten för samtliga pa-
tienter, progressionsfria och patienter som progredierat, till [--] i medel ([--] i median). Data-
underlaget är begränsat till följd av svarsbortfall och omogna data. Företaget har därför valt 
att utgå från extern data. 
 
Nyttovikterna som används i företagets grundscenario vid första linjens behandling av NSCLC 
är hämtade från NICE:s utvärdering av Retsevmo som hänvisar tillbaka till en tidigare utvär-
dering av Tagrisso. Nyttovikterna är tillståndsspecifika och avdrag görs för läkemedelsrelate-
rade biverkningar33. Nyttovikterna åldersjusteras också. En jämförelse av de nyttovikter 
företaget använt och de nyttovikter som användes då TLV utvärderade Tagrisso (dnr 
1273/2017) respektive Keytruda (dnr 3331/2016) i första linjens NSCLC anges i Tabell 12, ne-
dan.  
 
Tabell 12: Nyttovikter som används i företagets analys respektive som användes i TLV:s tidigare utvärde-
ringar av Tagrisso respektive Keytruda vid första linjens NSCLC 

Tillstånd Företagets nyttovikter  TLV:s analys  
av Tagrisso 

TLV:s analys  
av Keytruda 

Progressionsfri 0,794 0,823 0,778 

Progredierad 0,678 0,727 0,668 

Källa Retsevmo (NICE, TA760)  Tagrisso (dnr 1273/2017) Keytruda (dnr 3331/2016) 

 
 

TLV:s bedömning: Det är en fördel att nyttovikter från en och samma källa används för båda 
hälsotillstånden och det är rimligt att använda skattningar från patienter med metastaserad 
NSCLC. Nyttovikterna ligger nära de nyttovikter som användes i tidigare utvärderingar som 
rör första linjens behandling av spridd NSCLC. TLV väljer att i grundscenariot utgå från de 
nyttovikter företaget använt.  
 

2.2 Kostnader och resursutnyttjande 

2.2.1 Kostnader för läkemedel och läkemedelsadministration 

En sammanfattning av de läkemedelskostnader som används i modellen ges i Tabell 13. För 
kemoterapin har företaget utgått från den generikaförpackning som har lägst kostnad av den 
största förpackningsstorleken och antagit att ingen kassation uppstår, utan att innehållet delas 
mellan patienter. Hälften av patienterna som får kemoterapi i första linjen antas få cisplatin 
och hälften karboplatin. 62,81 procent av patienterna som får platinumbaserad kemoterapi 
antas därefter få efterföljande behandling med pemetrexed. 
 
Tabell 13: Läkemedelskostnader 

Läkemedel Förpackning Dosregim Kostnad per cy-
kel Styrka Förpackning Pris 

Gavreto 100 mg 120 tabletter 51 307,38 kr 4 tabletter per dag 52 056 kr 

Keytruda 25 mg/ml 4 ml 33 519,50 kr  97 167 kr 

Pemetrexed1 25 mg/ml 20 ml 5 037,50 kr   

Karboplatin2 10 mg/ml 100 ml 557,00 kr   

Cisplatin2 1 mg/ml 100 ml 209,00 kr   

Keytruda plus pemetrexed plus cisplatin eller karboplatin 110 342 kr 

Kemoterapi (karboplatin plus pemetrexed)   8 290 kr 

Docetaxel2 10 mg/ml 16 ml 353,00 kr  420 kr 

Opdivo 10 mg/ml 24 ml 31 281,50 kr  68 009 kr 

1 Fresenius, 2 Ebewe 
 

 
32 The European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30 
33 Nyttoförlust till följd av biverkningar, utility decrements 
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Varje infusionstillfälle är förknippat med en engångskostnad för administration på 5 878 kro-
nor, vilken baseras på Regionala priser och ersättningar för södra sjukvårdsregionen, 2021 
(DT016, läkemedelstillförsel, intravenös). Kostnaden antas vara densamma oavsett om ett el-
ler flera läkemedel administreras. Eftersom Gavreto ges som kapslar uppkommer inte någon 
motsvarande kostnad för Gavreto. 
 
 

TLV:s diskussion 
Pemetrexed finns sedan en tid tillgängligt som generika. Företaget har i analysen utgått från 
den största förpackningen med den lägsta kostnaden, 25 mg/ml, 20 ml vilken tillhandahölls 
från Fresenius och kostade 5037,50 kronor. I mars 202234  kostade motsvarande förpacknings-
storlek från Stada 536,50 kronor och från Hexal 518,50 kronor. TLV justerar därför ner kost-
naden för pemetrexed. Detta medför att läkemedelskostnaden per cykel för 
kombinationsbehandling ändras från 110 342 kronor till 98 879 kronor och att läkemedels-
kostnaden för platinabaserad kemoterapi ändras från 8 290 kronor till 1 091 kronor per cykel. 
Vid varje administrationstillfälle uppkommer en administrationskostnad. I företagets grund-
scenario uppgår administrationskostnaderna till 72 096 kronor i kemoterapiarmen. I TLV:s 
tidigare utvärdering av Keytruda (dnr 3331/2016) uppgick administrationskostnaderna i ke-
moterapiarmen till 30 194 kronor. Behandlingslängden i kemoterapiarmen skulle därför 
kunna vara överskattad. Eftersom administrationskostnaden också är låg i förhållande till 
kostnaden av Gavreto har detta inte någon stor påverkan på resultatet.  
 
I jämförelsen mellan Gavreto och platinabaserad kemoterapi är det framför allt Gavretos läke-
medelskostnad som har betydelse för den totala kostnadsskillnaden. Den kostnaden beror i sin 
tur av hur tid på behandling (TTD) extrapoleras. TLV bedömer att det i grundscenariot är rim-
ligt att extrapolera TTD med samma fördelningsfunktion som PFS, som företaget har gjort, 
men eftersom läkemedelkostnaden har stor betydelse för utfallet kommer  PFS och TTD att 
extrapoleras med andra fördelningsfunktioner i känslighetsanalyser. 
 

TLV:s bedömning: Kostnaden för underhållsbehandling med pemetrexed har under 2022 
sjunkit till följd av generisk konkurrens. TLV har därför justerat ner läkemedelskostnaden för 
pemetrexed.  
 
Behandlingslängden för  Gavreto är osäker samtidigt som den har betydelse för utfallet av ana-
lysen. TLV kommer att variera den antagna behandlingslängden i känslighetsanalyser främst 
genom att variera valet av fördelningsfunktion för att extrapolera tid på behandling (TTD). 
Eftersom behandling är tänkt att pågå till progression kommer PFS då att extrapoleras med 
motsvarande fördelningsfunktion. 
 

2.2.2 Kostnader för efterföljande läkemedelsbehandling 

Efterföljande läkemedelsbehandling antas pågå under tre månader (tre modellcykler) oavsett 
initial behandling. Kostnaden för efterföljande behandling appliceras som en engångskostnad 
i samband med progression. Patienter som har fått Gavreto i första linjen antas få platinabase-
rad kemoterapi som efterföljande behandling. Patienter som fått kemoterapi i första linjen an-
tas få Opdivo som efterföljande behandling. En översikt av kostnaderna ges i Tabell 14. 
 
Tabell 14: Efterföljande läkemedelsbehandling 

Initial behandling i första 
linjen 

Efterföljande behandling 
(100 procent av patienterna) 

Behandlingslängd Total kostnad  
(tre månaders behandling) 

Gavreto Platinabaserad kemoterapi  3 modellcykler 64 209 kr 

Kemoterapi Opdivo 242 366 kr 

Keytruda Platinabaserad kemoterapi 64 209 kr 

Keytruda plus kemoterapi Docetaxel 26 818 kr 

 
34 17 mars 2022 
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TLV:s bedömning:  Den efterföljande behandlingen bedöms vara i linje med vad som re-
kommenderas i befintligt vårdprogram. Efter annan målriktad behandling rekommenderas 
idag kemoterapi. Kostnadsskillnaden för efterföljande behandling är i samma storleksordning 
som vad TLV bedömde som rimligt i den tidigare utvärderingen av Keytruda (dnr 3331/2016, 
se bilaga 2). Kostnadsskillnaden bedöms därför även i detta fall som rimlig. I TLV:s grundsce-
nario blir kostnadsskillnaden dessutom lägre. 
 

2.2.3 Vårdkostnader och resursutnyttjande  

De uppskattade vårdkostnaderna uppgår till 4 198 kronor per modellcykel (månad) för pati-
enter som ännu inte progredierat respektive 5 288 kronor per modellcykel för patienter som 
progredierat. Vårdkostnaderna utgörs främst av återbesök på onkologen, men även andra 
vårdbesök samt röntgenundersökningar, se Tabell 15. Kostnaderna antas vara desamma oav-
sett behandlingsval. Enhetskostnaderna är hämtade från Södra Regionvårdsnämndens pris-
lista från 2021. 
 
Den totala kostnaden per patient för hantering av biverkningar har applicerats under den 
första modellcykeln och uppgår i företagets grundscenario till 5 129 kronor för Gavreto och 251 
kronor för platinabaserad kemoterapi. Endast de biverkningar av minst grad 3 som minst 2 
procent av patienterna upplevde i ARROW har inkluderats i analysen. Kostnaderna för att han-
tera respektive biverkan har hämtats från från KPP-databasen år 2020 (baserat på ICD-10 ko-
der så som febril neutropeni och uppskattad medelkostnad per patient).  
 
Företaget har också antagit en engångskostnad på 76 927  kronor för vård i livets slutskede, 
med hänvisning till TLV:s utredningar av Tecentriq vid behandling av NSCLC i första och 
andra linjen (dnr 2681/2018 och dnr 2395/2016). 
 
Tabell 15: Vårdkostnader och resursutnyttjande  

Vård/uppföljning Enhetskostnad Frekvens per år 

PFS PD 

Återbesök, onkologi och strålningsfysik 2 441 kr 9,61 7,91 

Thoraxröntgen 480 kr 6,79 6,5 

DT thorax och buk med iv kontrast (kod 83980) 2 283 kr 0,62 0,24 

DT huvud och hals med iv kontrast 2 451 kr 0,35 0,42 

EKG, 12 avledningar, standard 443 kr 1,04 0,88 

Läkarbesök i primärvård 500 kr 20,7 34,79 

Besök hos annan personal, onkologi och strålningsfysik 881 kr 12 12 

Psykolog eller kurator i primärvård 924 kr 0 26,09 

 

2.2.4 Indirekta kostnader 

Det finns möjlighet att inkludera indirekta kostnader i analysen men de är inte medräknade i 
företagets grundscenarion. 
 

TLV:s bedömning:  Vårdkostnader inklusive kostnader för hantering av biverkningar samt 
kostnader för vård vid livets slutskede har endast en mycket begränsad inverkan på resultatet 
och framstår som rimliga.  
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3 Resultat  

För Gavreto jämfört med kemoterapi i första linjen uppskattar TLV kostnaden per vunnet kva-
litetsjusterat levnadsår (QALY) till 840 000 kronor medan företaget uppskattar den till 
600 000 kronor. Företagets resultat redovisas i stycke 3.1  och TLV:s resultat i stycke 3.2. 
Reslutatet har jämförts översiktligt mot TLV:s tidigare utvärdering av immunterapin Keytruda 
jämfört med kemoterapi, se den samlade bedömningen, stycke 3.4 samt Bilaga 2. 
 
Företagets jämförelse med kombinationsbehandling (Keytruda plus kemoterapi) i första linjen 
och med kemoterapi (docetaxel) i andra linjen sammanfattas i Bilaga 3 respektive bilaga 4. 
Bilaga 5 ger en kortfattad jämförelse mot annan målriktad behandling, det vill säga EGFR-
hämmare respektive ALK-hämmare.  

3.1 Företagets grundscenario i första linjen jämfört med kemoterapi 

3.1.1 Antaganden i företagets grundscenario 

• OS extrapoleras med en Weibullfördelning 

• PFS extrapoleras med en exponentialfördelning 

• TTD extrapoleras med en exponentialfördelning 

• Kemoterapiarmen skattas med en hasardkvot i förhållande till Gavretoarmen 

o HR för PFS: [--]35  

o HR för OS: [--]36  

 

3.1.2 Resultat i företagets grundscenario  

I jämförelse med kemoterapi i första linjen uppskattas kostnaden per vunnet QALY för Gavreto 
till 597 364 kronor. Patienter som behandlas med Gavreto vinner 1,51 QALY:s till en kostnad 
av 899 999 kronor, se Tabell 16. 
 
Tabell 16: Resultat i företagets grundscenario, Gavreto vs. kemoterapi, behandling i första linjen 

  Gavreto kemoterapi Ökning/  minskning 

Läkemedelskostnader  996 015 kr  70 156 kr 925 859 kr 

Administrationskostnader 0 kr 72 096 kr -72 096 kr 

Övriga sjukvårdskostnader 351 566 kr 305 330 kr 46 236 kr 

Kostnader, totalt 1 347 581 kr  447 582 kr  899 999 kr 

Levnadsår (LY)  
odiskonterade 5,08 2,50 2,59 

QALYs 3,16 1,65 1,51 

Kostnad per vunnet QALY för Gavreto  597 364 kr 

3.1.3 Företagets känslighetsanalyser 

Företaget har genomfört en deterministisk känslighetsanalys för att undersöka hur parame-
terosäkerhet påverkar punktskattningen. I den har HR för OS och TTD samt nyttovikternas 
värde störst betydelse för utfallet.  
 
Företagets övriga känslighetsanalyser, där tidshorisonten varieras och extrapolering av över-
levnad (PFS och OS) samt tid på behandling (TTD) genomförs med olika fördelningsfunktioner 
är sammanfattade i Tabell 17. Då tidshorisonten kortas till 5 år minskar QALY-vinsten från 1,51 
till 0,75. Att korta tidshorisonten från 20 till 15 eller 10 år har en mer begränsad inverkan på 
resultatet. QALY-vinsten varierar från 1,43 till 2,31 beroende på vilken fördelningsfunktion 
som används för att extrapolera KM-estimaten för PFS, OS och TTD. 
 

 
35 1/[--], eftersom Gavretoarmen utgör referens i modellen appliceras HR inverterat för att skatta PFS och OS för kontrollarmen. 
36 1/[--], eftersom Gavretoarmen utgör referens 
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Tabell 17: Företagets känslighetsanalyser, Gavreto vs. kemoterapi, behandling i första linjen 

 

3.2 TLV:s grundscenario i första linjen jämfört med kemoterapi 

3.2.1 Viktiga antaganden i TLV:s grundscenario  

• OS extrapoleras med en Weibullfördelning 

• PFS extrapoleras med en exponentialfördelning 

• TTD extrapoleras med en exponentialfördelning 

• Jämförelsearmen skattas med hasardkvot i förhållande till Gavretoarmen 

o HR för PFS: [--]  

o HR för OS: [--] 

• Efter 60 månader antas den momentana risken att dö vara densamma i båda behand-

lingsarmarna37  

 

3.2.2 Resultat i TLV:s grundscenario  

I TLV:s analys vinner patienter som behandlas med Gavereto 1,10 diskonterade QALY:s och 
1,69 odiskonterade levnadsår jämfört med patienter som istället behandlas med kemoterapi, 
se Tabell 18. Kostnadsskillnaden uppgår till 918 647 kronor. Kostnaden per vunnet QALY upp-
skattas till 836 306 kronor. Skillnaden mellan TLV:s och företagets grundscenario består 
främst av att TLV applicerar ett antagande om avtagande effektskillnad mellan armarna efter 
60 månader. 
 
Tabell 18: Resultat i TLV:s grundscenario jämfört med kemoterapi i första linjen 

  Gavreto kemoterapi Ökning/  minskning 

Läkemedelskostnader 996 015 kr  9 232 kr     986 783 kr 

Administrationskostnader 0 kr 72 096 kr -72 096 kr 

Efterföljande behandling 18 039 kr 96 263 kr -78 224 kr 

Övriga sjukvårdskostnader 291 251 kr 209 067kr 82 184 kr 

Kostnader, totalt 1 305 305 kr  386 658 kr  918 647 kr 

Levnadsår (odiskonterade) 4,19 2,50 1,69 

QALYs 2,75 1,65 1,10 

Kostnad per vunnet QALY för Gavreto   836 306 kr 

 

 
37 Det TLV vanligen avser är att den momentana risken att dö för patienter som får läkemedlet som utvärderas antas vara den-
samma som i kontrollarmen efter en viss tidpunkt. I detta fall är kontrollarmen skattad med en HR i förhållande till Gavretoarmen. 
Rent praktiskt innebär justeringen därför att efter 60 månader är kontrollarmen inte längre baserad på den justerade Gavretoar-
men utan på den ursprungliga Gavretoarmen. Dessa hasarder är därefter replikerade till Gavretoarmen. 

Känslighetsanalyser +/- Kostnader +/- QALYs Kostnad/QALY 

Företagets grundscenario  899 999 kr 1,51 597 364 kr 

Tidshorisont 5 år 778 065 kr 0,75 1 043 350 kr 

10 år 867 087 kr 1,25 694 935 kr 

15 år 891 519 kr 1,44 619 102 kr 

Parametrisk fördelnings-
funktion för extrapolering 
av OS, PFS och TTD 

Exponentialfördelning 893 336 kr 1,43 623 028 kr 

Generaliserad gamma 1 210 648 kr 2,31 524 005 kr 

Gompertz 850 313 kr 2,18 390 887 kr 

Loglogistisk 1 319 821 kr 2,10 628 343 kr 

Lognormal 1 367 851 kr 2,30 595 433 kr 

Weibull 810 700 kr 1,48 548 629 kr 

Gamma 819 225 kr 1,44 567 708 kr 



35 
Dnr 3599/2021 
Punkt enligt föredragningslista:  

3.2.3 TLV:s känslighetsanalyser 

Det är främst den relativa effektskillnaden, långtidsöverlevnaden samt behandlingslängden 

som är osäkra och som påverkar den uppskattade kostnaden per QALY. I flertalet känslighets-

analyser skattas kostnaden per QALY till mellan 600 000 kronor och 900 000 kronor, se Ta-

bell 19. Samtidigt är Gavretos effekt endast visad i ARROW-studien där KM-estimaten är 

osäkra.  

 
Tabell 19: TLV:s känslighetsanalyser jämförelse mot kemoterapi i första linjen 

* Känslighetsanalysen med en tidshorisont på 5 år ingår för att illustrera när i tiden merparten av QALY-vinsten uppkommer. 

**Kombinationen av HR=1 och exponentialfördelning av OS samt mer ”optimistiska” fördelningsfunktioner för PFS och TTD 
medför att patienter i kemoterapiarmen lever längre efter progession jämfört med patienter i Gavretoarmen. vilket bedöms som 
kliniskt mindre troligt. 
 

Om den relativa effektskillnaden mellan Gavreto och kemoterapi varieras så påverkas kostna-

den per QALY i stor utsträckning. Om effektskillnaden för PFS och OS antas vara 75 procent 

av den ursprungliga så blir kostnaden per QALY 1,2 miljoner kronor. Eftersom kemoterapiar-

men är skattad i förhållande till Gavretoarmen innebär det samtidigt att patienter i kemotera-

piarmen i median antas progrediera senare, efter 9 månader, och leva längre, 26 månader, 

vilket inte framstår som kliniskt rimligt. Kostnaden per QALY sjunker till 700 000 kronor om 

effekten istället antas vara 25 procent bättre. 

 

I och med att patienter i Gavretoarmen efter fem år antas avlida i samma takt som i kemotera-

piarmen blir den totala QALY-skillnaden mindre i TLV:s analys jämfört med företagets. Bero-

ende på val av fördelningsfunktion för att extrapolera överlevnaden varierar QALY-skillnaden 

från 1,07 till 1,81. Weibullfördelningen, som används i grundscenariot, ger en QALY-skillnad 

på 1,1. 

 

Känslighetsanalyser +/-  
Kostnader 

+/-  
QALYs 

Kostnad/QALY 

TLV:s grundscenario  918 647 kr 1,10 836 306 kr 

Tidshorisont 5 år* 835 049 kr 0,75 1 119 764 kr* 

10 år 911 496 kr 1,06 861 320 kr 

15 år 917 958 kr 1,09 838 928 kr 

 
Diskontering 

QALY & kostnader: 0 % 977 623 kr 1,25 784 251 kr 

QALY & kostnader: 5 % 883 968 kr 1,02 870 781 kr 

Nyttovikter  PFS: 0,778, PD: 0,668 
(dnr 3331/2016, Keytruda) 

918 647 kr 1,08 852 250 kr 

PFS: 0,823, PD: 0,727 
(dnr 1273/2017, Tagrisso) 

918 647 kr 1,15 799 404 kr 

Relativ effekt 
 
HR för OS = 1  
efter 60 månader 

Full extrapolering 957 003 kr 1,51 635 200 kr 

HR för PFS och OS baserat på 
Flatirondata istället 

986 842 kr 1,20 823 306 kr 

HR för OS =1 vid 66 månader 923 076 kr 1,15 805 821 kr 

HR för OS =1 vid 50 månader 910 063 kr 1,01 903 802 kr 

HR för OS =1 vid 48 månader 908 145 kr 0,99 920 655 kr 

75 % effektskillnad, dvs HR*0,75 
samt HR =1 efter 60 månader 

868 720 kr 0,75 1 156 214 kr 

125 % effektskillnad, dvs 
HR*1,25, för OS, PFS och TTD  
samt HR =1 efter 60 månader 

949 276 kr 1,31 722 896 kr 

Extrapolering av 
OS (Weibull) 
HR för OS = 1  
efter 60 månader 

exponentialfördelning 915 822 kr 1,07 858 859 kr 

Log-normalfördelning 969 168 kr 1,62 597 209 kr 

Log-logistisk 952 583 kr 1,44 660 360 kr 

Generaliserad gamma 987 285 kr 1,85 534 384 kr 

Extrapolering av 
PFS och TTD 

Weibull 827 919 kr 1,07 774 101 kr 

Log-normal** 1 321 881 kr 1,16 1 134 705 kr** 

Gamma 840 053 kr 1,07 783 234 kr 
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Den totala kostnadsskillnaden varierar från cirka 800 000 kronor till 1,3 miljoner kronor be-

roende på hur tiden på behandling (TTD-kurvan) för Gavreto extrapoleras. Om TTD-kurvan 

och PFS-kurvan extrapoleras med en log-normalfördelning, det vill säga patienter antas vara 

progressionsfria och behandlas länge i förhållande till hur länge de lever, så blir den uppskat-

tade kostnaden per QALY 1,1 miljon kronor. Patienter avlider då snabbare i Gavretoarmen än 

i kemoterapiarmen efter progression vilket framstår som kliniskt tveksamt. Om PFS och TTD 

istället extrapoleras med en Weibullfördelning skattas kostnaden per QALY till 770 000 kro-

nor. 

 

Att korta tidshorisonten från 20 till 10 år har inte någon stor betydelse för utfallet eftersom 

QALY-vinsten erhålls under de första 10 åren. Det är först när man kortar tidshorisonten mer 

än så, ned mot 5 år, som kostnaden per QALY påverkas i någon större utsträckning. Eftersom 

hälften av patienterna som fick Gavreto i första linjen ännu inte hade progredierat efter 2 år 

bedöms 5 år vara en alltför kort tidshorisont och känslighetsanalysen ingår främst för att illu-

strera när i tiden QALY-vinsten uppkommer .  

3.3 Osäkerhet i analysen   

Osäkerheten avseende den exakta kostnaden per QALY (punktskattningen) bedöms vara 

mycket hög medan osäkerheten avseende kostnad per QALY i förhållande till betalningsviljan 

bedöms vara lägre.  

3.4 Samlad bedömning av resultaten samt jämförelse med tidigare ut-
värdering vid första linjens NSCLC 

Osäkerheten i analysen är mycket hög. I jämförelse med platinabaserad kemoterapi bedöms 
kostnaden i förhållande till effekten av Gavreto att vara rimlig. I flertalet känslighetsanalyser 
ligger skattningen under den nivå som kan bedömas vara rimlig givet en mycket hög svårig-
hetsgrad.  
 
Flertalet patienter med NSCLC får idag en kombination av immunterapi och kemoterapi i 
första linjen. I Bilaga 3 finns företagets jämförelse med kombinationsbehandling (Keytruda 
och kemoterapi). TLV bedömer att det finns en relativt god marginal i den analysen, det vill 
säga att det skulle krävas en hög återbäringsnivå på Keytruda för att Gavreto inte skulle bedö-
mas vara kostnadseffektivt jämfört med kombinationsbehandling.  
 
Ingen av kombinationsterapierna har utvärderats av TLV38, men TLV har tidigare utvärderat 
Keytruda i första linjen och då jämfört med kemoterapi (dnr 3331/2016). Den uppskattade 
effektskillnaden i förhållande till kemoterapi bedöms vara ungefär i samma storleksordning i 
de två utvärderingarna (Gavreto respektive Keytruda). Se Bilaga 2 för en jämförelse av ned-
brutet resultat i TLV:s respektive grundscenarion.  
 

 
38 Den nationella vårdprogramgruppen för lungcancer bedömde år 2018 att effekten av Keytruda i monoterapi och effekten av 
Keytruda plus kemoterapi var likvärdig, för den del av populationen som omfattades av båda indikationerna. NT-rådet ansåg att 
tilläggsbehandlingen av platinabaserad kemoterapi och pemetrexed inte innebar någon betydande merkostnad och bedömde år 
2019 att kombinationsbehandling med Keytruda plus kemoterapi var kostnadseffektivt. 
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4 Subvention och prisnivåer i andra länder 

4.1 Utvärdering från myndigheter i andra länder 

NICE39 har nyligen publicerat en preliminär utvärdering där Gavreto inte rekommenderas.40 
Genetisk testning har införts i UK men har ännu inte etablerats brett i klinisk praxis vilket 
innebär att RET-status vanligen är okänt då ställningstagande om behandling fattas. Om RET-
status är okänt behandlas patienter i första linjen med kombinationen Keytruda plus platina-
baserad kemoterapi och pemetrexed. Enligt kliniska experter som NICE har konsulterat be-
döms immunterapi vara mindre effektivt för patienter med RET-fusion. Patienter med känd 
RET-fusion behandlas därför istället med enbart kemoterapi, platinabaserad kemoterapi och 
pemetrexed, i första linjen. I underlaget till NICE ingick inte någon jämförelse mot kemoterapi 
i första linjen och NICE konstaterade därför att underlaget inte stämde överens med klinisk 
praxis i NHS och var inkomplett. NICE konstaterade också att det kliniska underlaget var 
mycket osäkert och att det hälsoekonomiska underlaget också var mycket osäkert. Till exempel 
lyftes att effektskillnaden antogs bestå över hela modellens tidshorisont. Den finala utvärde-
ringen ska enligt plan publiceras 23 juni 2022. 
 
RET-hämmaren Retsevmo (selperkatinib) som har indikation för andra linjens behandling av 
NSCLC har också utvärderats av NICE och då främst jämförts mot docetaxel i andra linjen.41 
Retsevmo rekommenderas sedan 22 januari 2022 för användning via Cancer Drugs Fund givet 
att användningen sker inom ramen för ett så kallat managed entry agreement. Även den utvär-
deringen baserades på en enkelarmad fas I/II-studie och indirekta jämförelser och NICE kon-
staterade att det kliniska och hälsoekonomiska underlaget var mycket osäkert. 

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 
fortsatt god tillgång till läkemedel inom förmånerna. Inom ramen för bakgrundsanalysen är 
information om bl. a. pris, försäljningsvolymer och subventionsstatus i andra jämförbara län-
der värdefull.  
  
Enligt företaget finns ännu inga publika listpriser eller subvention för Gavreto inom EU. [-----
--------------------------------------------------------------------------------------------]. På Statens 
Legemiddelverks (SLV:s) hemsida anges priset för Gavreto till 105 726,20 NOK (AUP). SLV 
har inte publicerat någon utvärdering ännu. 

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 

 
39 The National Institute for Health and Care Excellence 
40 NICE (2022, 2022-03-03) Pralsetinib for RET fusion-positive advanced non-small-cell lung cancer [ID3875]. Available: 
https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10770/documents 
41 NICE. (2021, 2021-08-06). Selpercatinib for RET fusion-positive advanced non-small-cell lung cancer. Available: 
https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10618 
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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. 

5.3 Praxis 

6 Sammanvägning 

 
Ungefär 80 procent av alla lungcancerfall är icke-småcellig lungcancer (NSCLC). En till två 
procent av alla patienter med NSCLC utvecklar sjukdomen på grund av en genetisk förändring 
i form av en RET-fusion. 
 
Pralsetinib är en selektiv hämmare av RET-tyrosinkinasreceptorn42. Genom att blockera akti-
viteten hos RET hämmar pralsetinib cancercellernas delning och spridning. 
 
Gavreto som monoterapi är avsett för behandling av vuxna patienter med RET-fusionspositiv 
avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som inte tidigare behandlats med en RET-häm-
mare. 
 
TLV har tidigare bedömt att spridd NSCLC har en mycket hög svårighetsgrad (exemplevis 
Tagrisso, dnr 2994/2018). I studien KEYNOTE-189  uppgick medianöverlevnaden till 22 må-
nader för patienter som behandlades med kombinationsbehandlig, Keytruda plus kemoterapi, 
och till 11 månader för patienter som istället fick kemoterapi. TLV bedömer även nu svårig-
hetsgraden som mycket hög eftersom tillståndet är obotligt och patienter med spridd NSCLC 
har en kort förväntad överlevnad.  
 
Pralsetinib har utvärderats i fas I/II-studien ARROW. Eftersom ARROW är en enkelarmad 
studie har effekten i förhållande till annan behandling utvärderats genom indirekta effektjäm-
förelser.  
 
Företaget har jämfört effekten av pralsetinib i första linjen med följande jämförelsealternativ 
(namn på studie i parentes): 1) Platinabaserad kemoterapi (IMpower 132); 2) PD1-hämmaren 
pembrolizumab (Keytruda) (KEYNOTE-042); 3) Kombinationsbehandling med pembroli-
zumab + kemoterapi (KEYNOTE-189).  
 
Enligt samtliga av dessa jämförelser förelåg statistiskt signifikanta fördelar för pralsetinib vad 
gäller total överlevnad (OS) och progressionsfri överlevnad (PFS). Enligt motsvarande jämfö-
relser mot registerdata från databasen Flatiron fanns också statistiskt signifikanta skillnader 
till pralsetinibs fördel vad gäller PFS och OS. 
 
Resultaten av effektjämförelser mellan pralsetinib och jämförelsealternativen är förknippade 
med osäkerheter eftersom den pivotala studien är en enarmad fas I/II-studie med omogna 
data och indirekta jämförelser har använts. 
 

 
42 RET = rearranged during transfection 
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TLV bedömer att pralsetinib har bättre effekt än jämförelsealternativen. Det är dock svårt att 
kvantifiera graden av effektskillnader. 
 
De flesta patienter med spridd NSCLC får idag kombinationsbehandling med en PD(L)-1-häm-
mare och kemoterapi. Samtliga tre PD(L)-1-hämmare som har indikation för behandling av 
NSCLC har avtal med regionerna som sänker läkemedelskostnaderna. Avtalsnivåerna är för-
knippade med sekretess, vilket innebär att TLV inte kan fastställa någon kostnad per kvalitets-
justerat levnadsår (QALY) i förhållande till behandlingen. En andel patienter med spridd 
NSCLC får istället kemoterapi och innan PD(L)-1-hämmarna introducerades utgjorde detta 
standardbehandling. PD(L)-1-hämmare respektive annan målriktad behandling har därför ti-
digare jämförts med kemoterapi vid första linjens NSCLC då TLV utvärderat kostnadseffekti-
viteten. Eftersom läkemedelskostnaden för immunterapin inte är känd bedömer TLV att 
Gavreto bör jämföras mot platinabaserad kemoterapi, karboplatin/cisplatin plus pemetrexed. 
Företaget har inkommit med en hälsoekonomisk analys där Gavreto kan jämföras med flera 
olika behandlingsalternativ i såväl första som andra linjens NSCLC, platinabaserad kemoterapi 
inkluderat.  I företagets grundscenario uppgår kostnaden per QALY till cirka 600 000 kronor 
jämfört med platinabaserad kemoterapi.  
 
I TLV:s grundscenario uppskattas kostnaden per QALY till cirka 840 000 kronor jämfört med 
platinabaserad kemoterapi. Omogna data från den enkelarmade fas I/II-studien ARROW i 
kombination med den indirekta effektjämförelsen mot kemoterapin bidrar till en mycket hög 
osäkerhet avseende den relativa effekten och därmed även kostnaden per QALY. I flertalet 
känslighetsanalyser ligger skattningen under den nivå som kan bedömas vara rimlig givet en 
mycket hög svårighetsgrad. Förslaget till beslut är därför bifall. 
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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. 
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Bilaga 2 – Jämförelse mot tidigare utvärdering av Keytruda (dnr 3331/2016) 

 
Tabell 20: TLV:s grundscenario utan stoppregel efter 2 år, ej avtalat pris för Keytruda 

  Keytruda kemoterapi Ökning/  minskning 

Läkemedelskostnader 1 485 201 kr  183 243 kr  1 301 958 kr 

Administrationskostnader 64 854 kr 30 194 kr 34 660 kr 

Efterföljande behandling 137 008 kr 312 915 kr -175 908 kr 

Övriga sjukvårdskostnader 300 913 kr 233 330 kr 67 583 kr 

Kostnader, totalt 1 987 976 kr  759 682 kr  1 228 294 kr 

Levnadsår (odiskonterade) 4,25 2,65 1,60 

QALYs 2,98 1,83 1,15 

Kostnad per vunnet QALY för Keytruda  
utan stoppregel   1 067 212 kr 

 
Tabell 21: TLV:s grundscenario för Gavreto jämfört med platinabaserad kemoterapi  

  Gavreto kemoterapi Ökning/  minskning 

Läkemedelskostnader 996 015 kr  9 232 kr     986 783 kr 

Administrationskostnader 0 kr 72 096 kr -72 096 kr 

Efterföljande behandling 18 039 kr 96 263 kr -78 224 kr 

Övriga sjukvårdskostnader 291 251 kr 209 067kr 82 184 kr 

Kostnader, totalt 1 305 305 kr  386 658 kr  918 647 kr 

Levnadsår (odiskonterade) 4,19 2,50 1,69 

QALYs 2,75 1,65 1,10 

Kostnad per vunnet QALY för Gavreto   836 306 kr 

 
En jämförelse av det nedbrutna resultatet i tabellerna ovan visar att patienter bedöms ha un-
gefär samma effekt av kemoterapi i de båda utvärderingarna. I utvärderingen av Keytruda 
vann patienter i kemoterapiarmen 1,83 QALY:s (diskonterat) och 2,65 levnadsår (odiskonte-
rat). I utvärderingen av Gavreto vinner patienter i kemoterapiarmen i TLV:s analys 1,65 
QALY:s (diskonterat) och 2,50 levnadsår (odiskonterat). Effektskillnaden mellan Keytruda 
och kemoterapi respektive Gavreto och kemoterapi är också i samma storleksordning i de två 
analyserna, 1,15 QALY för Keytruda och 1,10 QALY för Gavreto. 
 
Läkemedelskostnaden för Keytruda uppskattades i TLV:s grundscenario till 1,5 miljoner kro-
nor, vid behandling till progression och utan beaktande av avtal, medan läkemedelskostnaden 
för Gavreto uppskattas till 1 miljon kronor i TLV:s grundscenario. Kostnadsskillnaden till följd 
av  övriga sjukvårdskostnader är i samma storleksordning i de båda utvärderingarna. Kostna-
den för efterföljande behandling bedömdes i båda utvärderingarna vara högre för patienter 
som fick kemoterapi jämfört med patienter som fick Gavreto eller Keytruda. Kostnadsskillna-
den till följd av detta var -175 000 kronor i utvärderingen av Keytruda och -78 000 kronor i 
utvärderingen av Gavreto. Kostnaden för pemetrexed har sjunkit till följd av generisk konkur-
rens och är betydligt lägre idag än då Keytruda utvärderades. Kostnaden för kemoterapi inklu-
sive administrationskostnader bedömdes till 210 000 kronor i utvärderingen av Keytruda och 
till 80 000 kronor vid utvärderingen av Gavreto. Sammantaget betyder detta att kostnaden per 
QALY för Keytruda skulle ha blivit högre idag medan kostnaden per QALY för Gavreto hade 
blivit lägre innan priset på pemetrexed sänktes. Kostnaden per QALY för Gavreto givet den 
skattade effekten men med i övrigt samma antaganden avseende övriga kostnader som för 
Keytruda skulle uppskattningsvis ha blivit knappt 700 000 kronor. 
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Bilaga 3 – Företagets jämförelse mot Keytruda plus kemoterapi 

• OS, PFS och TTD extrapoleras med motsvarande fördelningsfunktioner som i jämfö-

relsen med platinabaserad kemoterapi 

• Hasardkvoterna baseras på en jämförelse mellan ARROW och fas III-studien 

KEYNOTE-189, vilket beskrivs i det kliniska avsnittet 1.4.  

I företagets grundscenario är Gavreto mer effektivt till en lägre kostnad, jämfört med kombi-
nationsbehandling med Keytruda och kemoterapi, se Tabell 22. Patienter som behandlas med 
Gavreto vinner 1,14 QALY:s medan de totala kostnaderna minskar med 422 232 kronor. Kost-
naden per vunnet QALY uppskattas till – 370 379 kronor, sydöstra kvadranten i ett kostnads-
effektivitetsplan.  
 
Tabell 22: Företagets grundscenario, Gavreto jämfört med kombinationsbehandling, första linjen 

  Gavreto kombinationsbehandling Ökning/  minskning 

Läkemedelskostnader  996 015 kr  1 414 318 kr -418 303 kr 

Administrationskostnader 0 kr 109 201 kr -109 201 kr 

Övriga sjukvårdskostna-
der 351 566 kr 246 294 kr 105 272 kr 

Kostnader, totalt 1 347 581 kr  1 769 813 kr  -422 232 kr 

Levnadsår (LY)  
odiskonterade 5,08 3,07 2,02 

QALYs 3,16 2,02 1,14 

Kostnad per vunnet QALY för Gavreto    Dominant 

Eftersom det finns avtalade priser för Keytruda har företaget bifogat analyser som illustrerar 
hur kostnaden per QALY beror av kostnaden för Keytruda. QALY-vinsten är oförändrad, 1,14 
QALYs medan kostnadsskillnaden förändras från -422 232 kronor vid listpris på Keytruda till 
+823 214 kronor om Keytruda tillhandahålls gratis. Kostnaden per vunnen QALY i förhållande 
till kombinationsbehandling med Keytruda och kemoterapi om Keytruda tillhandahålls gratis 
skattas av företaget till 722 639 kronor. 

Företaget har utgått från studierna ARROW respektive KEYNOTE-189 för jämförelsen mellan 
Gavreto och Keytruda plus kemoterapi. I KEYNOTE-189 var median PFS för Keytruda plus 
kemoterapi 9 månader medan median OS var 22 månader. I företagets grundscenario skattas 
median PFS för Keytruda plus kemoterapi till 9 månader medan median OS skattas till 24 må-
nader. I ARROW-studien uppskattades median PFS till [--] månader och i företagets grund-
scenario skattas median PFS till [--] månader. Skattad OS för Gavreto är mycket osäkert 
eftersom majoriteten av överlevnadsvinsten erhålls bortom studiens uppföljningstid. Om den 
momentana risken att dö  antas vara densamma i båda behandlingsarmarna efter 60 måna-
der43 så minskar QALY-vinsten från 1,14 till 0,82. 
 
I företagets grundscenario tar administrationskostnader och övriga sjukvårdskostnader i prin-
cip ut varandra vilket innebär att kostnadsskillnaden nästan uteslutande drivs av skillnad i 
läkemedelskostnad (Gavreto, Keytruda och pemetrexed). Om man endast räknar med Gavre-
tos kostnad och antar att såväl Keytruda som pemetrexed tillhandahålls gratis blir kostnaden 
per QALY 1,2 miljoner kronor vid en QALY-vinst på 0,82. Då har man inte beaktat att sjuk-
vårdskostnaderna också sjunker när patienterna avlider tidigare.  Analysen är förknippad med 

 
43 HR för OS =1 efter 60 månader 
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betydande osäkerheter avseende relativ effekt och långsiktig överlevnad men det skulle krävas 
en hög återbäringsnivå på Keytruda för att Gavreto inte skulle bedömas vara kostnadseffektivt 
givet övriga antaganden i analysen.  
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Bilaga 4 – Företagets jämförelse mot docetaxel i andra linjen 

 
Tabell 23: Företagets grundscenario, Gavreto jämfört med docetaxel, andra linjen 

  Gavreto docetaxel Ökning/  minskning 

Läkemedelskostnader  1 116 350 kr   2 390 kr 1 113 960 kr 

Administrationskostnader 0 kr 48 509 kr -48 509 kr 

Efterföljande behandling 6 381 kr 0 kr -6 381 kr 

Övriga sjukvårdskostnader 275 450 kr 146 700 kr 128 750 kr 

Kostnader, totalt 1 398 181 kr  197 599 kr  1 200 581 kr 

Levnadsår (LY)  
odiskonterade 3,84 1,25 2,59 

QALYs 2,30 0,71 1,50 

Kostnad per vunnet QALY för Gavreto  800 160 kr 

 
Analysen i andra linjen utgår liksom i första linjen från patienter i ARROW-studien oavsett 
behandlingslinje. Jämförelsearmen skattas liksom i första linjen med en konstant i förhål-
lande till Gavretoarmen. Den relativa effekten grundar sig i en jämförelse mellan ARROW 
och studien OAK. I OAK var medianöverlevnaden för patienter som fick docetaxel runt [--] 
månader före justering och runt [--] månader efter justering. Företaget har i grundscenariot 
valt att extrapolera överlevnaden med en exponentialfördelning istället för en Weibullfördel-
ning vilket innebär att patienter vid senare tidpunkter avlider något snabbare i båda armarna 
jämfört med i första linjen. QALY-vinsten i förhållande till docetaxel är i samma storleksord-
ning som QALY-vinsten i förhållande till platinabaserad kemoterapi. Om man antar samma 
momentana risk att dö efter månad 60 i företagets analys så sjunker QALY-vinsten från 1,5 
till 1,2 och kostnaden per QALY ökar till 980 000 kronor.  
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Bilaga 5 - Jämförelse med annan målriktad behandling vid NSCLC 

Enligt vårdprogrammet är annan målriktad behandling aktuell redan i första linjen. Företaget 
har bifogat en översiktligt jämförelse av Gavretos effekt och kostnad i förhållande till annan 
målriktad behandling som används vid NSCLC  i första eller andra linjen. Jämförelsen inklu-
derar: 

• Responsgrad 

• Ettårsöverlevnad 

• Skattad QALY-vinst i tidigare utvärderingar av TLV 

• Läkemedelskostnad per månad 

 
Responsgraden för ALK- och EGFR-hämmare varierar enligt företagets sammanställning från 
72 till 83 procent i första linjens behandling av NSCLC och ligger runt 40 procent i andra lin-
jens behandling. Månadskostnaden för ALK-hämmare ligger på 45 000 till 52 000 kronor i 
månaden medan månadskostnaden för EGFR-hämmaren Tagrisso ligger på 58 000 kronor i 
månaden. 
 
EGFR-hämmaren Tarceva beviljades subvention redan år 2005 och jämfördes då främst med 
docetaxel (dnr 1066/2005). Idag är docetaxel främst aktuellt vid andra linjens behandling av 
NSCLC medan Gavreto har indikation redan från första linjen. ALK-hämmaren Xalkori  jäm-
fördes av TLV  med kemoterapi i andra linjen och därefter även i första linjen (dnr 3583/2013 
och dnr 347/2016). Kostnaden per QALY för Xalkori jämfört med karboplatin/cisplatin och 
pemetrexed i första linjen uppskattades av TLV till cirka 900 000 kronor.  Sedan dess har kost-
naden för pemetrexed sjunkit till följd av generisk konkurrens. Övrig målriktad behandling är 
främst utvärderad i andra linjen eller i jämförelse med annan målriktad behandling i första 
linjen.  

  



47 
Dnr 3599/2021 
Punkt enligt föredragningslista:  

Bilaga 6 – Större versioner av tabell 7 och 8 

 
 
Tabell 24 Sammanfattning propensity score analyser - jämförelse med kemoterapi i första linjen 

 
  



48 
Dnr 3599/2021 
Punkt enligt föredragningslista:  

 
 
 

Tabell 25 Sammanfattning resultat naiva jämförelser 

 
 
 
 

 


