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Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV
Inom förmånen

Ansökt/fastställt AIP eller
AUP 1
Kostnaden för läkemedlet
efter återbäring

Dessa begrepp anges alltid om det gäller ett pris som TLV
ska fastställa eller ett pris som TLV har fastställt.
Begreppet listpris används inte.
Begreppet används när TLV beskriver kostnaden för
användning av en produkt efter återbäring, då en
sidoöverenskommelse har tillförts ärendet.

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

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

Klinikläkemedel och medicinteknik
Avtalat pris

Företagets pris

Begreppet används när landstingen har upphandlat en
produkt och då det avtalade priset är tillgängligt för TLV
(ej sekretessbelagt).
Begreppen nettopris, avtalspris eller anbudspris används
inte.
Begreppet används för de produkter som inte har
upphandlats eller då det avtalade priset är
sekretessbelagt.
Begreppen företagets listpris/grundpris, offentligt pris,
grundpris eller officiellt pris används inte.
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TLV:s bedömning och sammanfattning
Förslag till beslut: Begränsning och villkor
Begränsningstext
Subventioneras endast för patienter som påbörjar sin behandling före 18 års ålder.
Villkor
Företaget ska tydligt informera om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och
annan information om läkemedlet.
•

NTRK-fusionspositiv cancer karakteriseras av närvaron av en tumördrivande
genfusion i någon av de tre neurotrofisk receptor-tyrosinkinasgenerna, NTRK1,
NTRK2 eller NTRK3, vilka kodar för tropomyosinreceptorkinaserna TRKA, TRKB och
TRKC.

•

NTRK-genfusioner förekommer i mindre än en procent av alla solida tumörer hos
vuxna och barn, men frekvensen varierar stort mellan olika tumörtyper. Genfusionen
leder till ständig aktivitet hos tropomyosinreceptorkinaset.

•

Vitrakvi är en selektiv tropomyosinreceptorkinashämmare som har godkänts med en
histologioberoende indikation.

•

Vitrakvi är avsett som monoterapi för behandling av vuxna och barn med solida
tumörer med en fusion i Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase (NTRK)-genen som
har en sjukdom som är lokalt avancerad, metastaserad eller där kirurgisk resektion
sannolikt skulle leda till svår morbiditet, och som saknar tillfredsställande
behandlingsalternativ.

•

Godkännandet är villkorat med krav på ytterligare data från de pivotala studierna.

•

TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög, då cancerpatienterna är svårt sjuka i
stadier där ingen annan tillfredsställande behandling finns.

•

TLV bedömer att det finns tre relevanta jämförelsealternativ till Vitrakvi: bästa
understödjande behandling (BSC), kemoterapi och kirurgi.

•

Vitrakvis effekt och säkerhet studeras i tre pågående öppna, enarmade multicenter,
fas I/II kliniska studier på vuxna och pediatriska patienter med olika tumörtyper.
Primärt effektmått är total responsfrekvens (ORR). Sekundära effektmått är
responsduration (DoR), säkerhet, total överlevnad (OS) och progressionsfri
överlevnad (PFS) samt tid till respons (TTR). Livskvalitet (QoL) inkluderades som
explorativt utfallsmått. Resultaten presenteras för poolade analysuppsättningar med
totalt 188 patienter (55 barn och 109 vuxna).

•

TLV anser att studierna visar goda effektresultat vid behandling med Vitrakvi, särskilt
hos barn. Den stora heterogeniteten hos studiepatienterna och den ickerandomiserade studiedesignen försvårar dock tolkningen av viktiga kliniska
utfallsmått såsom total överlevnad. Det finns också osäkerheter avseende i vilken
utsträckning total responsfrekvens och responsduration i studien kan översättas till
en kliniskt meningsfull överlevnadsvinst.

•

Kostnaden för Vitrakvi är ca 150 000 kronor per månad för vuxna och 115 000 kronor
för barn vid rekommenderad dos vid ansökt AUP.

•

På grund av stora osäkerheter i framför allt den relativa överlevnaden kan TLV inte
fastslå ett grundscenario avseende kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY).
Flera scenarier tyder på att kostnaden per vunnet QALY är för hög i förhållande till
nyttan vid ansökt AUP.
iv

•

Trepartsöverläggningar har ägt rum mellan TLV, regionerna och företaget. Inom
ramen för dessa överläggningar har företaget och regionerna kommit överens om att
teckna en sidoöverenskommelse. Sidoöverenskommelsen innebär att kostnaderna för
användning minskar. Underlag till sidoöverenskommelsen har tillförts detta ärende
och utgör därmed en del av beslutsunderlaget.

•

Även med hänsyn tagen till sidoöverenskommelsen är kostnaden per vunnet
kvalitetsjusterat levnadsår för hög för att behandling av patienter som påbörjar
behandling i vuxen ålder ska kunna omfattas av förmånen.

•

Med hänsyn tagen till innehållet i sidoöverenskommelsen för Vitrakvi, bedömer TLV
att kostnaden per vunnet QALY för Vitrakvi vid behandling av barn inte överstiger
den kostnad som TLV bedömer som rimlig för behandling av tillstånd med mycket
hög svårighetsgrad.
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1 Medicinskt underlag
1.1 NTRK-fusionspositiv cancer
NTRK-fusionspositiv cancer karakteriseras av närvaron av en tumördrivande genfusion i
någon av de tre neurotrofisk receptor-tyrosinkinasgenerna, NTRK1, NTRK2 eller NTRK3, vilka
kodar för sina respektive protein, tropomyosinreceptorkinaserna TRKA, TRKB och TRKC
(kollektivt kallat TRK)[1].
TRK-proteinerna är en familj av tyrosinkinaser som är viktiga aktörer i nervsystemets
utveckling och funktion. De tre familjemedlemmarna, TRKA, TRKB och TRKC sitter i
cellmembranet och består var och en av en extracellulär ligandbindande domän, ett
transmembranområde och en intracellulär kinasdomän. Normalt aktiveras kinasdomänen när
en ligand binder till receptorn på cellytan, vilket i sin tur leder till aktivering av signalvägar
inne i cellen. Konstitutiv (dvs ständig) aktivering av TRK-receptorer och deras nedströms
signalvägar som påverkar cellens proliferation och överlevnad, kan uppstå genom en fusion av
någon av NTRK-generna med en fusionspartner från en annan gen.
NTRK-fusioner är ovanliga, men förekommer i många olika tumörtyper hos både vuxna och
barn. Totalt har mindre än en procent av alla solida och hematologiska tumörer en NTRKfusion. Förekomsten varierar dock mellan olika tumörtyper, med låga frekvenser kring mindre
än 0,1–3 procent i vanliga tumörtyper såsom bröstcancer, melanom, icke-småcellig lungcancer
och kolorektalcancer, till höga frekvenser, över 90 procent i vissa ovanliga cancerformer såsom
sekretorisk bröstcancer, spottkörtelcancer av typen MASC (Mammary analogue secretory
carcinoma), medfött mesoblastiskt nefrom, och infantilt fibrosarkom (figur 1) (sammanfattat
i [2]).
Figur 1. Förekomst av NTRK-genfusioner i olika tumörtyper.

GIST=gastrointestinal stromal tumour; MASC=mammary analogue secretory carcinoma; NTRK=neurotrophic tyrosine receptor
kinase. Figur från [2].
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1.2 Detektionsmetoder
Det finns flera metoder för att detektera NTRK-fusioner såsom immunhistokemi,
fluorescerande in situ-hybridisering (FISH), omvänd transkriptas-polymeras-kedjereaktion
(RT-PCR) och olika sekvenseringsmetoder (nästa generations sekvensering (NGS),
helgenomsekvensering). Metoderna har olika för-och nackdelar, som enligt TLV:s kliniska
experter kan nyttjas i olika situationer. TLV:s experter menar att det inte går att förorda en
enda testmetod utan det mest rimliga förefaller vara att använda ett situationsanpassat
testförfarande (som möjligen kan inkludera prioritering utifrån allvarlighetsgrad).
Testningsförfarandet är också intimt förknippat med vilken sensitivitet som anses acceptabel
till vilken kostnad och vilken/vilka validerade testmetoder som finns tillgänglig på lokala
laboratorier. I de ovanliga tumörformer där NTRK-genfusioner är vanliga och karakteristiska
för sjukdomen (infantilt fibrosarkom, cellulärt mesoblastiskt nefrom, sekretorisk bröstcancer,
MASC spottkörtelcancer) bör analys av NTRK ske med hög sensitivitet och specificitet i
diagnostiskt syfte för att fastställa vilken tumörsjukdom patienten har. För andra fall av spridd
malign tumörsjukdom där tillfredsställande behandlingsalternativ saknas (och där riktad
testning för en etablerad målriktad terapi inte är aktuell), torde undersökning av NTRK-fusion
kunna utgöra en delkomponent av en bredare genetisk karakterisering, om sådan anses
indicerad. För övriga fall av malign tumörsjukdom torde omfattning av testning och hur den
genomförs vara avhängig i vilken mån det anses finnas tillfredsställande
behandlingsalternativ.
Rörande val av testmetoder för att påvisa NTRK-fusioner finns det enligt TLV:s kliniska
experter inga skillnader mellan tumörer hos barn eller vuxna. Testningsstrategin kan däremot
påverkas av prevalensen av NTRK-fusioner vid tillståndet. Det som karakteriserar tumörer hos
en vuxen population i detta avseende är att andelen tumörer med NTRK-fusioner bland de
stora tumörgrupperna (bröstcancer, prostatacancer, lungcancer, kolorektalcancer, sarkom,
sköldkörtelcancer) förefaller vara låg eller mycket låg.
Identifieringen av NTRK-genfusioner i Vitrakvi-studien genomfördes med NGS, RT-PCR och
FISH. I majoriteten av fallen (över 90 procent) användes NGS för att detektera NTRKgenfusioner vid godkända laboratorier.

1.3 Läkemedlet
Vitrakvi innehåller substansen larotrektinib och har fått en histologi-oberoende indikation.
Det innebär att läkemedlet får användas för behandling av solida tumörer som har den
genetiska förändring, NTRK-genfusion, som läkemedlet är målriktat mot, oavsett vilken
tumörtyp det gäller. Vitrakvi fick ett centralt villkorat godkännande från europeiska
kommissionen, EC, den 23 september 2019. Villkoren innebär att företaget Bayer ska
inkomma med:
•

Poolade analyser för de utökade analysseten, inklusive den slutliga studierapporten
för studie LOXO-TRK-15002 (NAVIGATE) för att bekräfta den histologioberoende
effekten av larotrektinib och för att undersöka primära och sekundära
resistensmekanismer (senast 30 juni 2024).

•

Den slutliga studierapporten för studie LOXO-TRK-15003 (SCOUT) inklusive fem års
uppföljningsdata för att ytterligare undersöka långsiktiga toxiciteter och
utvecklingseffekter av larotrektinib hos pediatriska patienter, med särskild vikt på
neurologisk utveckling inklusive kognitiv funktion (senast 31 mars 2027).

•

Uppdaterad farmakokinetisk modell baserad på ytterligare insamling av
farmakokinetiska data hos patienter i åldern en månad till sex år från LOXO-TRK15003 (SCOUT)-studien för att ytterligare bekräfta den rekommenderade dosen hos
pediatriska patienter (senast 30 sep 2021).
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Vitrakvi som monoterapi är avsedd för behandling av vuxna och barn med solida tumörer med
en fusion i ”Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase” (NTRK)-genen,
-

som har en sjukdom som är lokalt avancerad, metastaserad eller där kirurgisk resektion
sannolikt skulle leda till svår morbiditet, och
som saknar tillfredsställande behandlingsalternativ.

Larotrektinib är en selektiv hämmare av tropomyosinreceptorkinaser (TRK). Den hämmar
TRKA, TRKB och TRKC i nanomolarkoncentrationer. TRK-signalering bidrar till celltillväxt,
differentiering och cellöverlevnad. Gener för TRK (NTRK1, NTRK2, NTRK3) kan fusioneras
med ett stort antal olika gener, vilket kan leda till konstitutivt aktiverad TRK-signalering.
Dessa fusioner (NTRK-fusioner) kan vara onkogena och driva tumöruppkomst och tillväxt.
Hämning av TRK i cellinjer med NTRK-fusioner med hjälp av larotrektinib har visat positiva
effekter. Även djurmodeller med NTRK-fusionspositiva tumörer har visat sig vara känsliga för
larotrektinib.
Behandling med Vitrakvi ska initieras av läkare med erfarenhet av användning av
cancerläkemedel. Förekomsten av en NTRK-genfusion ska bekräftas med ett validerat test
innan behandling med Vitrakvi påbörjas.
Rekommenderad dos till vuxna är 100 mg larotrektinib två gånger dagligen tills
sjukdomsprogression eller tills oacceptabel toxicitet uppträder.
Dosering till pediatriska patienter baseras på kroppsyta. Rekommenderad dos till pediatriska
patienter är 100 mg/m2 larotrektinib två gånger dagligen, med en högsta dos på 100 mg, tills
sjukdomsprogression eller tills oacceptabel toxicitet uppträder.

1.4 Behandling och svårighetsgrad
Det finns idag ingen definierad och gemensam standardbehandling för patienter med solida
tumörer som uttrycker NTRK-genfusion. Behandlingen följer för närvarande terapiriktlinjer
för specifika tumörtyper baserat på deras individuella känslighet för olika behandlingar och
kan, för de vanligare cancerformerna, utgöra kirurgi, målinriktad terapi, immunterapi och
kemoterapi. Behandlingen för sällsynta cancerformer är i allmänhet begränsad till kirurgi,
strålterapi och kemoterapi. Systemisk läkemedelsbehandling kan i vissa fall användas för att
krympa tumören och därmed möjliggöra eller underlätta kirurgi.
Enligt den godkända indikationen ska den huvudsakliga användningen av Vitrakvi gälla
patienter som tidigare behandlats med de sedvanliga rekommenderade regimerna inom
respektive tumörtyp, om sådana finns, och som inte har några effektiva behandlingsalternativ
kvar att tillgå.
Företaget anger den bästa understödjande behandlingen (BSC, Best Supportive Care) och
kemoterapi i form av doxorubicin som de mest relevanta jämförelsealternativen till behandling
med Vitrakvi vid NTRK-fusionspositiv cancer.
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Företaget motiverar valet av BSC som jämförelsealternativ med att BSC eller palliativ
kemoterapi såsom doxorubicin är den enda återstående behandlingen i arsenalen för de
patienter som skulle vara aktuella för behandling med Vitrakvi enligt Vitrakvis indikationstext.
Företaget motiverar valet av doxorubicin som jämförelsealternativ med att det används som
standard BSC och/eller palliativ kemoterapi inom ett brett spektrum av tumörtyper och att det
därför finns omfattande klinisk evidens och publicerade data för användning av detta
läkemedel. Vidare motiverar företaget valet av jämförelsealternativ med att en stor andel av
patienterna som inkluderades i Vitrakvi-studien hade diagnosen sarkom, där doxorubicin är
golden standard i olika sjukdomsstadier.
TLV:s diskussion
TLV ser utifrån indikationen att även kirurgi är ett jämförelsealternativ för patienter som
potentiellt kan bli botade från sin cancer med hjälp av kirurgi som är stympande eller leder till
annan förväntad bestående svår sjuklighet eller dysfunktion. Detta kan till exempel gälla för
vissa patienter med infantilt fibrosarkom. Behandling med Vitrakvi kan i dessa fall innebära
att det kirurgiska ingreppet kan göras mindre omfattande eller helt undvikas. Dessutom kan
tumörer som initialt inte var möjliga att operera på grund av sitt växtsätt, bli operabla genom
behandlingen med Vitrakvi och därmed bli föremål för kurativt syftande kirurgi.
TLV:s bedömning: TLV bedömer att det finns tre relevanta jämförelsealternativ till Vitrakvi:
bästa understödjande behandling (BSC), kemoterapi och kirurgi.
BSC motiveras av att patienter som omfattas av Vitrakvis indikation inte ska ha något
tillfredställande behandlingsalternativ kvar att tillgå (förutom kirurgi i vissa fall, se nedan),
varför BSC återstår som det enda behandlingsalternativet. Att det saknas tillfredsställande
behandlingsalternativ kan även innebära att de behandlingar som finns att tillgå har ytterst
osäker effekt och/eller har orimligt svåra biverkningar. Kemoterapi kan vara en sådan
behandling, liksom omfattande kirurgi (om än potentiellt botande).

TLV:s bedömning: Vitrakvi är indicerad för svårt sjuka cancerpatienter i stadier där ingen
annan tillfredsställande behandling finns. Svårighetsgraden bedöms därför överlag som
mycket hög.

1.5 Klinisk effekt och säkerhet
Effekt och säkerhet av larotrektinib studeras i tre pågående öppna, enarmade multicenter
kliniska studier på vuxna och pediatriska patienter med olika tumörtyper (tabell 1), vars
poolade resultat låg till grund för godkännandet;
LOXO-TRK-14001: en fas I doseringsstudie i vuxna patienter (≥ 18 år) med framskridna solida
tumörer med eller utan en NTRK-genfusion
LOXO-TRK-15002 (NAVIGATE): en fas II multinationell, öppen s.k. korgstudie i vuxna och
pediatriska patienter (≥ 12 år) med framskridna solida tumörer med en NTRK-genfusion
LOXO-TRK-15003 (SCOUT): en fas I/II multinationell, öppen doseringsstudie i pediatriska
patienter (≥1 månad till 21 år) med eller utan en NTRK-genfusion
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Patienter med och utan dokumenterad NTRK-genfusion identifierades med molekylära
testmetoder som rutinmässigt genomförs vid godkända laboratorier såsom nästa generations
sekvensering
(NGS,
Next
Generation
Sequencing),
omvänt
transkriptaspolymeraskedjereaktion (RT-PCR), fluorescerande in situ-hybridisering (FISH)
och NanoString DNA-mikromatrisanalys. Inklusionskriterier i studien var att patienten fått
tidigare standardbehandling lämplig för den aktuella tumörtypen eller att det var osannolikt
att de skulle tolerera eller få kliniskt meningsfull nytta av tillgängliga behandlingar i ett
framskridet sjukdomsstadium. Alternativt skulle behov föreligga av omfattande radikal kirurgi
(amputation av extremitet, ansikte, eller ingrepp med förlamning eller sensoriska bortfall som
följd). Det primära utfallsmåttet för studierna var total responsfrekvens (ORR, overall
response rate) fastställd av en blindad, oberoende granskningskommitté (BIRC).
Responsduration (DoR, duration of response), säkerhet, total överlevnad (OS, overall survival)
och progressionsfri sjukdom (PFS) samt tid till respons (TTR) var inkluderade som sekundära
utfallsmått. Livskvalitet (QoL, quality of life) inkluderades som explorativt utfallsmått.
Patienterna i studierna får behandling med Vitrakvi tills sjukdomsprogression eller tills
oacceptabel toxicitet uppträder.
De två dosstudierna (14001 och 15003) inkluderade även patienter utan NTRK-genfusioner
och visade att effekten av larotrektinib var helt begränsad till patienter med NTRKfusionspositiva tumörer, vilket återspeglas i den godkända indikationen. Studierna och deras
resultat kommer därför att redovisas enbart för patienter med NTRK-fusionspositiva tumörer.
Poolade populationer
Ursprungligen poolades alla patienter från de tre pågående studierna som uppfyllde uppsatta
krav på uppföljning. Dock exkluderades de patienter med primära CNS (centrala
nervsystemet)-tumörer som ingick i studierna utifrån en förväntat sämre effekt hos dessa på
grund av förväntad liten passage över blod-hjärnbarriären. Den på detta sätt utvalda (utan
primära CNS-tumörer) poolade populationen kallades det primära analyssetet, PAS (primary
analysis set). Under godkännandeprocessen och vidare uppföljning har den primära
analyspopulationen uppdaterats flera gånger. Eftersom studierna har pågående rekrytering
har antalet patienter och tumörtyper ökat för varje ny uppdatering.
Det första primära analyssetet omfattade 55 patienter, och innefattade både barn och vuxna
från de tre studierna. De första resultaten för PAS-patientpopulationen publicerades i
publikationen Drilon et. al. 2018 [3]. Patienterna följs upp kontinuerligt och detta analysset
har därmed den längsta uppföljningstiden.
Det europeiska godkännandet baserades på den andra utökade analyspopulationen, ePAS2
(extended primary analysis set 2), samt alla patienter med primära CNS-tumörer från de tre
studierna som uppfyllde samma uppföljningskrav. CNS-populationen benämndes SAS3
(Supplemental analysis set 3). Därefter har Vitrakvi genomgått regulatorisk granskning för
årlig förnyelse av godkännandet, vilket är ett krav vid villkorat godkännande, baserat på en
senare databrytpunkt med utökade populationer, benämnda ePAS4 och Uppdaterad SAS3.
Därmed ligger dessa dataset nu till grund för godkännandet och de presenteras i den
uppdaterade produktinformationen (SmPC; [4]). Tabell 1 sammanfattar de olika poolade
dataseten och databrytpunkterna.
I publikationen av Hong et. al. 2020 [5] presenteras effekt och säkerhet av larotrektinib för
159 patienter för en ytterligare databrytpunkt, 19 feb 2019. Datat från denna brytpunkt har inte
bedömts av EMA 1.

1

EMA = European Medicines Agency (Europeiska läkemedelsmyndigheten)
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Tabell 1.Poolade populationer, databrytpunktstider och antal patienter.

Studiepopulation
PAS
(primary analysis set)
ePAS
(Extended primary analysis set)
ePAS 2
(Second extended primary analysis set)
SAS 3
(Supplemental analysis set 3)

Antal

ePAS4
(fourth extended primary analysis set)
Uppdaterad SAS 3
(Supplemental analysis set 3)

55

Data cut-off

93

Juli 2017
15 juli 2019
19 februari 2o18
30 juli 2018
30 juli 2018

9

30 juli 2018

164

15 juli 2019

24

15 juli 2019

73

Notering

Underlag för FDA 2-godkännande
Uppdatering enligt CHMP 3:s
önskemål
Grund för initialt EU
godkännande
Primära CNS-tumörer
Grund för initialt EU
godkännande
Senaste analyssetet
Grund för förnyat godkännande
Primära CNS-tumörer
Grund för förnyat godkännande

Den senaste poolade analysuppsättningen för effekt är således ePAS4, vilken omfattar 164
patienter med TRK-fusionspositiv cancer som ingått i någon av de tre studierna och som hade
mätbar sjukdom bedömd enligt RECIST v1.1, en icke-CNS primärtumör, och som fått minst en
dos larotrektinib innan juli 2019. Dessutom poolas 24 patienter med primär CNS-tumör och
mätbar sjukdom från studie 2 (”NAVIGATE”) och studie 3 (”SCOUT”) i den uppdaterade SAS3populationen. Alla patienter med primär CNS-tumör hade tidigare behandlats med kirurgi,
radioterapi och/eller tidigare systemisk behandling.
Företagets subventionsansökan till TLV grundar sig på PAS, eftersom det datasetet har längst
uppföljningstid och enligt företaget visar på effektens varaktighet. Företaget kompletterar
analyserna av PAS med ePAS4 eftersom det är datasetet med flest patienter.
Baslinjekarakteristika
För de poolade 164 patienterna med solida tumörer med en NTRK-genfusion var
medianåldern 42 år (intervall 0,1-84 år); 34 procent var under 18 år och 66 procent var över
eller lika med 18 år. 77 procent av patienterna var vita och 49 procent var män. 94 procent av
patienterna hade tidigare fått behandling för sin cancer, definierad som kirurgi, radioterapi
eller systemisk behandling. Av dessa hade 77 procent fått tidigare systemisk behandling med i
median 1 tidigare systemisk behandlingsregim. De vanligaste tumörtyperna bland de 164
patienterna var mjukdelssarkom (22 procent), infantilt fibrosarkom (20 procent),
sköldkörtelcancer (16 procent), spottkörteltumör (13 procent) och lungcancer (8 procent) [4].
Hos de 24 patienterna med primär CNS-tumör med en NTRK-genfusion var medianåldern 8
år (intervall 1,3-79 år), med 20 patienter under 18 år och 4 patienter över eller lika med 18 år.
19 patienter var vita och 11 var av manligt kön. Alla patienter hade tidigare fått behandling för
sin cancer med antingen kirurgi, radioterapi eller systemisk behandling. Patienterna hade i
median fått 1 tidigare systemisk behandlingsregim [4]. Baslinjekarakteristiska för de olika
dataseten PAS, ePAS4 och uppdaterad SAS3 sammanfattas i tabell 2. Tidigare
cancerbehandling i PAS, ePAS4 och den uppdaterade SAS 3-populationen sammanfattas i
tabell 3.

2
3

FDA = U. S. Food and Drug Administration (USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet)
CHMP = Committee for Medicinal Products for Human Use (EMA:s kommittee som ansvarar för läkemedel)
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Tabell 2. Baslinjekarakteristika för de olika dataseten PAS, ePAS4 och uppdaterad SAS3.

Tabell från [4].

Dnr 791/2020

7

Tabell 3. Tidigare cancerbehandling i PAS, ePAS4 och uppdaterade SAS 3-populationerna

Tabell från [4].

Resultat för patienter med primära CNS-tumörer och alla patienter med solida tumörer
Den senaste poolade analysuppsättningen (ePAS4) bestod alltså av 164 patienter med en
variation av olika tumörtyper men inkluderade inte primära CNS-tumörer (däremot ingick 14
patienter med hjärnmetastaser). De tre analyspopulationerna PAS, ePAS4 och uppdaterad
SAS3 analyserades vid samma databrytpunkt, juli 2019, med följande resultat:
I population ePAS4 var median behandlingstid innan sjukdomsprogression var 14,7 månader
(intervall: 0,10 till 51,6 månader). 44 procent av patienterna hade fått Vitrakvi i 12 månader
eller mer och 21 procent hade fått Vitrakvi i 24 månader eller mer, med pågående uppföljning
vid tidpunkten för analysen [4].
Vid tidpunkten för analysen hade median responsduration i population ePAS4 inte uppnåtts.
Uppskattningsvis 76 procent (KI: 67, 85) av responserna varade i 12 månader eller mer och 67
procent (KI: 55, 78) av responserna varade i 24 månader eller mer. 90 procent (KI: 85, 95) av
de behandlade patienterna var vid liv ett år efter behandlingsstart och 82 procent (KI: 75, 90)
var vid liv efter två år. Således hade median för total överlevnad ännu inte uppnåtts. Median
progressionsfri överlevnad var 33,4 månader vid tidpunkten för analysen med en
progressionsfri överlevnad på 66 procent (KI: 58, 74) efter 1 år och 58 procent (KI: 48, 67) efter
2 år. Medianförändringen i tumörstorlek i den senaste poolade analysuppsättningen var en
minskning med 68 procent [4].
I den vuxna subpopulationen (n=109) var total responsfrekvens 63 procent, medan i den
pediatriska subpopulationen (n=55) uppgick motsvarande värde till 91 procent. Hos 165
patienter vilka genomgått bred molekylär karakterisering före Vitrakvi-behandling var total
responsfrekvens 58 procent hos 79 patienter som utöver TRK-genfusion också hade andra
genomiska förändringar, och 74 procent hos 86 patienter utan andra genomiska förändringar
[4].
Bland de 24 patienterna med primär CNS-tumör (uppdaterad SAS3-population) observerades
bekräftad respons hos 5 patienter (21 procent), varav 2 (8 procent) uppnådde komplett respons
och 3 (12,5 procent) uppnådde partiell respons. Hos ytterligare 2 patienter (8 procent)
observerades partiell respons som ännu inte bekräftats. Vidare hade 15 patienter (63 procent)
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stabil sjukdom och två patienter (8 procent) hade progressiv sjukdom. Vid brytdatum för
datainsamling varierade behandlingstiden mellan 1,2 och 21,4 månader och behandlingen var
pågående hos 15 av 24 patienter, varav en patient fick behandling efter sjukdomsprogression
[4].
I tabell 4 och 5 nedan redovisas de poolade effektresultaten för total responsfrekvens,
responsduration och tid till första respons för aktuella analysset.
Tabell 4. Poolade effektresultat i solida tumörer inklusive och exklusive primära CNS-tumörer.
Effektparametrar

PAS
Första
analyspopulatione
n i solida tumörer
exklusive primära
CNS-tumörer
(n=55)

ePAS4
Uppdaterad analys i
solida tumörer
exklusive primära
CNS-tumörer (n=164)a

Total responsfrekvens (ORR) % (n)
[95 % KI]

80 % (44)

73 % (119)
[65, 79]

21% (5)

Komplett respons (CR)

24 % (13)

19 % (31)

8% (2)

5,5 % (3)

5 % (8)

56 % (30)1,81

49 % (80)

12,5 % (3)

1,81
[1,68, 1,87]

1,84
[0,92, 14,55]

1,8

32,7 %

EU
[0,0+, 50,6+]
76 %
67 %

Patologisk komplett respons

c

Partiell respons (PR)
Tid till första respons (median,
månader) [intervall]
Responsduration (median, månader)
[intervall]
% med duration ≥ 12 månader
% med duration ≥ 24 månader

Uppdaterad SAS3

ePAS4 + SAS3

Analys i primära
CNS-tumörer (n=24)

Analys i solida
tumörer inklusive
primära CNStumörer (n=188)a,b
66 % (124)
[59, 73]
18 % (33)
4 % (8)
44 % (83)d
1,84
[0,92, 14,55]
EU
[0,0+, 50,6+]
74 %
65 %

Databrytpunkt för samtliga analysuppsättningar är juli 2019.
EU: ej uppnådd
+ betecknar pågående
a Analys av oberoende granskningskommitté enligt RECIST v1.1 för solida tumörer med undantag för primära CNS-tumörer (164
patienter).
b Prövarbedömning med hjälp av kriterier antingen enligt RANO eller RECIST v1.1 för primära CNS-tumörer (24 patienter).
c Patologisk komplett respons (CR) var en CR som uppnåddes av patienter som behandlades med larotrektinib och därefter
genomgick kirurgisk resektion, varefter inga livsdugliga cancerceller och negativa marginaler påvisades vid postoperativ
patologisk bedömning. Den bästa preoperativa responsen hos dessa patienter omklassificerades som patologisk CR efter kirurgi
enligt RECIST v.1.1.
d Ytterligare 1 % (2 patienter med primära CNS-tumörer) uppvisade partiell respons, ska bekräftas.
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Tabell 5. Total responsfrekvens och responsduration per tumörtyp (ePAS4 och uppdaterad SAS3)
Patienter
(n=188)

Tumörtyp

ORR
%

95 % KI

DOR
månader
≥ 24
≥ 12

Intervall (månader)

Sarkom, mjukvävnada

36

81 %

64 %; 92 %

69 %

69 %

0,0+; 50,6+

Infantilt fibrosarkom

32

97 %

84 %; 100 %

72 %

63 %

1,6+; 28,6+
3,7+; 32,9

a

Sköldkörteltumör

27

56 %

35 %; 75 %

93 %

58 %

Primär CNS-tumörb

24

21 %

7 %; 42 %

EU

EU

1,7+; 10,1+

Spottkörteltumöra

21

86 %

64 %; 97 %

94 %

87 %

1,9+; 44,7+

Lungcancera

13

77 %

46 %; 95 %

62 %

62 %

3,7; 36,8+

Koloncancera

8

38 %

9 %; 76 %

50 %

EU

5,4+; 20,7+

Melanoma

7

43 %

10 %; 82 %

50 %

EU

1,9+; 23,2+

Brösttumöra,c

5

60 %

15 %; 95 %

EU

EU

5,6+; 9,2+

Gastrointestinal
stromatumöra

4

100 %

40 %; 100 %

75 %

38 %

9,5; 31,1+

Sarkom, skelett

a

2

50 %

1 %; 99 %

0%

0%

9,5

Kolangiokarcinoma

2

SS; EB

ET

ET

ET

ET

Bukspottkörtel-tumöra

2

SS; SS

ET

ET

ET

ET

Kongenitalt
mesoblastiskt nefroma

1

100 %

3 %; 100 %

100 %

EU

20,8+

Okänd primärtumör

1

100 %

3 %; 100 %

0%

0%

7,4

Blindtarmstumöra

1

SS

ET

ET

ET

ET

a

Levertumör

1

EB

ET

ET

ET

ET

Prostatatumör

1

PS

ET

ET

ET

ET

DOR: responsduration
ET: ej tillämpligt på grund av litet antal eller utebliven respons
EB: ej beräkningsbar
EU: ej uppnådd
PS: progressiv sjukdom
SS: stabil sjukdom
+ betecknar pågående respons
a Analys av oberoende granskningskommitté enligt RECIST v1.1.
b Patienter med en primär CNS-tumör utvärderades genom prövarbedömning enligt kriterier från antingen RENO eller RECIST
v1.1.
c Varav 3 patienter med icke-sekretorisk (1 komplett respons, 1 partiell respons och 1 progressiv sjukdom) och 2 patienter med
sekretorisk brösttumör (1 partiell respons och 1 stabil sjukdom).
Tabell från [4]. Databrytpunkt: juli 2019.

Vid den senaste databrytpunkten (juli 2019) hade PAS en median PFS på 25,8 månader (KI:
9,9–ej estimerat) vid en median uppföljningstid av 31,4 månader. För total överlevnad (OS)
har median inte uppnåtts. Vid tidpunkten ≥24 månader är överlevnaden 82 procent (KI: 71–
93 procent). Enligt OS-kurvan är sannolikheten att vara vid liv efter 4 år cirka 60 procent.
(figur 2A).
Vid databrytpunkten för ePAS4 (juli 2019) var median PFS 36,8 månader (KI: 25,7–ej
estimerad) vid en median uppföljningstid av 13,8 månader. Median OS hade ännu inte
uppnåtts vid databrytpunkten för ePAS4. Vid tidpunkten ≥12 månader är överlevnaden 90
procent (KI: 85–95 procent) och vid ≥24 månader är överlevnaden 82 procent (KI: 75–90
procent; figur 2B).
Vid databrytpunkten för uppdaterad SAS3 (juli 2019) hade 58 procent av patienterna med
primär CNS-tumör och som behandlats med Vitrakvi inte progredierat. Efter en median
uppföljningstid på 5,6 månader var median PFS 11 månader (KI: 5,4–ej estimerad) och 96
procent av patienterna var fortfarande vid liv. Median OS efter en median uppföljning på sex
månader kunde inte uppskattas (KI: 9,4–ej estimerad). Överlevnaden vid tolv månader
uppskattades till 88 procent (KI: 65–100; figur 2C).
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Figur 2.Total överlevnad för studiepopulationen i (A) PAS-data, (B) ePAS4-data och (C) SAS3-data.

Resultat för barn
I subventionsansökan till TLV redovisar företaget att barn med en TRK-fusionscancer visar en
högre total responsfrekvens jämfört med hela studiepopulationen; 95–100 procent för barn
jämfört med 79–80 procent för vuxna. Likaså är den totala överlevnaden vid tidpunkten 12månader respektive 24-månader högre för barn än för hela studiepopulationen i PAS (figur 3).
Figur 3.Total överlevnad för (A) barn jämfört med total överlevnad för (B) hela PAS-populationen.
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PFS-datan i PAS-datasetet vid databrytpunkt juli 2019, inkluderar 12 barn som kontinuerligt
följs upp. Medianåldern är knappt 1,8 år med ett intervall från cirka 4 månader upp till 12 år,
och fördelningen mellan flickor och pojkar är jämn. Samtliga barn har diagnostiserats med
antingen lokalt avancerad eller metastaserad cancer och 10 av 12 (83 procent) har tidigare fått
behandling. För dessa patienter är den totala responsfrekvensen 100 procent, varav 41,7
procent (5 av 12) har komplett respons. Fem patienter är i komplett respons eller partiell
respons med en durationstid lika med eller över 24 månader. Tre av 12 barn i PAS-datasetet
uppnår patologisk komplett respons efter kirurgi varpå de har satts ut på behandling. Alla barn
i PAS-datasetet är progressionsfria. Varken median PFS eller OS har nåtts vid en median
uppföljningstid av 32,7 månader. Tre av 12 barn har progredierat men inga har dött (figur 4A
och 4C).
I ePAS4-datasetet vid databrytpunkten juli 2019 är 55 barn inkluderade. Medianåldern är 1,25
år med ett intervall av 0,6 månader till 14 år. 40 av 55 (73 procent) barn har tidigare fått
behandling. Alla har lokalt avancerad eller metastaserad cancer. I ePAS4 är total
responsfrekvens för barn 95 procent varav 38,1 procent (21 av 55) är i komplett respons medan
61,9 procent (31 av 55) är i partiell respons. Övriga har stabil sjukdom. 10,9 procent (6 av 55)
patienter uppnår komplett eller partiell respons med en responsduration på över eller lika med
24 månader. Alla barn i ePAS4-datasetet är progressionsfria, dock har majoriteten av barnen i
ePAS4 inte följts upp i 24 månader (median uppföljningstid är 15,3 månader). Median PFS och
OS har inte uppnåtts i ePAS4 (figur 4B och 4D). Två av 55 barn har dött, varefter sannolikheten
att överleva är konstant (94 procent) för barn. Vid 12 månader är sannolikheten för
progressionsfrihet 82 procent i ePAS4 (figur 4B).
Figur 4. PFS och OS för barn i PAS- och ePAS4.

A. PFS för barn i analysuppsättningen PAS. B. PFS för barn i analysuppsättningen ePAS4. C. OS för barn i
analysuppsättningen PAS. D. OS för barn i analysuppsättningen ePAS4. Databrytpunkt: juli 2019.
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Biverkningar enligt produktresumén
Säkerhet för Vitrakvi utvärderades hos 196 patienter med TRK-fusionspositiv cancer i en av
tre kliniska prövningar – studie 1, 2 (NAVIGATE) och 3 (SCOUT). Median behandlingstid för
den totala säkerhetspopulationen var 9,3 månader (intervall: 0,10 till 51,6).
Säkerhetspopulationen utgjordes av patienter med en medianålder på 37,5 år (intervall: 0,1 till
84) med 37 procent av patienter bestående av pediatriska patienter. De vanligaste
biverkningarna (≥ 20 procent) av Vitrakvi var, i fallande frekvensordning, förhöjt ALAT (32
procent), trötthet (30 procent), förstoppning (29 procent), förhöjt ASAT (27 procent), yrsel (26
procent), kräkningar (23 procent), anemi (23 procent) och illamående (22 procent).
Flertalet biverkningar var av grad 1 eller 2. Grad 4 var den högsta rapporterade graden för
biverkningarna minskat neutrofilantal (1 procent) och förhöjt ALAT (1 procent). Grad 3 var
den högsta rapporterade graden för biverkningarna anemi, viktökning, trötthet, yrsel,
parestesi, muskelsvaghet, illamående, myalgi, gångstörningar, kräkningar och minskat antal
leukocyter. Alla rapporterade biverkningar av grad 3 uppkom hos mindre än 5 procent av
patienterna, med undantag av anemi (8 procent).
Permanent utsättning av Vitrakvi för behandlingsrelaterade ogynnsamma händelser oavsett
orsak förekom hos 5 procent av patienterna (ett fall vardera av ALAT-ökning, ASAT-ökning,
gångstörningar, tarmperforation, gulsot, progression av malign tumör, minskat neutrofilantal,
tunntarmsobstruktion, ryggmärgskompression och virusinfektion). De flesta biverkningar
som gav upphov till en dosminskning uppkom under behandlingens första tre månader [4].
EMA:s konklusioner baserade på analyssetet ePAS2 och SAS3
Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA [6] har de två dosstudierna (14001 och
15003) som inkluderar patienter både med och utan en NTRK-genfusion visat larotrektinibs
verkningsmekanism och kliniska rational. I dessa studier visade patienter med en NTRKfusionspositiv tumör hög responsfrekvens, medan ingen relevant aktivitet sågs hos patienter
med en NTRK-fusionsnegativ tumör. På denna grund begränsades Vitrakvis indikation till
patienter med en NTRK-fusionspositiv tumör.
Vid tidpunkten för databrytpunkten för ePAS2 och SAS3 bedömde EMA att den totala
responsfrekvensen var enastående hög. Den varierade dock mellan de olika tumörtyperna som
ingår i studierna, från ingen respons i vissa tumörtyper till 100 procent respons i andra.
Ovanliga tumörtyper där NTRK-genfusion är vanlig eller patognomona (karakteristisk för
tumörtypen) såsom infantilt fibrosarkom, spottkörtelcancer av typen MASC och kongenitalt
mesoblastiskt nefrom, tenderade enligt EMA att ha en högre responsfrekvens, medan
vanligare tumörtyper i vilka NTRK-genfusioner är ovanligt förekommande, såsom ickesekretorisk bröstcancer, melanom och koloncancer tenderade att ha en lägre total
responsfrekvens och kortare responsduration. Dessa resultat ansågs dock inte vara robusta
med tanke på att patientantalet för varje individuell tumörtyp var låg. EMA anser att det finns
ett behov av att få en mer exakt uppskattning av effekten i olika cancerformer för att bland
annat undersöka om NTRK-genfusioner är en prediktor för Vitrakvis effekt oavsett tumörtyp
eller om det kan finnas vävnadsspecifika resistensmekanismer. Det noterades även att det
finns en samvariation mellan patienternas ålder och tumörtyp, vilket gör ålderns betydelse för
effekten osäker.
Median tid till respons var kort (1,8 månader, dvs noterades vid första tumörmätning) medan
responsdurationen inte kunde estimeras vid analysen av ePAS2, pga den höga andelen (73–86
procent) av patienter som fortfarande inte hade progredierat vid databrytpunkten. Median
behandlingstid var 12,1 månader varför EMA antog att responsdurationen bland dessa
patienter var runt 12 månader (baserat på den aktuella databrytpunkten), vilket generellt
skulle anses vara en lång responsduration oavsett behandlingslinje av metastatiska solida
tumörer. Både OS och PFS data ansågs vara omogna.
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Patienter med primär CNS-tumör exkluderades ifrån den poolade primära
analysuppsättningen av företaget med anledning av resultat som erhållits i de prekliniska
studierna. EMA ansåg dock att indikationen även skulle omfatta patienter med primära CNS
tumörer.
Sammanfattningsvis skriver EMA att det explorativa upplägget på de kliniska studierna och
det faktum att de var okontrollerade (dvs saknade jämförelsearm), datas låga mognadsgrad,
liksom begränsningar gällande förståelsen av i vilken utsträckning som vävnadsursprunget
kan fungera som en effektmodifierare, ledde till att tillgängliga data inte ansågs vara tillräckligt
omfattande för ett fullständigt godkännande. Ett villkorat godkännande ansågs därför vara
lämpligt. Företaget ålades att inkomma med ytterligare analyser för att bekräfta den
histologioberoende effekten av Vitrakvi och för att undersöka primära och sekundära
resistensmekanismer. [6].
TLV:s diskussion
Resultaten i Vitrakvi-studien visade en övergripande hög responsfrekvens vid behandling med
Vitrakvi, med högre total responsfrekvens hos barn jämfört med vuxna. Dock är det många
faktorer i denna utvärdering som bidrar till stora osäkerheter. Dessa osäkerheter gäller dels
Vitrakvis effekt vid olika tumörtyper, dels de uppskattningar som behöver göras avseende
Vitrakvis långsiktiga effekt över tid.
Vitrakvis effekt har fastställts på basis av den totala svarsfrekvensen och svarstiden
(responsdurationen) i poolade data från ett begränsat antal tumörtyper i enarmade studier
som omfattar ett relativt litet urval av patienter vars tumörer uppvisade NTRK-genfusioner.
De största histologigrupperna i poolade analysen innehåller runt 30 patienter vardera och i
flera grupper är antalet patienter 1–2 per tumörtyp. Därutöver omfattar den godkända
indikationen alla NTRK-fusionspositiva tumörer, varav många ännu inte är studerade.
Antaganden om Vitrakvis effekt i tumörtyper för vilka det finns lite data eller inget data alls
behöver därför göras. Likaså finns det osäkerheter avseende i vilken utsträckning den totala
responsfrekvensen (ORR) och responsdurationen (DoR) i studien kan översättas till klinisk
meningsfull överlevnadsfördel.
Förutom olika tumörtyper är studiepatienterna heterogena även avseende ålder,
metastasstatus, allmäntillstånd och antal tidigare behandlingar. Därtill möjliggör definitionen
“då det inte finns tillfredsställande behandling”, att patienter som kan komma att få läkemedlet
i verkligheten i ännu större utsträckning kan skilja sig från patientunderlaget i studierna, vilket
kan medföra ytterligare minskad generaliserbarhet av studieresultaten.
På grund av de små patientantalen och heterogeniteten i studiepopulationerna bedömer TLV
att osäkerheterna är för stora för att meningsfulla analyser av flertalet subgrupper ska kunna
göras. Det gäller framförallt subgruppsanalyser baserade på olika tumörtyper som försvåras av
de små antal patienter i de flesta grupper. Exempel är prostatatumör (n=1) och medfött
mesoblastiskt nefrom (n=1), som hade 0 procents (progressiv sjukdom) respektive 100
procents respons.
Däremot anser TLV, i likhet med företaget, att barn och vuxna kan utgöra lämpliga subgrupper.
Som grupp hade de pediatriska patienterna en högre andel patienter med tumörsvar (respons)
av Vitrakvi inom studiens tidsram. Barn med solida tumörer har också generellt bättre
förväntad prognos och längre förväntad överlevnad jämfört med vuxna, vilket också
framfördes av företaget i subventionsansökan. Resultaten från studierna visar även att fler
barn än vuxna har patologisk komplett respons (dvs efter kirurgi) och behöver inte fortsatt
behandling. Det bör dock noteras att det faktum att barn som grupp har högre responsfrekvens
än vuxna kan bero på skillnader i tumörtyper, antal tidigare behandlingslinjer eller liknande,
snarare än regelrätta åldersskillnader.
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TLV kan, baserad på befintligt data, inte acceptera ett antagande att behandlingseffekten av
Vitrakvi är densamma oavsett histologibaserad tumörtyp. Det framgår av EPAR och villkoren
för godkännandet av Vitrakvi, att EMA utgår från att histologibaserad tumörtyp kan vara en
”effect modifier”, vilket ska studeras vidare [6]. Föreliggande data visar stora skillnader i total
responsfrekvens mellan tumörtyper (tabell 6). Även om de 95-procentiga konfidensintervallen
är breda och till stora delar överlappande kan man inte dra slutsatsen att alla tumörtyper skulle
hamna på samma höga (tex 70 procent) totala responsfrekvens vid klinisk användning.
Företaget har ålagts och accepterat uppföljningskraven som villkor för godkännandet för att
belysa den histologioberoende effekten samt om det finns några effektmässigt avvikande
tumörtyper bland annat.
TLV:s bedömning: TLV anser att studierna visar goda effektresultat vid behandling med
Vitrakvi, särskilt hos barn. Dock bedömer TLV att den stora heterogeniteten som finns hos
studiepatienterna och avsaknaden av jämförelsearm försvårar tolkning av viktiga kliniska
resultatmått såsom total överlevnad. Det finns också osäkerheter i vilken utsträckning de
hittills tillgängliga resultaten för total responsfrekvens (ORR) och responsduration (DoR) från
studien kan översättas till en kliniskt meningsfull överlevnadsvinst. Det är inte möjligt att veta
vad som orsakar de observerade skillnaderna i effekt mellan den pediatriska populationen och
den vuxna, eftersom ålder och tumörtyper samvarierar, liksom ytterligare faktorer kopplade
till dessa (tex antal tidigare behandlingslinjer, ECOG 4 etc.).

Företaget har i sin subventionsansökan till TLV bifogat en intra-patientjämförelse, Growth
Modulation Index (GMI), där patientens behandlingseffekt från tidigare behandlingslinje
jämförs med effekten på nuvarande behandling med Vitrakvi. Patienter är därmed sin egen
kontroll. GMI är kvoten mellan PFS på behandling med Vitrakvi (nuvarande behandling) och
tid till progression eller behandlingsmisslyckande (TTFP) på den föregående terapin. Om PFS
är lika stor i båda linjerna är således kvoten 1.0. Enligt företaget blir jämförelsen mellan
nuvarande och tidigare behandling konservativ jämfört med en äkta kontrollarm, eftersom
man inte förväntar sig en bättre effekt i en senare linje. Vidare menar företaget att metoden
också ger information om den historiska effekten av behandling av TRK-fusionspositiva
tumörer innan TRK-inhibitorer var tillgängliga på den föregående behandlingen. Enligt
företaget ger beräkningen av GMI en uppskattning om hur effekten borde varit i en
kontrollarm bestående av standardbehandling gällande progressionsfri överlevnad.
Intra-patientjämförelsen utfördes på ePAS4-data. Analysen inkluderar 122 patienter (74
procent av patienterna i ePAS4-data) som har minst en tidigare behandling i något stadie
(lokalt avancerat eller metastaserat). 81 patienter (66 procent) hade metastaser, 83 patienter
(68 procent) var vuxna och 39 patienter (32 procent) var pediatriska patienter (figur 5). Alla
patienter som har haft en tidigare behandling har inkluderats. En GMI som är större eller lika
med 1,33 är bedömt som kliniskt meningsfullt, enligt den källa som företaget åberopar [7].
Enligt företaget faller 68,9 procent av de 122 patienterna under denna kategori. GMI-värden
för olika subgrupper efter ålder, tumörtyp, ECOG status, NTRK-genfusion och tidigare antal
systemiska terapier visas i tabell 6.

4

ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group, mäter patienters prestationsstatus
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Figur 5. Intra-patientjämförelse i A) hela datasetet (n=122), B) i vuxna (n=83) respektive barn (n=39), och i
C) patienter med metastaser (n=81).

A

B

C

CI = konfidensintervall, HR = hazardkvot, NE = ej estimerad, NR = ej uppnådd, PFS= progressionsfri överlevnad, TTFP= tid till
progression eller tid till behandlingsmisslyckande (time to progression or time to treatment failure).
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Tabell 6. GMI värde för olika subgrupper

† endast tumörer rapporterade i ≥7 patienter listas. ECOG PS: Eastern Cooperative Oncology Group performance
status; GMI: growth modulation index; IFS: infantilt fibrosarkom; NTRK: neurotrophic tyrosine receptor kinase; STS:
mjukdelssarkom (soft tissue sarcoma).

I EMAs utredningsrapport vid godkännandet, EPAR (European Public Assessment Report),
redovisas en indirekt jämförelse mellan Vitrakvi och olika tillgängliga läkemedel (tabell 7).
Tabell 7. Jämförelse mellan larotrektinib och tillgängliga systemiska behandlingar för cancer (per
tumörtyp). Källa EPAR
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Enligt EMA är de högre ORR jämfört med konventionella kemoterapier som observeras för
riktade läkemedel såsom ALK, EGFR och BRAF inhibitorer inte relevanta som jämförelse med
larotrektinib om patienterna inte har båda förändringar, vilket inte har förekommit i de
pivotala studierna. EMA anser att jämförelsen av Vitrakvi därför ska göras med de molekylärt
icke-selektiva terapierna. Jämfört med dessa, och med hänsyn till att larotrektinib ges i en
senare behandlingslinje då lägre effekt i allmänhet förväntas, verkar spannet för total
responsfrekvens och PFS för Vitrakvi, vara fördelaktigt eller som minst jämförbar, även då
datan anses vara långt ifrån heltäckande [6].
TLV:s diskussion
Enligt intra-patientjämförelsen har patienter med NTRK-fusionspositiva tumörer en
förbättrad progressionsfri överlevnad under behandling med Vitrakvi jämfört med tiden till
progression eller annan form av behandlingsmisslyckande på tidigare behandling.
Subgruppsanalyserna visar att resultaten gäller oavsett ålder, tidigare antal linjers systemisk
behandling, allmäntillstånd och tumörtyp. Resultaten visar också att den tumörtyp som för
vuxna visat lägst total responsfrekvens på 38 procent (koloncancer) har 43 procent av
patienterna en förbättrad behandlingseffekt med Vitrakvi jämfört med föregående behandling.
TLV:s bedömning: TLV anser att resultaten från GMI-analyservisar att patienter med
NTRK-fusionspositiv tumör som grupp har en förbättrad progressionsfri överlevnad under
behandling med Vitrakvi jämfört med föregående, icke TRK-riktad, behandling. Utifrån den
indirekta jämförelse mellan Vitrakvi och andra systemiska behandlingar som redovisas i EPAR
bedömer TLV att effekten av Vitrakvi jämfört med befintliga behandlingsalternativ i tidigare
behandlingslinjer framstår som generellt god.
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2 Hälsoekonomi
Företaget har gjort kostnadseffektivitetsanalyser av Vitrakvi där jämförelsealternativen är
bästa understödjande behandling (BSC) eller kemoterapi. Patientpopulationen i analyserna
motsvarar analyssetet PAS från de kliniska studierna. Genomsnittsåldern vid behandlingsstart
är 53 år för de vuxna (≥18 år) och 3 år för barnen.
Analysmodellen är indelad i tre hälsotillstånd; progressionsfri, progression och död. Den
modellstruktur företaget har tillämpat i sitt grundscenario är en så kallad mixture cure-modell.
Anledningen till det valet är att företaget bedömer att en betydande del av patienterna kommer
att ha liknande överlevnad som normalbefolkningen.

2.1 Effektmått
I företagets kostnadseffektivitetsanalys används data från PAS. PAS innehåller färre patienter
än ePAS-populationerna. Företaget motiverar användningen av PAS med att den
genomsnittliga uppföljningstiden är längre i PAS.
Patienternas sannolikhet att progrediera eller avlida bestäms under de tre första åren av
Kaplan-Meier-kurvor från PAS.
I grundscenariot sker därefter en uppdelning av patienterna utifrån om de antas vara
långtidsöverlevare eller inte. Företaget antar att andelen långtidsöverlevare bland patienter
som behandlas med Vitrakvi är 30 procent bland de vuxna och 58 procent bland barnen. Detta
baseras på andelen patienter i PAS som var progressionsfria med komplett eller partiell
respons och en responsduration längre än två år, och/eller hade uppnått patologisk komplett
respons. Bland patienterna som behandlas med kemoterapi eller endast får BSC antas ingen
patient bli långtidsöverlevare.
Vuxna långtidsöverlevare antas ha en överlevnad som i princip är i nivå med
normalbefolkningen med en relativrisk på 1,5. Motsvarande antagande för barnen är att deras
överlevnad är lika lång som för normalbefolkningen i samma ålder
För jämförelsealternativen används två olika datakällor. Dels används data från en klinisk
studie av behandling med doxorubicin [8], dels används non-responders från
Vitrakvistudierna. Den tidigare beskrivna GMI-analysen, där patientens tidigare
behandlingseffekt jämförs med effekten på nuvarande behandling med Vitrakvi, validerar
enligt företaget effekten av doxorubicin som jämförelsealternativ. Patienter behandlade med
Vitrakvi som inte antas vara långtidsöverlevare (dvs inklusive även patienter som har CR/PR
men under kortare tid än 24 mån) antas vad gäller PFS och OS ha samma utveckling som de
som är behandlade med kemoterapi. Företaget framhåller att detta är ett konservativt
tillvägagångssätt. Någon extrapolering sker inte i BSC-armen, eftersom alla non-responders
hade avlidit vid år 3. Barn förekom varken i doxorubicinstudien eller bland de som inte svarade
på behandlingen i PAS. Data för de vuxna antas därför vara giltiga även i barnanalysen.
Sammantaget leder det till nedanstående modellerade effektresultat.
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Figur 6. Extrapolerad OS enligt företagets grundscenario, vuxna, ålder vid behandlingsstart är 53 år

Figur 7. Extrapolerad OS enligt företagets grundscenario, barn, ålder vid behandlingsstart är 3 år.

Som validering av sina långsiktiga antaganden använder företaget en klinisk studie på imatinib
vid cKit (CD 117)-positiva, icke-opererbara och/eller metastaserande, maligna
gastrointestinala stromacellstumörer (GIST) med 10 års uppföljningstid [9] och krizotinib vid
anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer av icke
skivepiteltyp med 5 års uppföljningstid [10].
Enligt företaget är anledningen till att just dessa studier väljs för att validera extrapoleringarna
av Vitrakvi dels att imatinib, krizotinib och Vitrakvi alla är precisionsläkemedel som hämmar
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tyrosinkinaser, dels att imatinib och krizotinib är de som har längst uppföljningstid bland
tyrosinkinashämmare. Krizotinibstudien är genomförd i första linjen medan i imatinibstudien
hade 33 procent tidigare blivit behandlade med kemoterapi. I Vitrakvistudierna hade 80
procent tidigare fått systemisk behandling. Företaget ser inte detta som ett problem för
valideringen, då effekten av Vitrakvi enligt företaget inte är beroende av i vilken linje den ges.
Företaget konstaterar att andelen överlevande på behandling med Vitrakvi i en grupp
bestående av 78 procent vuxna och 22 procent barn är lika hög som andelen överlevande på
imatinib eller krizotinib från respektive patientpopulation vid år 4. Vid år 10 är företagets
modellerade överlevnad av patienter behandlade med Vitrakvi betydligt högre än andelen
överlevande bland de behandlade i imatinibstudien. Krizotinibstudien har inte data längre än
fem år. Företaget förklarar skillnaden med att patienterna var yngre i Vitrakvistudierna och
uppnådde CR i betydligt högre utsträckning. Företaget vill även framhålla en studie inom
bröstcancer stadium I-III (dvs icke- metastaserad sjukdom) med 20-årig mortalitetsdata från
en RWD databas som argument för att mortaliteten är högst i det tidiga skedet av sjukdomen
[11].
TLV:s bedömning: PAS populationen med 55 patienter som företaget har använt för analys
av PFS och OS är liten och innehåller färre tumörtyper än de senare ePAS-populationerna. Den
senaste datamängden ePAS4 med 164 patienter har dock resultat som är i linje med PAS.
Doxorubicin är ett cellgift som används för behandling av många olika tumörtyper i tidigare
linjer inklusive för den i studien stora gruppen sarkom. Doxorubicin bedöms därför kunna
användas som en representant för behandlingar som inte skulle förväntas ha en tillräcklig
effekt i det sena skede som är Vitrakvis indikation. I den aktuella sena behandlingslinjen är det
troligt att effekten av tillgänglig kemoterapi skulle vara mindre än den som ses av doxorubicin
i tidigare linjer. Jämförelsen i det korta perspektivet blir i detta hänseende konservativ. Detta
stöds även av den validering som företaget har gjort av doxorubicindata med GMI-analysen
där studiepatienternas behandlingssvar på tidigare behandling jämfördes svaret på Vitrakvi.
Företaget har inte belagt sina antaganden om att samtliga med CR eller PR och en
responsduration på över 24 månader och/eller patologisk komplett respons har en överlevnad
som i princip är i nivå med normalbefolkningen. Studierna med data för patienter behandlade
med andra läkemedel än Vitrakvi som företaget använder för att dra paralleller till sin
extrapolering talar tvärtemot mot företagets antaganden, eftersom ingen platå i överlevnaden
kan noteras i dessa studier. Ytterligare studier med långsiktiga resultat för imatinib uppvisar
ingen platåeffekt liknande den som företaget har modellerat för Vitrakvi för vuxna [12, 13].
Avseende de bröstcancerdata som företaget åberopar bedöms det sannolikt att
mortalitetsmönstret kan skilja sig åt påtagligt mellan dessa patienter i icke-generaliserat
sjukdomsskede jämfört med Vitrakvi-populationens generellt sena metastatiska skede, varför
relevansen av dessa data bedöms som tveksam.
I scenarioanalyser har företaget för de vuxna frångått antagandet att 30 procent av patienterna
har en överlevnad nära normalbefolkningens. De har i ett alternativt grundscenario valt att
extrapolera överlevnaden för Vitrakvi i relation till imatinibstudien, men så att andelen
överlevande efter knappt 12 år ändå är betydligt högre än Kaplan-Meier-värdet i
imatinibstudien (40 % vs 14 %). I ett annat scenario, som de kallar worst-case scenario är
överlevnaden för Vitrakvi på 12 års sikt några procentenheter högre än i imatinibstudien (18
% vs 14 %).
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Figur 8. OS enligt företagets alternativa grundscenario, vuxna, ålder vid behandlingsstart är 53 år

Figur 9. OS enligt företagets ”worst-case scenario”, vuxna, ålder vid behandlingsstart är 53 år

Även för barnen har företaget gjort ett alternativt grundscenario och ett worst-case scenario.
Eftersom imatinib- och krizotinibstudierna endast avsåg vuxna är de inte användbara i en
analys av subgruppen barn. I dessa scenarier används för kemoterapiarmens PFS- och OS-data
en koreansk journalstudie omfattande 258 barn och ungdomar med återfall/progression efter
primärbehandling av solida tumörer och som därefter fick relapsterapi [13]. Företaget har i det
förnyade alternativa grundscenariot antagit en högre överlevnad för dem som behandlas med
Vitrakvi än i det ursprungliga grundscenariot. I det alternativa grundscenariot antas att 86
procent av barnen som behandlas med Vitrakvi har liknande överlevnad som
normalbefolkningen. De har även antagit att 17 procent av patienterna som behandlas med
kemoterapi har långtidsöverlevnad i nivå med normalbefolkningen. Dessa uppgifter avspeglar
andelen som är progressionsfria två och ett halvt år från studiestart i Vitrakvistudierna eller
den koreanska journalstudien.
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I sitt worst-case scenario för barn antas att andelen med långtidsöverlevnad i nivå med
normalbefolkningen är betydligt lägre än i de andra scenarierna, 20 procent, mot 17 procent
för jämförelsealternativet. Även en betydligt högre dödlighet för patienterna utan
långtidsöverlevnad är antagen.
Figur 10. OS enligt företagets alternativa grundscenario, barn, ålder vid behandlingsstart är 3 år

Figur 11. OS enligt företagets ”worst-case scenario”, barn, ålder vid behandlingsstart är 3 år
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TLV:s bedömning: I det alternativa grundscenariot för vuxna, liksom i det initiala, minskar
risken att avlida påtagligt vid tidpunkten för när det inte längre finns Kaplan-Meier-data. Ett
sådant förlopp finns inte i studierna på imatinib som företaget validerar OS mot. I sitt worstcase scenario har företaget modellerat ett förlopp som liknar hur imatinib utvecklas i
publicerade studier. Detta scenario är förenat med mycket osäkerhet. På längre sikt än fem år
är överlevnaden efter behandling med Vitrakvi validerad mot en klinisk studie där patienterna
har cKIT-positiv GIST. Om andra tumörformer har annan långsiktig överlevnad blir inte
valideringen representativ. Imatinibdata som Vitrakvistudierna är jämförda mot avser
patienter som får behandling i tidigare linje än vad som är fallet för Vitrakvi. Trots det var
responsen högre i Vitrakvistudierna. Företaget hänvisar till att det inte finns underlag för att
behandlingseffekten skulle vara olika mellan behandlingslinjer med Vitrakvi. Tvärtom finns
data som inte uppvisar en skillnad mellan behandlingslinjer. Det går dock inte att utesluta att
överlevnaden på lång sikt är bättre ju tidigare som behandlingen sätts in. Därigenom kan det
vara svårt att jämföra den långsiktiga överlevnaden när patienterna är i olika
behandlingslinjer.
TLV kan inte hitta stöd för att 86 procent av barnen skulle ha samma överlevnad som
normalbefolkningen, vilket är antaget i det alternativa grundscenariot. TLV bedömer däremot
att företagets worst-case-scenario skulle kunna vara ett acceptabelt scenario för
beslutsfattande med tanke på att modellerad skillnad i långsiktig överlevnad mellan Vitrakvi
och kemoterapi är betydligt mindre än den skillnad i överlevnad som kan ses vid en jämförelse
mellan Vitrakvistuduerna och tidigare redovisad publikation av Cho et al. 2018 [13] som
omfattar barn med cancer som är i relaps.

Data över hälsorelaterad livskvalitet samlades in i de kliniska studierna med EQ-5D.
Nyttovikten för progressionsfritt och progredierat tillstånd var 0,81 respektive 0,74. Dessa
används i modellen under patienternas livstid i båda behandlingsarmarna.
TLV:s bedömning: Patienterna uppvisar heterogenitet avseende sjukdomstillstånd. Data
från de kliniska studierna är en avspegling av genomsnittet av patientunderlaget i studierna. I
vilken utsträckning fördelningen över tumörformer i studierna är en korrekt avspegling av en
kommande klinisk användning går inte att uttala sig om med stor säkerhet.

2.2 Kostnader och resursutnyttjande
Vid ansökt AUP är läkemedelskostnaden för vuxna vid rekommenderad dos (200 mg) 154 000
kronor per månad. I modellen tas hänsyn till genomsnittlig dos i de kliniska studierna (188,6
mg), vilket leder till en månatlig kostnad om 145 000 kronor.
För barnen är den rekommenderade dosen baserad på kroppsyta. Månatlig kostnad baserad
på barnens kroppsyta i de kliniska studierna uppgår till 115 000 kronor.
Företaget antar att AUP för Vitrakvi sjunker med 90 procent efter 15 år.
Läkemedelskostnaden kvarstår i modellen så länge som patienten inte har progredierat eller
uppnått patologisk komplett respons. Behandlingslängden i företagets grundscenario framgår
av figur 11 och 12. De alternativa scenarierna har betydligt kortare behandlingslängd på grund
av antaganden om kortare överlevnad.
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Figur 12. Behandlingslängd, vuxna, ålder vid behandlingsstart är 53 år

Uppgifterna i tabellen har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400)

Figur 13. Behandlingslängd, barn, ålder vid behandlingsstart är 3 år

Uppgifterna i tabellen har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400)

Trepartsöverläggningar har ägt rum mellan TLV, regionerna och företaget. Inom ramen för
dessa överläggningar har företaget och regionerna kommit överens om att teckna en
sidoöverenskommelse. Sidoöverenskommelsen omfattar all försäljning av Vitrakvi inom
läkemedelsförmånerna från den 1 november 2020. Genom sidoöverenskommelsen åtar sig
företaget att betala en del av kostnaden för användningen av Vitrakvi till regionerna.
Sidoöverenskommelsen innebär således att kostnaderna för användning minskar.
Kostnaden för kemoterapi är beräknad utifrån att doxorubicin ges i upp till sex cykler eller tills
progression med 75 mg/m2 en gång var tredje vecka med en kostnad per 50 mg förpackning
om 203,5 kronor.
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TLV:s bedömning: Den antagna behandlingslängden av Vitrakvi förefaller vara mycket lång.
Företagets antagande om att generisk konkurrens uppstår efter 15 år mildrar dock påtagligt de
kostnadsmässiga effekterna av antagandet. I företagets worst-case-scenarion tappar detta
antagande mycket i relevans. Effekten är sämre och behandlingslängden därmed kortare i
dessa scenarion. TLV har inte antagit att priserna sjunker med 90 procent efter 15 år, men
däremot att ingen behandlas längre än 20 år.

Doxorubicin antas doseras under 72 timmar med en administreringskostnad om 55 000
kronor per tillfälle.
Resursutnyttjande till följd av monitorering av patienten är samma oavsett behandlingsarm
per behandlingscykel. De totala kostnaderna skiljer sig dock åt mellan armarna på grund av
att patienter som behandlas med Vitrakvi lever längre. Vid progressionsfritt tillstånd antas
den genomsnittliga kostnaden uppgå till 2 000 kronor per patient och 28-dagarsperiod.
Motsvarande efter progression antas vara 78 000 kronor, vilket till största delen kan
förklaras av kostnader för sjukhusinläggningar.
Kostnad för testning om patienten har NTRK-fusionscancer har företaget inte inkluderat i
grundscenariot i den hälsoekonomiska analysen. Företaget motiverar detta för subgruppen
barn med att rutinmässig analys av alla gener, så kallad helgenomsekvensering, vid diagnos
är klinisk praxis. Därmed skulle det inte innebära någon inkrementell testkostnad vid valet
att eventuellt behandla med Vitrakvi. För vuxna menar företaget att detta kommer att bli
standard inom de närmaste åren. I vissa scenarier har de dock inkluderat en testkostnad som
de har beräknat till 186 000 per patient.
TLV:s bedömning: Om NTRK ingår i test som utförs för alla patienter vid diagnos av
sjukdomen behöver behandling med Vitrakvi inte innebära någon extra kostnad för testning.
Arbetsgruppen delar dock inte företagets uppfattning att alla patienter idag genomgår bred
genanalys vid diagnos. I den utsträckning möjligheten att behandla med Vitrakvi innebär en
extra kostnad för tester bör kostnaden för dessa (positiva såväl som negativa) ingå i den
hälsoekonomiska analysen. Vi har svårt att närmare beräkna de inkrementella kostnaderna för
testning av NTRK-genfusion inom ramen för ansökan. Enligt NICE Expert Review Group är
den inkrementella kostnaden (inklusive negativa test) motsvarande 240 000 kronor per
behandlad patient. Företaget har i alternativt scenario beräknat en motsvarande kostnad för
Sverige till 186 000 kronor. TLV har inkluderat kostnader för testning för vuxna. För barn
inkluderar TLV dock inga testkostnader då de flesta barn redan vid diagnos
helgenomsekvenseras och barn med cancer har oftast tumörtyper där NTRK-fusion är vanlig.

Inga kostnader i samband med frånvaro från arbete ingår i modellen.
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3 Resultat
3.1 Företagets grundscenario
•

•

•
•
•
•
•
•
•

PFS- och OS-data under studietiden
 Vitrakvi: Kaplan-Meier-kurvor från PAS-data
 Kemoterapi: Kaplan-Meier-kurvor från tidigare klinisk studie på doxorubicin
 BSC: Kaplan-Meier-kurvor för non-responders i PAS-data
Extrapolering av effektdata
 Vitrakvi: Långtidsöverlevande barn (58 procent av barnen) har samma
överlevnad som normalbefolkningen. Långtidsöverlevande vuxna (30 procent
av de vuxna) har en överlevnad jämfört med normalbefolkningen som
motsvarar en relativrisk på 1,5.
 Kemoterapi: Inga långtidsöverlevande. Samma relativrisk gentemot
normalbefolkningen som under den kliniska studien.
 BSC: Inte aktuellt, eftersom alla non-responders avled inom Vitrakvistudiernas
tidsram.
Andelen med patologisk komplett respons är 25 procent bland barn och inga av de
vuxna.
Nyttovikten för progressionsfritt och progredierat tillstånd är 0,81 respektive 0,74,
vilket är hämtat från Vitrakvistudierna.
Vid patologisk komplett respons avbryts behandling. Annars fortsätter behandling till
progression eller död.
AUP för Vitrakvi sjunker med 90 procent efter 15 år.
Doxorubicin ges i upp till sex cykler eller tills progression med 75 mg/m2 en gång var
tredje vecka med en kostnad per 50 mg förpackning om 203,50 kronor.
Administreringskostnaden för kemoterapi är 55 000 kronor per tillfälle.
Inga kostnader för testning av förekomst av NTRK-genfusion.

Tabell 8. Resultat i företagets grundscenario, vuxna, kronor.

[---------]

Ökning/
minskning vs
BSC
[----------]
[----------]

[---------]

[---------]

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

[---------]

[---------]

[---------]

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

[---------]

[---------]

[---------]

[---------]

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

[---------]

[---------]

[---------]

[---------]

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

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

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

Vitrakvi

Kemoterapi

BSC

Läkemedelskostnad
Övriga sjukvårdskostnader

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

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

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

Kostnader, totalt

[---------]

[---------]

[---------]

Progressionsfria levnadsår
(odiskonterat)
Levnadsår (odiskonterat)
Kvalitetsjusterade
levnadsår (QALYs)

Kostnad per vunnet levnadsår
Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår utan testkostnad
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Tabell 9. Resultat i företagets grundscenario, barn, kronor

[---------]

Ökning/
minskning vs
BSC
[----------]
[----------]

[---------]

[---------]

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

[---------]

[---------]

[---------]

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

[---------]

[---------]

[---------]

[---------]

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

[---------]

[---------]

[---------]

[---------]

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

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

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

Vitrakvi

Kemoterapi

BSC

Läkemedelskostnad
Övriga sjukvårdskostnader

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

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

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

Kostnader, totalt

[---------]

[---------]

[---------]

Progressionsfria levnadsår
(odiskonterat)
Levnadsår (odiskonterat)
Kvalitetsjusterade
levnadsår (QALYs)

Kostnad per vunnet levnadsår
Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår utan testkostnad

Ökning/
minskning vs
kemoterapi
[---------]

3.2 Företagets alternativa scenarion för vuxna

I det alternativa grundscenariot har företaget ändrat antaganden enligt följande.
•
•

Extrapolering av överlevnaden med Vitrakvi så att andelen överlevande efter 12 år är
dubbelt så hög som Kaplan-Meier-värdet i imatinibstudien (20 % vs 10 %).
Beräkningar görs både med och utan testkostnad

I vad som företaget benämner worst-case-scenario är den långsiktiga överlevnaden i nivå med
den för imatinibstudierna.

Tabell 10. Resultat i företagets alternativa grundscenario, vuxna, kr

[---------]

Ökning/
minskning vs
BSC
[----------]
[----------]

[---------]

[---------]

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

[---------]

[---------]

[---------]

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

[---------]

[---------]

[---------]

[---------]

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

[---------]

[---------]

[---------]

[---------]

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

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

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

Vitrakvi

Kemoterapi

BSC

Läkemedelskostnad
Övriga sjukvårdskostnader

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

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

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

Kostnader, totalt

[---------]

[---------]

[---------]

Progressionsfria levnadsår
(odiskonterat)
Levnadsår (odiskonterat)
Kvalitetsjusterade
levnadsår (QALYs)

Kostnad per vunnet levnadsår
Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår utan testkostnad
Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår med testkostnad
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Tabell 11. Resultat i företagets worst-case scenario, vuxna, kronor.

[---------]

Ökning/
minskning vs
BSC
[----------]
[----------]

[---------]

[---------]

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

[---------]

[---------]

[---------]

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

[---------]

[---------]

[---------]

[---------]

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

[---------]

[---------]

[---------]

[---------]

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

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

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

Vitrakvi

Kemoterapi

BSC

Läkemedelskostnad
Övriga sjukvårdskostnader

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

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

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

Kostnader, totalt

[---------]

[---------]

[---------]

Progressionsfria levnadsår
(odiskonterat)
Levnadsår (odiskonterat)
Kvalitetsjusterade
levnadsår (QALYs)

Kostnad per vunnet levnadsår
Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår utan testkostnad
Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår med testkostnad

Ökning/
minskning vs
kemoterapi
[---------]

3.3 Företagets alternativa scenarion för barn
I det alternativa grundscenariot har företaget ändrat antaganden enligt följande.
• Effektdata för jämförelsearmen från koreansk journalstudie.
•

Patologisk komplett respons bland 12,5 procent.

•

Samma långtidsöverlevnad som normalbefolkningen för 86 procent av barnen i
Vitrakviarmen och 17 procent av barnen i kemoterapiarmen.

I sitt worst-case scenario för barn antas att andelen med långtidsöverlevnad i nivå med
normalbefolkningen är betydligt lägre än i de andra scenarierna, 20 procent, mot 17 procent
för jämförelsealternativet. Även en betydligt högre dödlighet för patienterna utan
långtidsöverlevnad är antagen.

I företagets alternativa scenarion ingår ingen jämförelse med bästa understödjande
behandling (BSC). Det är enligt TLV rimligt, eftersom data för barn i BSC-analysen är
inhämtad från studier på vuxna.
Tabell 12. Resultat i företagets alternativa grundscenario, barn, kronor.
Ökning/
Vitrakvi
Kemoterapi BSC
minskning vs
kemoterapi
[---------]
[---------]
Läkemedelskostnad
[---------]
[---------]
Övriga
[---------]
[---------]
[---------]
[---------]
sjukvårdskostnader
Kostnader, totalt
Progressionsfria
levnadsår (odiskonterat)
Levnadsår
(odiskonterat)
Kvalitetsjusterade
levnadsår (QALYs)
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Ökning/minskning
vs BSC
[----------]
[----------]

[---------]

[---------]

[---------]

[---------]

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

[---------]

[---------]

[---------]

[---------]

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

[---------]

[---------]

[---------]

[---------]

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

[---------]

[---------]

[---------]

[---------]

[----------]
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Kostnad per vunnet levnadsår utan testkostnad
Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår utan
testkostnad
Tabell 13. Resultat i företagets worst-case scenario, barn, kronor.
Vitrakvi

Kemoterapi

BSC

[---------]

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

[---------]

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

Ökning/
minskning vs
doxorubicin
[---------]

Ökning/
minskning vs
BSC
[----------]

Läkemedelskostnad
Övriga
sjukvårdskostnader

[---------]

[---------]

[---------]

[---------]

[---------]

[---------]

[---------]

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

Kostnader, totalt

[---------]

[---------]

[---------]

[---------]

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

[---------]

[---------]

[---------]

[---------]

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

[---------]

[---------]

[---------]

[---------]

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

[---------]

[---------]

[---------]

[---------]

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

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

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

Progressionsfria
levnadsår
(odiskonterat)
Levnadsår
(odiskonterat)
Kvalitetsjusterade
levnadsår (QALYs)

Kostnad per vunnet levnadsår
Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår utan testkostnad

3.4 Resultat i företagets subgruppsanalyser
I nedanstående tabell redovisas företagets resultat för ett antal subgrupps- och
känslighetsanalyser. För att hålla nere antalet redovisningar inkluderar vi enbart jämförelsen
med doxorubicin och scenarion utan testkostnader. Jämförelsen med BSC och inklusion av
testkostnader ökar kostnad per vunnet QALY något.
Tabell 14. Företagets subgruppsanalyser
Känslighetsanalyser
Vuxna med cancertyp
Alternativt grundscenario
där NTRK-genfusion är
Worst-case scenario
ovanlig
Patientgrupp (40%
Alternativt grundscenario
vuxna, 60 % barn) med
Worst-case scenario
cancertyp där NTRKfusion är vanlig
Barn, där alternativet är mutilerande kirurgi

+/Kostnader

+/QALYs

Kostnad/QALY

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

3,18

[--------]

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

2,70

[--------]

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

7,70

[--------]

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

5,31

[--------]

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

4,62

[--------]

3.5 TLV:s analys
TLV ser inte något av företagets grundscenarion som relevanta. Företaget har inte belagt sina
antaganden om att samtliga med CR eller PR och en responsduration på över 24 månader
och/eller patologisk komplett respons har en överlevnad som i princip är i nivå med
normalbefolkningen. Studierna med data för vuxna patienter behandlade med andra
läkemedel än Vitrakvi, som företaget använder för att dra paralleller till sin extrapolering, talar
mot företagets antaganden, eftersom de på medellång sikt har betydligt lägre överlevnad än
vad som är modellerat för Vitrakvi.
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TLV utgår från företagets worst-case-scenario. TLV bedömer att det är relevant att inkludera
testkostnader för vuxna, eftersom ett allmänt testförfarande ännu inte är på plats. För barn
däremot har Barncancerfonden finansierat genomisk test av alla barn som diagnosticerats med
cancer, vilket innebär att dessa kostnader inte är specifikt relaterade till behandling med
Vitrakvi. Företagets beräkningar ovan visar att testkostnader har en mycket begränsad
betydelse, då de är små för både vuxna och barn jämfört med läkemedelskostnaden.
TLV har i scenarierna nedan inte inkluderat en prissänkning på 90 % efter 15 år. TLV bedömer
dock att behandlingslängden, framför allt i barnanalysen, är orimligt lång för en del patienter
och har antagit att behandlingsperioden är maximalt 20 år.
Tabell 15. TLV:s bearbetningar av företagets worst-case scenario, kronor.
+/+/Kostnader
QALYs
Vuxna

Kostnad/QAL
Y vs
kemoterapi

Exklusive sidoöverenskommelse

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

3,13

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

Inklusive sidoöverensommelse

5 397 498

3,13

1 724 650

Exklusive sidoöverenskommelse

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

3,31

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

Inklusive sidoöverensommelse

3 230 718

3,31

977 234

Barn

Även företagets worst-case-scenarion vilar på mycket vaga grunder.
TLV bedömer emellertid att företagets worst-case-scenario för subgruppen barn är ett
trovärdigt scenario som underlag för beslutsfattande, då modellerad skillnad i långsiktig
överlevnad mellan Vitrakvi och kemoterapi är betydligt mindre än den skillnad i överlevnad
som kan ses vid en jämförelse mellan Vitrakvistudierna och tidigare redovisad publikation av
Cho et al. som omfattar barn med cancer som är i relaps.
Företagets worst-case-scenario för vuxna bedömer däremot TLV vara förknippat med mycket
stor osäkerhet. På kort sikt kan jämförelsen mot kemoterapi vara konservativ, eftersom
effektdata för kemoterapi i denna sena linje baseras på data i tidig linje i den hälsoekonomiska
modellen. På längre sikt är det dock den omvända situationen. Imatinibdata, som
Vitrakvistudierna är jämförda med, avser patienter som får behandling i en tidigare linje än
vad som är fallet för Vitrakvi. Det går inte att utesluta att den långsiktiga överlevnaden är bättre
ju tidigare som behandlingen sätts in. På längre sikt än fem år är det dessutom enbart en
specifik variant av en tumörform som Vitrakvi är validerad mot. Den långsiktiga överlevnaden
kan vara annorlunda vid andra tumörformer.

3.6 Budgetpåverkan
I en kalkyl har företaget beräknat den totala försäljningen till [----------]. Kalkylen baseras på
en incidens på [---] patienter varav fler och fler successivt genomgår NTRK-test och därmed
blir möjliga att behandla med Vitrakvi.

3.7 Dialog med regionerna
TLV ska enligt 9 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen) ge
regionerna möjlighet till överläggning i nyansökningsärenden. TLV har kontinuerligt möten
med representanter från samtliga regioner i Sverige med fullmakt att företräda sin respektive
region gentemot TLV. I samband med dessa möten har TLV informerat om ansökan om
subvention och TLV:s utredning avseende Vitrakvi. TLV har även framfört företagets förfrågan
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om att inleda trepartsöverläggningar vilket regionerna tackade ja till. Trepartsöverläggningar
har därför ägt rum mellan TLV, regionerna och företaget.

3.8 Samlad bedömning av resultaten
På grund av stora osäkerheter i framför allt den relativa överlevnaden kan TLV inte fastslå ett
grundscenario avseende kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY). Flera scenarier tyder
på att kostnaden per vunnet QALY är för hög vid ansökt AUP.
Även med hänsyn tagen till sidoöverenskommelsen är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat
levnadsår för hög för att behandling av patienter som påbörjar behandling i vuxen ålder ska
kunna omfattas av förmånen.
Med hänsyn tagen till innehållet i sidoöverenskommelsen för Vitrakvi, bedömer TLV att
kostnaden per vunnet QALY för Vitrakvi vid behandling av barn inte överstiger den kostnad
som TLV bedömer som rimlig för behandling av tillstånd med mycket hög svårighetsgrad.

4

Subvention och prisnivåer i andra länder

4.1 Utvärdering från myndigheter i andra länder
NICE 5 i England rekommenderar inte Vitrakvi för rutinmässig användning på grund av de
stora osäkerheterna beträffande bland annat långsiktig överlevnad. Däremot rekommenderas
Vitrakvi av NICE inom ramen för Cancer Drugs Fund, vilket innebär att det kombineras med
en prisreduktion och ett uppföljningskrav.
Vitrakvi rekommenderas inte av CADTH 6 i Kanada, eftersom CADTH är osäker på om det finns
en klinisk fördel av att behandla med Vitrakvi jämfört med tillgängliga alternativ eller BSC.

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
länder värdefull.
Vi har bett företaget att lämna tillgänglig information om senast aktuella priser, godkända
indikationer, försäljningsvolymer, samt subventionsstatus för deras produkt i jämförbara
länder.
I nedanstående tabell (tabell 16) följer de uppgifter som företaget har lämnat in. Enligt
företaget används Vitrakvi som klinikläkemedel/specialistläkemedel i Storbritannien, Finland,
Tyskland, Frankrike och Israel.

5
6

NICE = National Institute for Health and Care Excellence
CADH = Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health
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Tabell 16. Prisuppgifter i andra länder

Uppgifterna i tabellen har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400)

MNF: Manufacture price
*Växelkurs enligt månadsgenomsnitt, september 2020, Sveriges Riksbank
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5 Regler och praxis
5.1 Den etiska plattformen
I förarbetena anges att TLV:s beslutsfattande utgår från tre grundläggande principer:
människovärdesprincipen - att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och
för den enskilda människans värdighet, behovs- och solidaritetsprincipen – att den som har
det största behovet av hälso- och sjukvården ska ges företräde till vården samt
kostnadseffektivitetsprincipen – att det bör eftersträvas en rimlig relation mellan kostnader
och effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet (se prop. 2001/02:63 s. 44 ff., jfr
prop. 1996/97:60 s. 19 ff.).
En sammanvägning görs av de tre principerna vid fastställandet av betalningsviljan för en
behandling. En högre kostnad per QALY kan i regel accepteras när svårighetsgraden är hög
eller om det finns få andra behandlingar att välja bland.

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

Lynparza tabletter (dnr 515/2019)
TLV beslutade att förutsättningarna i 15 § förmånslagen var uppfyllda för att Lynparza
tabletter ska ingå i läkemedelsförmånerna endast med begränsning och villkor. Subventionen
begränsades till användning i enlighet med indikationen för behandling av BRCA-muterade
patienter som svarat på första linjens platinumkemoterapi. Lynparza tabletter hade flera
indikationer som avsåg patienter med ovarialcancer samt bröstcancer. TLV bedömde
svårighetsgraden för ovarialcancer med BRCA-mutation som svarat på första linjens
platinumkemoterapi som mycket hög på gruppnivå då tillståndet för majoriteten är
fortskridande, och leder till en kort förväntad återstående livslängd med kraftigt försämrad
livskvalitet för patienter som återfaller. Även för patienter med recidiverande ovarialcancer
bedömdes svårighetsgraden som mycket hög, då tillståndet är fortskridande, saknar bot och
leder till en kort förväntad återstående livslängd med kraftigt försämrad livskvalitet. I likhet
med företaget bedömde TLV att relevant jämförelsealternativ för patienter med BRCAmutation som svarat på första linjens platinumkemoterapi är rutinmässig övervakning. För
ovarialcancerpatienter med BRCA-mutation som har svarat på platinumkemoterapi efter
återfall bedömde TLV att behandling med Lynparza kapslar, men även Zejula, var relevanta
jämförelsealternativ. TLV bedömde att en överlevnadsvinst för behandling med olaparib som
underhållsbehandling för patienter som svarat på första linjens platinumkemoterapi
respektive för patienter med återfall som svarat på platinuminnehållande kemoterapi inte var
visad. TLV bedömde effekten av Lynparza tabletter, Lynparza kapslar och Zejula som
jämförbar för patienter med en BRCA-mutation i respons efter behandling med
platinumbaserad kemoterapi vid återfall. På grund av stora osäkerheter i framför allt den
relativa överlevnaden kunde TLV inte fastslå ett grundscenario avseende kostnad per
kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för behandling med Lynparza efter första linjens
platinumkemoterapi. I ett scenario som kunde betraktas som rimligt, men konservativt, och
därigenom tog höjd för de identifierade osäkerheterna, var kostnaden per vunnet QALY strax
under 900 000 kronor. Detta scenario inkluderade en viss överlevnadsvinst då TLV utifrån
nuvarande kunskapsläge ansåg att det var osannolikt att ingen överlevnadsvinst alls skulle
komma att uppvisas vid behandling med Lynparza hos BRCA-muterade patienter som svarat
på första linjens platinumkemoterapi vid ovarialcancer. Däremot var överlevnadsvinstens
storlek mycket osäker. Även med en lågt skattad överlevnadsvinst kunde dock kostnaden per
vunnet QALY bedömas vara rimlig i förhållande till nyttan. Efter andra linjens
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platinumkemoterapi bedömdes behandlingskostnaden för Lynparza tabletter vara högre än för
både Lynparza kapslar och för Zejula. TLV hade inget underlag för att bedöma om
behandlingskostnaden var rimlig för Lynparza vid behandling av bröstcancer. Utifrån det
bedömde TLV att subventionen för Lynparza tabletter skulle begränsas till behandling efter
första linjens platinumkemoterapi.
Zytiga (dnr 430/2018)
TLV beslutade att bevilja Zytiga begränsad subvention och endast till patienter för vilka
behandling med docetaxel inte var lämplig. TLV bedömde att kostnaden för Zytiga-P-ADT var
rimlig i förhållande till nyttan jämfört med behandling med enbart ADT, men inte jämfört med
docetaxel-ADT. TLV fann emellertid att det kunde finnas en patientgrupp där behandling med
docetaxel inte var lämplig.
TLV bedömde att svårighetsgraden för den utvärderade indikationen, högrisk metastaserad
hormonkänslig prostatacancer (mHSPC), var mycket hög eftersom tillståndet var förknippat
med nedsatt livskvalitet och kraftigt förkortad förväntad livslängd.
TLV ansåg att behandling med ADT och docetaxel-ADT var relevanta jämförelsealternativ för
Zytiga i den aktuella indikationen.
TLV ansåg, baserat på studien LATITUDE, att Zytiga i kombination med prednisolon och ADT
hade visat på god effekt jämfört med behandling med enbart ADT.
Avseende den relativa effekten mellan Zytiga-P-ADT och docetaxel-ADT bedömde TLV att det
inte gick att säkerställa att det förelåg någon effektskillnad till fördel för Zytiga-P-ADT jämfört
med docetaxel-ADT. TLV grundade sin bedömning dels på de skillnader i studieupplägg och population som fanns mellan studien LATITUDE och de studier där effekten av docetaxel i
hormonkänslig prostatacancer utvärderades (docetaxelstudier), dels på resultaten av de
metaanalyser som utvärderade den relativa effekten mellan de båda behandlingsregimerna.
Det fanns betydande skillnader av prognostisk betydelse i baslinjefaktorer mellan LATITUDE
och docetaxelstudierna. Den utvärderade indikationen för Zytiga avsåg patienter som var
nydiagnostiserade, hade högrisk metastaser (definierade enligt studien LATITUDE) och var
hormonkänsliga. Baserat på underlaget i ärendet bedömde TLV att det fanns evidens för
effektfördel för Zytiga-P-ADT jämfört med ADT vid nydiagnostiserad mHSPC. Däremot hade
företaget inte visat någon effektskillnad för Zytiga-P-ADT jämfört med docetaxel-ADT för den
utvärderade indikationen. Mot denna bakgrund valde TLV att inte räkna på någon effektfördel
för Zytiga- P-ADT jämfört med docetaxel-ADT. Eftersom Zytiga-P-ADT hade en högre kostnad
än docetaxel-ADT, men inte bättre effekt, kunde kostnaden för Zytiga-P-ADT inte anses vara
rimlig jämfört med docetaxel-ADT. I sin analys där Zytiga-P-ADT jämfördes mot ADT hade
TLV på grund av rådande osäkerheter kring extrapolering av överlevnadskurvorna valt att inte
presentera ett enskilt grundscenario.

6 Sammanvägning
NTRK-fusionspositiv cancer karakteriseras av närvaron av en tumördrivande genfusion i
någon av de tre neurotrofisk receptor-tyrosinkinasgenerna, NTRK1, NTRK2 eller NTRK3,
vilka kodar för tropomyosinreceptorkinaserna (TRK) TRKA, TRKB och TRKC. I vanliga fall
bidrar TRK-signalering till celltillväxt, differentiering och cellöverlevnad. Generna för TRK
kan fusionera med ett stort antal olika gener, vilket leder till konstant TRK-signalering och
okontrollerad celltillväxt. NTRK-genfusioner förekommer i mindre än en procent av alla
solida tumörer hos vuxna och barn, dock med olika frekvens i olika tumörtyper.
Vitrakvi har ett villkorat godkännande som monoterapi och är avsett för behandling av vuxna
och barn med solida tumörer med en fusion i Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase (NTRK)genen som har en sjukdom som är lokalt avancerad, metastaserad eller där kirurgisk resektion
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Den aktiva substansen i Vitrakvi, larotrektinib, är en selektiv och histologioberoende
tropomyosinreceptorkinashämmare.
TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög, då cancerpatienterna är svårt sjuka i stadier
där ingen annan effektiv behandling finns.
Det finns idag ingen definierad och gemensam standardbehandling för patienter med NTRKfusionspositiva tumörer. Behandlingen följer för närvarande terapiriktlinjer för specifika
tumörtyper baserat på deras individuella känslighet för olika behandlingar.
TLV bedömer i likhet med företaget att relevanta jämförelsealternativ till Vitrakvi är bästa
understödjande behandling (BSC), kemoterapi med doxorubicin och kirurgi.
Effekt och säkerhet av Vitrakvi studeras i tre pågående öppna, enarmade multicenter, fas I/II
kliniska studier på vuxna och pediatriska patienter med olika tumörtyper. De poolade
analysuppsättningarna med totalt 188 patienter (55 barn och 109 vuxna), visar goda
effektresultat, främst i form av total responsfrekvens och responsduration, vid behandling med
Vitrakvi, särskilt hos barn. Dock bedömer TLV att den stora heterogeniteten som finns hos
studiepatienterna försvårar tolkning av viktiga kliniska resultatmått såsom total överlevnad.
Det finns också osäkerheter i vilken utsträckning total responsfrekvens och responsduration i
studien kan översättas till klinisk meningsfull överlevnadsfördel.
Kostnaden för Vitrakvi är ca 150 000 kronor per månad för vuxna och 115 000 kronor för
barn vid rekommenderad dos. Sidoöverenskommelsen innebär att kostnaderna för
användning minskar.
På grund av stora osäkerheter i framför allt den relativa överlevnaden kan TLV inte fastslå ett
grundscenario avseende kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY). Flera scenarier
tyder på att kostnaden per vunnet QALY är för hög vid ansökt AUP.
Även med hänsyn tagen till sidoöverenskommelsen är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat
levnadsår för hög för att behandling av patienter som påbörjar behandling i vuxen ålder ska
omfattas av förmånen.
Med hänsyn tagen till innehållet i sidoöverenskommelsen för Vitrakvi, bedömer TLV att
kostnaden per vunnet QALY för Vitrakvi vid behandling av barn inte överstiger den kostnad
som TLV bedömer som rimlig för behandling av tillstånd med mycket hög svårighetsgrad.
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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
användningsområde (förmånsbegränsning). 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
sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 kap. 1 §
första stycket läkemedelslagen (2015:315) är att bedöma som väsentligt mer
ändamålsenliga.
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