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Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV 
 

Inom förmånen  

 

Ansökt/fastställt AIP1 eller 
AUP2  

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

Kostnaden för läkemedlet ef-
ter återbäring  

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

Pris för läkemedel/ pris för 
förbrukningsartikel  

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

Läkemedelskostnad/ kostnad 
för förbrukningsartikel  

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

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

   
Receptbelagda läkemedel utan förmån/receptfria läkemedel  

 

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

   
Klinikläkemedel och medicinteknik   

 

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

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

 
 
 
 

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

• Myelom (multipelt myelom) är en malign tumörsjukdom i benmärgen. 600 nya fall 

diagnostiseras i Sverige varje år. Medianålder vid diagnos är 72 år. 

• Den aktuella utvärderingen avser Darzalex (daratumumab) i kombination med borte-

zomib, melfalan och prednison (DVMP) för behandling av vuxna patienter med nyligen 

diagnostiserat multipelt myelom och som inte är lämpliga för autolog stamcellstrans-

plantation. 

• Darzalex är en human monoklonal antikropp som binder till proteinet CD38, vilket ut-

trycks i höga nivåer på ytan av myelomceller. Därigenom aktiverar daratumumab im-

munsystemet till att döda cancercellerna. 

• TLV bedömer att de relevanta jämförelsealternativen är kombinationerna bortezomib 

(Velcade) + melfalan + prednison (VMP) samt lenalidomid (Revlimid) + dexametason 

(Rd) 

• Effekten av DVMP jämfört med VMP har utvärderats i en randomiserad fas 3-studie 

(ALCYONE). Studien visade att behandling med DVMP hade statistiskt signifikant 

bättre effekt avseende progressionsfri överlevnad (PFS), total överlevnad (OS), kom-

plett respons och MRD-negativitet. 

• Företaget har jämfört effekten av DVMP och Rd med hjälp av en nätverksmetaanalys 

och en matchad indirekt jämförelse (MAIC). Enligt TLV:s bedömning ger DVMP en 

längre progressionsfri överlevnad jämfört med Rd. TLV bedömer att det är rimligt att 

anta att DVMP även leder till förlängd total överlevnad jämfört med Rd. 

• I företagets grundscenario är kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår cirka 1,4 miljo-

ner kronor för DVMP jämfört med VMP och cirka 950 000 kronor jämfört med Rd. 

• Hur länge behandling med Rd fortlöper i svensk klinisk praxis är osäkert. TLV pre-

senterar två analyser med Rd som jämförelsealternativ. I den ena analysen antas be-

handling med Rd fortlöpa som längst under 18 månader medan Rd i den andra 

analysen är en mix mellan att behandling med Rd pågår som längst i 18 månader och 

fortlöper fram till progression. TLV jämför primärt med Rd-behandling i 18 månader. 

• I TLV:s analyser tillämpas en nyintroducerad Darzalex-förpackning som kan                      

administreras subkutant vilket medför nya läkemedelspriser samt lägre administrat-

ionskostnader.  

• TLV presenterar inte grundscenarion utan scenarioanalyser på grund av omfattande 

osäkerhet kring långsiktig effekt.  

• TLV:s scenarioanalyser visar att vid en jämförelse med VMP varierar kostnaden per 

vunnet kvalitetsjusterat levnadsår mellan 1,62–1,91 miljoner kronor, vid en jämfö-

relse med Rd18 varierar kostnaden i stället mellan 1,52–1,87 miljoner kronor och vid 

en jämförelse med Rd-mix varierar kostnaden mellan 1,15–1,40 miljoner kronor.  

• Osäkerheten i resultaten bedöms som hög. 

 

 

Slutsatserna i underlaget kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund för 
den utvärderingen förändras på ett avgörande sätt. 
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1 Medicinskt underlag  

1.1 Multipelt myelom3 

Myelom (multipelt myelom) är en malign tumörsjukdom i benmärgen. I benmärgen finns 
bland annat plasmaceller, en typ av vita blodkroppar. Vid myelom tumöromvandlas en plas-
macell och förökar sig sedan i benmärgen. De maligna plasmacellerna producerar oftast mo-
noklonalt immunglobulin som kan detekteras i serum eller urin, så kallad M-komponent. 
Myelom karaktäriseras av infiltration av plasmaceller i benmärgen.  
 
Myelomcellerna producerar cytokiner som orsakar nedbrytning av skelettet, vilket leder till 
skelettsmärtor som är den viktigaste sjukdomsmanifestationen och det vanligaste debutsym-
tomet. En följd av benmärgsinfiltrationen är störd blodnybildning, vilket kan leda till anemi. 
En annan följd av benmärgsinfiltrationen är nedsättning av immunförsvaret, vilket kan leda 
till återkommande bakteriella infektioner. Myelom kan också orsaka njursvikt.  
 
I regel är sjukdomsprogressen långsam och myelomsjukdomen kan vara asymtomatisk 
(smoldering myeloma) i flera år innan symtom tillstöter. Sjukdomen upptäcks inte sällan av 
en slump i samband med annan provtagning, då 14 procent av myelompatienterna har asym-
tomatiskt myelom vid diagnos. Sjukdomen föregås sannolikt alltid av ett stadium med M-
komponent utan tecken till myelom, så kallad MGUS (monoklonal gammopati av oklar signi-
fikans).  
  
Utredningen vid misstänkt myelom inkluderar provtagning från blod och urin, benmärgsun-
dersökning samt bilddiagnostik (datortomografi eller röntgen av skelettet). Patientrelaterade 
prognosfaktorer är ålder, komorbiditet, nedsatt njurfunktion, allmäntillstånd och tolerabili-
tet för myelombehandling. Den så kallade ISS-skalan för stadieindelning bygger på prover 
som återspeglar tumörbörda, njurfunktion och allmäntillstånd. Vissa cytogenetiska avvikel-
ser (kromosomförändringar) försämrar prognosen. 
 
Myelom är näst efter lymfom den vanligaste hematologiska tumörsjukdomen. Incidensen är 
cirka 6 per 100 000 invånare och år, vilket innebär att cirka 600 nya fall diagnostiseras i Sve-
rige varje år. Sjukdomen utgör cirka 1 procent av alla tumörer och 15 procent av alla hemato-
logiska tumörer. Myelom är ovanligt före 40-årsåldern och antalet nya fall ökar snabbt med 
stigande ålder. Medianålder vid diagnos är 72 år.  
 
Ålder vid diagnos inverkar på överlevnad vid myelom. Låg ålder vid diagnos förknippas med 
längre överlevnad. Medianöverlevnad efter diagnos är cirka 8,6 år för patienter 65 år och 
yngre. För patienter över 65 år är medianöverlevnaden cirka 3,3 år.  
  

1.2  Läkemedlet 

Darzalex innehåller daratumumab, en human monoklonal antikropp mot proteinet CD38. In-
dikationen som utvärderats i detta underlag erhöll godkännande från europeiska kommiss-
ionen i september 2018. I juni 2020 godkändes också en subkutan beredning för samtliga 
indikationer. Läkemedlet är genom myelomsjukdomens låga förekomst klassat som särläke-
medel.  
 
 
 
 

 
3 Nedanstående medicinska sammanfattning baseras på det nationella vårdprogrammet för myelom (Regionala cancercentrum i 
samverkan Myelom, Nationellt vårdprogram 2020), delar av texten är hämtad i sin helhet. 



 

Dnr 1195/2020                                                                                                                                      2 
 

 Indikation 

Darzalex är indicerat:  
 
• i kombination med lenalidomid och dexametason eller med bortezomib, melfalan och 

prednison för behandling av vuxna patienter med nyligen diagnostiserat multipelt my-
elom och som inte är lämpliga för autolog stamcellstransplantation.  

• i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason för behandling av vuxna patien-
ter med nyligen diagnostiserat multipelt myelom och som är lämpliga för autolog stam-
cellstransplantation.  

• i kombination med lenalidomid och dexametason, eller bortezomib och dexametason, för be-
handling av vuxna patienter med multipelt myelom som har genomgått minst en tidigare 
behandling.  

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

 
Aktuell utvärdering avser kombinationsbehandlingen Darzalex med bortezomib, melfalan och 
prednison som nämns i den första punkten.  
 

 Verkningsmekanism 

Daratumumab är en human monoklonal IgG1κ-antikropp (mAb) som binder till CD38-protein 
som uttrycks i höga nivåer på ytan hos myelomceller. Genom att binda till CD38 på myelomcel-
lerna aktiverar daratumumab immunsystemet till att döda cancercellerna. Daratumumab har 
visat sig kraftigt hämma tillväxten in vivo av tumörceller som uttrycker CD38. Baserat på in 
vitro-studier kan daratumumab utnyttja flera effektorfunktioner vilket leder till immunmedi-
erad tumörcellsdöd. 
 

 Dosering/administrering 

 
Intravenös beredning 
Darzalex ska administreras av hälso- och sjukvårdspersonal i en miljö där utrustning för åter-
upplivning är tillgänglig. För att minska risken för infusionsrelaterade reaktioner (IRR) ska 
profylaktisk medicinering ges såväl före som efter infusionen med daratumumab. 
 
Doseringsschema i kombination med bortezomib, melfalan och prednison (regim med 6-
veckorscykel): Den rekommenderade dosen är Darzalex 16 mg/kg kroppsvikt administrerat 
som en intravenös infusion i enlighet med följande doseringsschema i Tabell 1.  
 
Tabell 1. Doseringsschema för Darzalex intravenös beredning i kombination med bortezomib, melfalan och 
prednison (VMP; dosregim med 6-veckorscykel) 

Vecka  Schema  
Vecka 1 till 6  en gång i veckan (totalt 6 doser)  

Vecka 7 till 54
a 

 var tredje vecka (totalt 16 doser)  

Vecka 55 och framåt tills sjukdomsprogression
b 

 var fjärde vecka  
a 

Första dosen vid dos var tredje vecka ges vecka 7  
b 

Första dosen vid dos var fjärde vecka ges vecka 55  

 
Bortezomib ges två gånger i veckan under vecka 1, 2, 4 och 5 under den första 6-veckorscykeln, 
följt av en gång i veckan under vecka 1, 2, 4 och 5 under ytterligare åtta 6-veckorscykler. Mel-
falan i 9 mg/m2 och prednison i 60 mg/m2 administreras oralt på dag 1 till 4 i de nio 6-veck-
orscyklerna. 
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Subkutan beredning 
Darzalex ska administreras av hälso- och sjukvårdspersonal, och den första dosen ska admini-
streras i en miljö där utrustning för återupplivning är tillgänglig. För att minska risken för 
infusionsrelaterade reaktioner (IRR) ska profylaktisk medicinering ges såväl före som efter in-
jektionen med daratumumab.  
 
Doseringsschema i kombination med bortezomib, melfalan och prednison (regim med 6-
veckorscykel): Den rekommenderade dosen är 1800 mg Darzalex injektionsvätska, lösning 
för subkutan injektion administrerad under cirka 3-5 minuter i enlighet med följande dose-
ringsschema i Tabell 2. 
 
Tabell 2. Doseringsschema för Darzalex subkutan beredning i kombination med bortezomib, melfalan och 
prednison (VMP; dosregim med 6-veckorscykel) 

Vecka  Schema  
Vecka 1 till 6  en gång i veckan (totalt 6 doser)  

Vecka 7 till 54
a 

 var tredje vecka (totalt 16 doser)  

Vecka 55 och framåt tills sjukdomsprogression
b 

 var fjärde vecka  
a 

Första dosen vid dos var tredje vecka ges vecka 7  
b 

Första dosen vid dos var fjärde vecka ges vecka 55  

 
Bortezomib ges två gånger i veckan i vecka 1, 2, 4 och 5 under den första 6-veckorscykeln, följt 
av en gång i veckan i vecka 1, 2, 4 och 5 under ytterligare åtta 6-veckorscykler. Melfalan 9 
mg/m2 och prednison 60 mg/m2 administreras oralt dag 1 till 4 i de nio 6-veckorscyklerna. 
 

1.3 Behandling 

 Aktuella behandlingsrekommendationer 

Behandlingsrekommendationerna nedan är, om inget annat anges, tagna från det nationella 
vårdprogrammet för myelom4. Enligt vårdprogrammet skall myelom behandlas när specifika 
gränsvärden överskrids vad gäller M-komponenten i serum eller vid fynd i urin av mo-
noklonala lätta kedjor från de immunglobuliner som produceras av tumörcellerna och/eller 
klonala plasmaceller i benmärgen. Dessutom skall en eller flera av följande myelomtypiska 
faktorer föreligga: hyperkalcemi, njursvikt, anemi, skelettförändringar på slätröntgen eller da-
tortomografi. Målet med behandlingen är att stabilisera patientens sjukdom och åstadkomma 
så lång tid med god sjukdomskontroll som möjligt. 
 
Valet av primärbehandling vid myelom baseras huvudsakligen på ålder och till mindre del på 
komorbiditet. Behandlingen av patienter upp till ca 65–70 års ålder, där det inte föreligger 
väsentlig komorbiditet, är inriktad på induktionsbehandling följt av högdosbehandling med 
autolog stamcellstransplantation. Behandling av äldre patienter omfattar inte 
högdosbehandling. 
 
Vid icke-högdosbehandling bör behandlingen hos responderande patienter fortgå till dess att 
sjukdomen är i platåfas definierat som stabil M-komponent under 3 på varandra följande mät-
ningar med minst en månads mellanrum. 
 
Rekommendationer för initial behandling för äldre patienter där högdosbehandling inte pla-
neras. 
 

 
4 Regionala cancercentrum i samverkan Myelom, Nationellt vårdprogram 2020 
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Standardrisk (inga högrisk kromosomala avvikelser): De tre följande behandlingarna kan alla 
rekommenderas  
 

• VMP =bortezomib (Velcade) + melfalan + prednison5 (++++)6 

• Rd =  lenalidomid (Revlimid) + dexametason (även kallat LenDex) (++++) 

• VRd = bortezomib + lenalidomid + dexametason (+++)7 

VCD (bortezomib + cyklofosfamid + dexametason) med bortezomib en gång per vecka är ett 
alternativ till VMP men dokumentationen för behandling av äldre patienter är otillräcklig och 
jämförande studier mot VMP saknas (++)8. Behandling med Rd till progress kan inte rekom-
menderas då det inte är förenat med en förlängning av OS (++++). Att initialt ge VRd som 
induktion under begränsad tid, följt av Rd, kan rekommenderas då det i en studie givit en för-
längning av såväl OS som PFS (+++). 
 
Högrisk: Vid kromosomförändringarna del(17p), t(4;14), t(14;16) och dup(1q) bör VRd väljas 
(++). 
 
Vid val av regim bör hänsyn tas till patientens biologiska ålder, komorbiditet samt medlens 
olika biverkningsprofil och administrationssätt. 
 

 Jämförelsealternativ 

Företaget har framfört att de anser att VMP är det mest relevanta jämförelsealternativet till 
DVMP, då VMP motsvarar standardbehandling bestående av samma verksamma substanser 
utan tillägg av Darzalex. DVMP och VMP jämförs i en randomiserad klinisk studie 
(ALCYONE). Retrospektiva studier visar att bortezomibbaserade behandlingar har en bred an-
vändning i behandlingen av nydiagnostiserad multipelt myelom i Europa (53%), där majorite-
ten utgörs av VMP. 
 
Företaget inkluderar även Rd som ett relevant jämförelsealternativ till DVMP. Motiveringen 
är att denna lenalidomidbaserade kombination har en annan verkningsmekanism än de bor-
tezomibbaserade kombinationerna DVMP och VMP.  Rd kan exempelvis vara ett alternativ när 
man inte vill använda V-baserade regimer p.g.a. risk för biverkningar (vid preexisterande neu-
ropati).  
 
Ett tredje jämförelsealternativ som företaget anser är möjligt är VRd, vilket är i linje med vård-
programmet. Enligt företaget är en jämförelse mellan DVMP och VRd behäftad med mycket 
stora osäkerheter. Den huvudsakliga anledningen är att den studie (SWOG S0777) av VRd som 
skulle behöva användas för att genomföra en indirekt jämförelse skiljer sig avsevärt vad gäller 
patientpopulationen från de patienter som kan bli aktuella att behandla med DVMP. Patien-
terna i VRd-studien har nämligen en avsevärt lägre medelålder (57% var yngre än 65 år) och 
utgör därför en blandad population med avseende på om de är lämpliga eller ej för autolog 
stamcellstransplantation.  Detta är i kontrast till den indikation som utvärderas i detta un-
derlag. Som jämförelse var patienterna i ALCYONE-studien (som jämförde DVMP med VMP) 
i median 71 år vid baslinjen, och bara ca 8% var yngre än 65 år. 
 
Kombinationen DRd (daratumumab + lenalidomid + dexametason) har EU-godkännande för 
första linjens behandling sedan en tid tillbaka. Däremot finns det ingen rekommendation av 
NT-rådet eftersom kombinationen inte har utvärderats i Sverige.  
 
 

 
5 I vårdprogrammet står prednisolon men det är i en mening som refererar till en vetenskaplig studie med prednison. 
6 starkt vetenskapligt underlag enligt vårdprogrammet 
7 Måttligt starkt vetenskapligt underlag enligt vårdprogrammet 
8 begränsat vetenskapligt underlag enligt vårdprogrammet 
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TLV:s bedömning:   TLV bedömer att de relevanta jämförelsealternativen är VMP, Rd och 
VRd, baserat på gällande vårdprogram och uttalande från TLV:s kliniska expert där han be-
kräftar det som står i vårdprogrammet.  
 
Det är enligt TLV:s kliniska expert svårt att bedöma hur stor andel av patienterna som erhåller 
behandling med vart och ett av de tre alternativ som rekommenderas i vårdprogrammet. Fö-
retaget hänvisar till studier som visar att bortezomibbaserade behandlingar har en bred an-
vändning i behandlingen av nydiagnostiserad multipelt myelom i Europa (53%), där 
majoriteten utgörs av VMP.  
 
Vad gäller VRd som möjligt jämförelsealternativ noterar TLV följande. I den studie som direkt 
jämför VRd med Rd (SWOG S0777) har man gjort en subgruppsanalys av OS för VRd jämfört 
med Rd hos äldre patienter (>65 år), men det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i effekt 
mellan behandlingarna för dessa patienter9. Studien var dock inte designad för att kunna jäm-
föra OS-resultat i olika åldersgrupper, varför det inte går att dra någon säker slutsats om en 
effektskillnad föreligger. Slutligen nämns i vårdprogrammet att evidensgraden för VRd är lägre 
än för VMP och Rd. 

 

1.4 Klinisk effekt och säkerhet  

 Kliniska studier 

Effekten och säkerheten av daratumumab (Darzalex) i kombination med bortezomib, melfalan 
och prednison (DVMP) för behandling av nydiagnostiserade patienter med multipelt myelom 
(NDMM), som ej är lämpliga för autolog stamcellstransplantation (ASCT), har undersökts i fas 
3-studien ALCYONE. Denna ligger till grund för det europeiska marknadsgodkännandet.  
 
Tabell 3. Sammanfattning över ALCYONE 

Studiedesign Studiepopulation Jämförelse-alternativ Effektmått 

Fas 3, randomi-
serad, öppen, 
multicenter 

Nydiagnostiserade patienter med multi-
pelt myelom, som ej är lämpliga för 
autolog stamcellstransplantation 

DVMP)  vs 
VMP 
 
n= 350 
vs  
n=356 

PFS 
OS 
ORR 
DoR 
MRD- neg 

PFS = Progressionsfri överlevnad i median, OS = Total överlevnad i median, ORR = Objektiv tumörrespons i pro-
cent, HR = hasardkvot (hazard ratio), KI = konfidensintervall 

 
Metod 
ALCYONE är en randomiserad, öppen, multicenter fas 3-studie som syftar till att undersöka 
effekten av DVMP jämfört med VMP hos nydiagnosticerade patienter med multipelt myelom, 
som ej är lämpliga för ASCT10,11. Patienter bedömdes inte vara lämpliga för ASCT om de var 
>65 år eller <65 år med komorbiditeter som förväntades ha en negativ inverkan på förmågan 
att tolerera den högdos-kemoterapi som används vid ASCT. 
 

 
9 Durie, B. G. M., Hoering, A., Sexton, R., Abidi, M. H., Epstein, J., Rajkumar, S. V., . Barlogie, B. (2020). Longer term follow-up 

of the randomized phase III trial SWOG S0777: bortezomib, lenalidomide and dexamethasone vs. lenalidomide and 
dexamethasone in patients (Pts) with previously untreated multiple myeloma without an intent for immediate 
autologous stem cell transplant (ASCT). Blood Cancer J, 10(5), 53. doi:10.1038/s41408-020-0311-8 

10 Mateos, M. V., Dimopoulos, M. A., Cavo, M., Suzuki, K., Jakubowiak, A., Knop, S., . . . Investigators, A. T. (2018). 

Daratumumab plus bortezomib, melphalan, and prednisone for untreated myeloma. N Engl J Med, 378(6), 518-528. 
doi:10.1056/NEJMoa1714678 

11 Mateos, M., Cavo, M., Blade, J., Dimopoulos, M., Suzuki, K., Jakubowiak, A., . . . San-Miguel, J. (2020). Overall survival with 

daratumumab, bortezomib, melphalan, and prednisone in newly diagnosed multiple myeloma (ALCYONE): a 
randomised, open-label, phase 3 trial. The Lancet, 395(10218), 132-141. doi:10.1016/S0140-6736(19)32956-3 
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Patienter som inkluderades i studien stratifierades enligt ISS-skalan (stadium I, II eller III), 
region (Europa eller övriga världen) och ålder (<75 år eller ≥75 år). Totalt 706 patienter ran-
domiserades i förhållandet 1:1 till antingen behandlingsarm A (endast VMP) eller behandlings-
arm B (DVMP). En översikt över studiedesignen visas i figur 1 nedan. 
 
Figur 1. Översikt över studiedesign i ALCYONE 

 
 
Under behandlingsfasen erhöll samtliga patienter upp till nio cykler av VMP (en cykel = 6 
veckor) med eller utan daratumumab. Patienter i båda behandlingsarmarna erhöll bortezomib 
subkutant 1,3mg/m2 två gånger per vecka i cykel 1 och därefter en gång per vecka i cykel 2-9. 
Melfalan (9mg/m2) och prednison (60mg/m2) självadministrerades på dag 1-4 i varje bortezo-
mibcykel. Patienter i arm B erhöll daratumumab 16mg/kg en gång per vecka i 6 veckor (cykel 
1; 1 bortezomibcykel); därefter en gång var tredje vecka i totalt 16 doser (cykel 2-9). Patienter 
i arm A övergick, efter fullgjorda VMP-cykler, till uppföljningsfasen. Patienter i arm B (DVMP) 
fortsatte att behandlas med daratumumab var fjärde vecka tills progression, oacceptabel toxi-
citet eller studiens avslutande. Om behandling med daratumumab avbröts övergick patienter 
i arm B till uppföljningsfasen. 
 
I ALCYONE användes en modifierad bortezomibbehandling (två gånger per vecka i första cy-
keln, och därefter en gång per vecka). Detta skiljer sig från VISTA-studien som låg till grund 
för godkännandet av VMP (i VISTA-studien administrerades bortezomib två gånger per 
vecka). Med modifierad bortezomibbehandling uppnås samma effekt men med kraftigt mins-
kad toxicitet. Den modifierade bortezomibbehandlingen ingår i internationella behandlings-
riktlinjer (ESMO) och i det nationella vårdprogrammet. 
 
För den övervägande delen av patienterna var ålder den avgörande anledningen till varför 
ASCT ej var aktuellt som behandling (92% av deltagarna i studien). Samsjuklighet var anled-
ningen hos 8% av deltagarna. 
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Av 706 randomiserade patienter erhöll 700 behandling (DVMP, n=346; VMP, n=354). Fördel-
ning vad avser ålder och kön samt övriga baslinjekarakteristika var jämförbara i de båda grup-
perna. Medianåldern var 71 år (ca 8% var yngre än 65 år) och 54% av patienterna var kvinnor. 
Majoriteten (83%) rekryterades vid olika centra i Europa. Patientkarakteristiska vid starten av 
ALCYONE-studien framgår av tabell 4 nedan. 
 
Tabell 4. Baslinjekarakteristika I ALCYONE (intention-to-treat-gruppen) 

 
 
 
Studiens primära effektmått var: 

• Progressionsfri överlevnad (PFS), definierat som tiden från randomisering till an-
tingen sjukdomsprogression (enligt IMWG-kriterierna) eller död.  

 
Sekundära effektmått var bland andra: 

• Total överlevnad (OS) 

• PFS på nästa linjes behandling (PFS2) 
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• Total svarsfrekvens (ORR12) vilket definierades som andel patienter som uppnådde 
partiell respons (PR) eller bättre (very good partial response (VGPR), complete re-

sponse (CR) eller strikt complete response (sCR)) enligt IMWG13-kriterierna 

• Andel patienter som uppnådde VGPR eller bättre (VGPR, CR, sCR) 

• Andel patienter som uppnådde CR eller bättre (CR, sCR) 

• Negativ status för MRD (minimal residual disease) (definierat som färre än en tumör-

cell per 100 000 vita blodkroppar i benmärgen) 

• Tid till respons (TTR) 

• Varaktighet av respons (DOR14) 

 
Resultat 
 
Data från studiens första interimanalys (juni 2017) är publicerade (ref Mateos 2018) och det 
är dessa data som ligger till grund för det regulatoriska godkännandet från det europeiska lä-
kemedelsverket (EMA). Medianuppföljningstid var då 16,5 månader. Därefter har det skett två 
dataavläsningstillfällen (juni 2018, medianuppföljningstid 27,8 månader samt juni 2019, me-
dianuppföljningstid 40,1 månader). Företagets ansökan bygger på data från det sista dataav-
läsningstillfället, vilka också publicerats15.  
 
Progressionsfri överlevnad (PFS) 
Mediantiden för PFS var 36,4 månader i DVMP-gruppen jämfört med 19,3 månader i VMP-
gruppen. Hasardkvoten för PFS var 0,42 (95% KI 0,34-0,51, p<0,001) till förmån för behand-
ling med DVMP. I figuren nedan (Figur 2) redovisas Kaplan-Meier-kurvor för PFS. 
 

 
12 Overall response rate 
13 International Myeloma Working Group 
14 Duration of response 
15 Mateos, M., Cavo, M., Blade, J., Dimopoulos, M., Suzuki, K., Jakubowiak, A., . . . San-Miguel, J. (2020). Overall survival with 

daratumumab, bortezomib, melphalan, and prednisone in newly diagnosed multiple myeloma (ALCYONE): a 
randomised, open-label, phase 3 trial. The Lancet, 395(10218), 132-141. doi:10.1016/S0140-6736(19)32956-3 
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Figur 2. Kaplan-Meier-kurvor över PFS hos patienter behandlade med DVMP jämfört med VMP (ALCYONE, 
intent-to-treat analysis set; medianuppföljning 40,1 månader) 

 
 
Progressionsfri överlevnad på nästa linjes behandling 
PFS på nästa linjes behandling (PFS2) definieras som tiden från randomisering till sjukdoms-
progression på nästa behandlingslinje, eller död. Vid en medianuppföljningstid på 40,1 måna-
der minskade DVMP signifikant risken för progression eller död på nästa linjes behandling 
(PFS2 HR: 0,55, 95% KI 0,43-0,71). Företaget framhåller att PFS2 för VMP är så gott som 
identiskt med (första) PFS för DVMP. Patienter som behandlas med DVMP har alltså lika lång 
remission som de kombinerade remissionsperioderna på VMP följt av ytterligare en behand-
lingslinje med SOC16. 
 
Figur 3. Kaplan-Meier-kurvor över PFS2 med PFS-data (från figur 2) överlagrade hos patienter behandlade 
med DVMP jämfört med VMP (ALCYONE, intent-to-treat analysis set; medianuppföljning 40,1 månader) 

 
 

16 Standard of care 
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Total överlevnad (OS) 
Vid analystillfället hade median-OS inte uppnåtts i någon av behandlingsgrupperna. I gruppen 
som behandlats med DVMP hade 83 patienter (24,0%) avlidit, jämfört med 126 patienter 
(35,6%) i VMP-gruppen. Totalöverlevnaden förbättrades statistiskt signifikant i DVMP-grup-
pen; hasardkvoten för OS var 0,60 (95% KI 0,46-0,80, p=0,0003). I figuren nedan (Figur 4) 
redovisas Kaplan-Meierkurvor för OS (ITT-analys). 
 
Figur 4. Kaplan-Meier-kurvor över OS hos patienter behandlade med DVMP jämfört med VMP (ALCYONE, 
intent-to-treat analysis set; medianuppföljning 40,1 månader) 

 
 
 
Vid analystillfället (40,1 månaders medianuppföljningstid) hade 202 patienter (57%) i VMP-
gruppen erhållit en efterföljande behandling jämfört med 115 patienter (33%) i DVMP-grup-
pen. Den relativa effekten av DVMP jämfört med VMP i ALCYONE förbättrades vid varje suc-
cessivt dataavläsningstillfälle (från HR =0,92 till HR = 0,6), se tabell 5 nedan. 
 
Tabell 5. Hasardkvoter för OS hos patienter behandlade med DVMP jämfört med VMP (ALCYONE, intent-to-
treat analysis set; medianuppföljning 16,5 månader, 27,8 månader och 40,1 månader) 

 
 
Efterföljande behandlingar  
Av nedanstående tabell (Tabell 6) framgår vilka första efterföljande behandlingar som gavs till 
patienter i DVMP- respektive VMP-gruppen. Cirka hälften av patienterna i vardera armen 
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erhöll enbart IMiD-behandling17. DVMP-patienter fick inte efterföljande behandling som in-
nehåller daratumumab, medan 10% av VMP-patienterna fick det. DVMP-patienter fick i stället 
i högre grad PI18+IMiD som efterföljande behandling.  
 
Tabell 6. Sammanfattning av första efterföljande behandling enligt kategori (ALCYONE, intent-to-treat ana-
lysis set; medianuppföljning 40,1 månader) 

 
 
Objektiv responsfrekvens (ORR) 
Den objektiva responsfrekvensen (ORR) var 90,9% i DVMP-gruppen och 73,9% i VMP-grup-
pen, med en oddskvot (OR) på 3,55 (95% KI 2,30-5,49, p<0,0001). Andelen patienter som 
uppnådde ≥CR var 45,7% i DVMP-gruppen och 25,3% i VMP-gruppen (OR 2,50, 95% KI 1,82-
3,45, p<0,0001). Andelen patienter som uppnådde PR, VGPR, CR eller sCR i respektive be-
handlingsgrupp visas i figur 5. 
 

 
17 Immunmodulerande behandling (immunomodulatory drug) 
18 Proteasominhibitor 
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Figur 5. Total svarsfrekvens (ORR) hos patienter behandlade med DVMP jämfört med VMP (ALCYONE, in-
tent-to-treat analysis set; medianuppföljning 40,1 månader) 

 
 
Totalöverlevnaden analyserades i relation till graden av respons, och som förväntat var ett 
bättre svar associerat med en ökad total överlevnad (tabell 7). 
 
Tabell 7. Total överlevnad vid 36 månader; patienter med CR/sCR, VGPR och PR som bästa svar (ALCYONE, 
intent-to-treat analysis set; medianuppföljning 40,1 månader) 

 
 
Varaktighet av behandlingssvar (DOR) 
Varaktigheten av behandlingssvar (DOR) var vid analystillfället, d.v.s. med 40,1 månaders me-
dianuppföljningstid, signifikant längre i DVMP-gruppen (median 45,2 månader) jämfört med 
VMP-gruppen (median 21,1 månader). 
 
Minimal kvarvarande sjukdom (MRD-negativitet) 
Andelen patienter som uppnådde MRD-negativitet (definierat som mindre än en tumörcell per 
100 000 vita blodkroppar i benmärgen) var signifikant högre i DVMP-gruppen (28,3%) jäm-
fört med VMP-gruppen (7,0%). Oddskvoten var 5,23 (95% KI 3,27-8,36, p<0,0001) till fördel 
för DVMP (se figur 6 nedan). 
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Figur 6. Andel med MRD-negativitet (10-5) hos patienter behandlade med DVMP jämfört med VMP 
(ALCYONE, intent-to-treat analysis set; medianuppföljning 40,1 månader) 

 
 
Bibehållen MRD-negativitet och överlevnad 
Bibehållen MRD-negativitet under minst 12 månader var associerat med signifikant längre 
PFS och OS; se figur nedan (Figur 7).  
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    Figur 7. PFS och OS enligt MRD-status (ALCYONE, intent-to-treat analysis set; medianuppföljning 40,1 
månader) 
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Företaget framhåller även att det finns stöd i den vetenskapliga litteraturen för värdet av MRD-
negativitet för att uppnå långtidsöverlevnad vid multipelt myelom.  
 

• En metaanalys av hur MRD förhåller sig till PFS och OS. Slutsatsen är att MRD-nega-

tivitet är överlägset CR som prognostisk indikator för långtidsöverlevnad19,20. 

• MRD-status visades vara en oberoende prognostisk faktor för time-to-progression 

(TTP) och OS i nydiagnosticerade MM-patienter som inte vara lämpliga för ASCT21. 

• Poolade data från tre kliniska studier visade att MRD-negativa patienter som inte var 

lämpade för ASCT hade signifikant lägre risk för progression eller död22. 

 

Företagets ansökan innehåller även en uppskattning från en klinisk expert ([-------]) om hur 
stor andel av patienter med CR eller MRD-negativitet som han bedömer kommer att vara vid 
liv 5, 10 respektive 20 år efter behandling, se tabell nedan (Tabell 8). Uttalandet gjordes vis-
serligen i ett annat sammanhang, nämligen behandling i andra linjen, men företaget menar att 
nydiagnostiserade patienter om något bör ha en bättre prognos än vad uppskattningen ger. 
Om expertens uppskattningar direkt tillämpas på data från ALCYONE skulle det innebära att 
ungefär 14% till 21,2% skulle vara vid liv efter 20 år om de behandlas med DVMP, medan bara 
3,5% till 5,3% skulle vara vid liv efter 20 år om de behandlas med VMP. 
 
Tabell 8. Uppskattning av företagets kliniska expert angående långtidsöverlevnad för patienter som uppnår 
CR eller MRD-negativitet i andra linjens (2L) behandling av multipelt myelom 

 
 
Biverkningar 
 
Sammanfattning av säkerhetsprofilen enligt produktresumén 
De vanligaste biverkningarna av alla grader ≥ 20 % var infusionsrelaterade reaktioner, trött-
het, illamående, diarré, förstoppning, pyrexi, dyspné, hosta, neutropeni, trombocyto-
peni, anemi, perifert ödem, asteni, perifer sensorisk neuropati och övre luftvägsinfektion. 
Allvarliga biverkningar var sepsis, pneumoni, bronkit, övre luftvägsinfektion, lungödem, in-
fluensa, pyrexi, dehydrering, diarré och förmaksflimmer. 
 
 

 
19 Munshi, N. C., Avet-Loiseau, H., Rawstron, A. C., Owen, R. G., Child, J. A., Thakurta, A., . . . Gregory, W. M. (2017). 

Association of Minimal Residual Disease With Superior Survival Outcomes in Patients With Multiple Myeloma: A 
Meta-analysis. JAMA Oncol, 3(1), 28-35. doi:10.1001/jamaoncol.2016.3160 

20 Munshi NC, Avet-Loiseau H, Anderson KC, Neri P, Paiva B, Samur M, Dimopoulos M, Kulakova M, Lam A, Hashim M, He J,      
Heeg B, Ukropec J, Vermeulen J, Cote S, Bahlis N. (2020) A large meta-analysis establishes the role of MRD negativity in long-
term survival outcomes in patients with multiple myeloma. Blood Adv. Dec 8;4(23):5988-5999. doi: 10.1182/bloodad-
vances.2020002827. 
21 Paiva, B., Cedena, M. T., Puig, N., Arana, P., Vidriales, M. B., Cordon, L., . . . Grupo Espanol de Mieloma/Programa para el 

Estudio de la Terapeutica en Hemopatias Malignas Cooperative Study, G. (2016). Minimal residual disease 
monitoring and immune profiling in multiple myeloma in elderly patients. Blood, 127(25), 3165-3174. 
doi:10.1182/blood-2016-03-705319 

22 Lahuerta, J. J., Paiva, B., Vidriales, M. B., Cordon, L., Cedena, M. T., Puig, N., . . . San-Miguel, J. F. (2017). Depth of Response 

in Multiple Myeloma: A Pooled Analysis of Three PETHEMA/GEM Clinical Trials. J Clin Oncol, 35(25), 2900-2910. 
doi:10.1200/jco.2016.69.2517 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33284948/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33284948/
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EMA:s utvärdering  
I EPAR framhålls att när D adderas till VMP ser man en ökad risk för allvarliga biverkningar, 
i synnerhet pneumoni. Infektioner (inklusive pneumoni och övre luftvägsinfektion), hosta, hy-
pertension och dyspné/andnöd är mycket vanliga hos patienter som behandlas med dara-
tumumab. De flesta händelser kunde hanteras kliniskt med stödjande behandling vilket 
medförde att man kunde undvika att avbryta behandlingen i studien. 
 
Generellt tolererades tillägget av D till VMP väl. Den observerade säkerhetsprofilen är den för-
väntade och i linje med kända biverkningar förknippade med daratumumab och VMP. Säker-
hetsprofilen för patienter som bedömdes vara icke lämpade för transplantation är i linje med 
den för den totala studiepopulationen. Andelen patienter som avbröt behandlingen är låg, vil-
ket återspeglar det faktum att biverkningarna generellt sett kan hanteras i kliniken med stöd-
jande behandling och dosmodifiering. 
 
TLV:s diskussion 
Effekten av DVMP jämfört med VMP för behandling av nydiagnostiserade patienter med mul-
tipelt myelom som ej är lämpliga för ASCT undersöktes i den randomiserade fas 3-studien 
ALCYONE. Studien visade statistiskt signifikanta vinster med avseende på PFS, OS, andelen 
patienter med komplett respons och MRD-negativitet. EMA påpekar att studiedesignen inte 
gör det möjligt att separera effekten av underhållsbehandling med daratumumab i monoterapi 
från effekten av kombinationsbehandlingen. 
 
EMA konstaterar att patientgrupperna över lag var väl matchade med avseende på baslinjeka-
rakteristika mellan studiens båda armar, men noterar att det var något fler patienter <65 år i 
DVMP-armen medan det var något fler patienter >65 år i VMP-armen.  
 
TLV bedömer, efter att ha konsulterat TLV:s kliniska expert angående tolerabilitet och toxicitet 
vid långtidsbehandling, att problemet i detta avseende är melfalan där det brukar vara svårt 
med toleransen vid långtidsbehandling framför allt beträffande benmärgspåverkan. Experten 
påtalar dock att det svenska vårdprogrammet inte säger något om när man skall bryta så det 
gör att kontrollarmen är rimlig och vidare att långtidstoxiciteten med daratumumab inte är 
påtaglig. 
 
Bibehållen MRD-negativitet under minst 12 månader var associerat med signifikant längre 
PFS och OS i ALCYONE. Företaget argumenterar med stöd i litteraturen för värdet av MRD-
negativitet för att uppnå långtidsöverlevnad vid multipelt myelom. TLV noterar att en nyligen 
publicerad metaanalys av hur MRD-negativitet förhåller sig till PFS och OS ger stöd för detta23. 
Slutsatsen av metaanalysen är att MRD-negativitet är överlägset CR som prognostisk indikator 
för långtidsöverlevnad. På frågan hur den kliniska experten ser på MRD-negativitet i relation 
till klinisk praxis blev svaret att det är definitivt dit som utvecklingen går och fler och fler pub-
likationer trycker på MRD-negativitet som viktig markör för prognos både när det gäller över-
levnad och progressionsfri överlevnad. 
 
OS förlängdes i DVMP-gruppen jämfört med VMP (vid 36 månader från studiestart)24. Det 
råder dock osäkerhet om i vilken grad detta kan bero på suboptimala efterföljande behand-
lingar i VMP-gruppen. Såväl i en ledarartikel i the Lancet25 som av TLV:s kliniska expert påpe-
kas att bara 10% erhöll daratumumab som andra linjens behandling i studiens kontrollarm. I 

 
23 Munshi NC, Avet-Loiseau H, Anderson KC, Neri P, Paiva B, Samur M, Dimopoulos M, Kulakova M, Lam A, Hashim M, He J, 
Heeg B, Ukropec J, Vermeulen J, Cote S, Bahlis N. (2020) A large meta-analysis establishes the role of MRD negativity in long-
term survival outcomes in patients with multiple myeloma. Blood Adv. Dec 8;4(23):5988-5999. doi: 10.1182/bloodad-
vances.2020002827. 
 
24 Mateos, M., Cavo, M., Blade, J., Dimopoulos, M., Suzuki, K., Jakubowiak, A., . . . San-Miguel, J. (2020). Overall survival with 

daratumumab, bortezomib, melphalan, and prednisone in newly diagnosed multiple myeloma (ALCYONE): a 
randomised, open-label, phase 3 trial. The Lancet, 395(10218), 132-141. doi:10.1016/S0140-6736(19)32956-3 

25 Manisha Bhutani,  Saad Z Usmani  (2020). Quadruplets come of age for newly diagnosed multiple myeloma. Lancet Jan 
11;395(10218):94-96.  doi: 10.1016/S0140-6736(19)33063-6. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33284948/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33284948/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bhutani+M&cauthor_id=31836198
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Usmani+SZ&cauthor_id=31836198
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Sverige skulle sannolikt fler patienter få behandling med daratumumab efter VMP – företaget 
uppskattar andelen till 25% (se tabell 16).  
 
Företaget framför i sammanhanget att de även antar daratumumab i andra linjen efter DVMP. 
Den är satt till 15% och alltså är den inkrementella skillnaden mellan VMP och DVMP 10% i 
modellen, precis som i ALCYONE-studien. 
 
Vidare argumenterar företaget att både ledarartikeln i Lancet och den kliniska expertens utta-
lande som hänvisar till att 10% kan vara lågt, är givet att t.ex. DRd kan användas i andra linjen. 
Företaget nämner att eftersom DRd inte har NT-rekommendation och därför inte är ett till-
gängligt alternativ i andra linjen i Sverige, samt att patienter generellt inte återbehandlas med 
en V-behandling i andra linjen, kan man förvänta sig att användandet av DVd är väldigt be-
gränsat efter VMP i Sverige. 
 
Företaget har framfört att opublicerade data visar att fler patienter än 10 % har fått dara-
tumumab i senare linjer i ALCYONE, men TLV bedömer att när läkemedlet ges i tredje linjen 
eller senare kommer effekten sannolikt att bli sämre än om det getts i tidigare linjer eftersom 
sjukdomen då är mycket långt framskriden, vilket även påverkar den eventuella effekten på 
OS. TLV:s bedömning i föregående stycke kvarstår därmed. 
 
Trots att det föreligger en statistiskt signifikant OS-skillnad till fördel för DVMP så råder det 
osäkerhet angående den totala överlevnaden på lång sikt. ALCYONE är en pågående studie och 
median-OS har inte uppnåtts i någon av behandlingsarmarna.  
 

TLV:s bedömning: DVMP har i jämförelse med VMP visat en statistiskt signifikant bättre 
effekt med avseende på PFS, OS, komplett respons och MRD-negativitet för den utvärderade 
indikationen (behandling av nydiagnostiserade patienter med multipelt myelom som ej är 
lämpliga för ASCT).  

 Systematiska översikter, metaanalyser och indirekta jämförelser 

 
Nätverksmetaanalys 
Vad gäller det andra jämförelsealternativet, Rd, finns det ingen studie som direkt jämfört ef-
fekten av detta med DVMP vid nydiagnostiserat multipelt myelom. För att kunna jämföra ef-
fekten av DVMP med Rd, liksom med andra behandlingsalternativ för MM-patienter som inte 
är lämpade för ASCT, har företaget genomfört en systematisk litteraturöversikt och en nät-
verksmetaanalys (NMA). För denna NMA användes det senaste dataavläsningstillfället i 
ALCYONE (40,1 månader medianuppföljningstid). En nyckelstudie i denna NMA är VISTA, 
som jämförde VMP med MP (melfalan-prednison) och därmed utgör en länk mellan DVMP 
och övriga behandlingar som ingår i nätverket26,27. För VISTA användes OS-data från ett da-
taavläsningstillfälle med 36,7 månaders medianuppföljning, vilket är jämförbart med uppfölj-
ningstiden för OS i ALCYONE. Figur 8 nedan visar nätverket av studier. I den trearmade 
studien FIRST jämförs kontinuerlig Rd till progression (Rd cont) med Rd under 18 månader 
(Rd 18) och MPT (melfalan – prednison – talidomid) under 18 månader28. 
 

 
26 San Miguel, J. F., Schlag, R., Khuageva, N. K., Dimopoulos, M. A., Shpilberg, O., Kropff, M., . . . Investigators, V. T. (2008). 

Bortezomib plus melphalan and prednisone for initial treatment of multiple myeloma. N Engl J Med, 359(9), 906-917. 
doi:10.1056/NEJMoa0801479 

27 San Miguel, J. F., Schlag, R., Khuageva, N. K., Dimopoulos, M. A., Shpilberg, O., Kropff, M., . . . Richardson, P. G. (2013). 

Persistent overall survival benefit and no increased risk of second malignancies with bortezomib-melphalan-
prednisone versus melphalan-prednisone in patients with previously untreated multiple myeloma. J Clin Oncol, 31(4), 
448-455. doi:10.1200/JCO.2012.41.6180 

28 Facon, T., Dimopoulos, M. A., Dispenzieri, A., Catalano, J. V., Belch, A., Cavo, M., . . . Hulin, C. (2018). Final analysis of 

survival outcomes in the phase 3 FIRST trial of up-front treatment for multiple myeloma. Blood, 131(3), 301-310. 
doi:10.1182/blood-2017-07-795047 
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Figur 8. Studier som ingår i nätverksmetaanalysen 

 
 
Resultaten av NMA vad gäller hasardkvoter för OS och PFS visas i nedanstående tabell 9. Av 
tabellen framgår att DVMP är effektivare än samtliga alternativ som denna behandling jäm-
förts med. De behandlingar som är aktuella för svensk del, och som ingår i denna utvärdering, 
är markerade i fetstil. Behandling med DVMP resulterade i en statistiskt säkerställd förbättring 
av PFS både i jämförelsen med Rd18 och med Rdcont. Vad gäller OS gav DVMP en numerisk 
förbättring jämfört med Rd18 och Rdcont, dock utan statistisk signifikans. 
 
Tabell 9. [----------] 

 

 
För att jämföra DVMP med Rd i nätverket länkas fyra studier samman (DVMP -> VMP -> MP 
-> MPT ->Rd). Företaget påpekar att resultatet från jämförelsen av DVMP med Rd kan vara 
osäker på grund av det långa avståndet i nätverket, skillnader i efterföljande behandling i de 
olika studierna och skiftande grader av mogenhet av data i de studier som ingår. Därför ge-
nomfördes även en matchad justerad indirekt jämförelse enligt nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabellen har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) 
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Matchad justerad indirekt jämförelse (MAIC) 
För MAIC användes individuella patientdata från ALCYONE (medianuppföljningstid 16,5 må-
nader) och publicerade baslinjekarakteristika från studien FIRST (beskriven i föregående 
stycke). Resultaten av denna MAIC är publicerade29.  
 
För både OS och PFS gjordes två parvisa jämförelser: dels en naiv jämförelse, dels en så kallad 
”unanchored30” MAIC. I MAIC viktas individuella patienter från DVMP-armen så att de mat-
char patienterna i vardera armen i FIRST-studien (RDcont och Rd 18) för respektive analys. 
De baslinjekarakteristika som matchades för var medianålder, kön, ECOG status, ISS-stadium, 
IgG-sjukdom, njurfunktion och cytogenetisk riskstatus. 
 
Resultaten visade att DVMP har bättre effekt både jämfört med Rd cont och Rd 18 vad gäller 
OS och PFS. Resultaten vad gäller OS var dock statistiskt signifikanta endast för jämförelsen 
med Rd 18.  Resultaten från de naiva jämförelserna och MAIC visas i tabell 10. 
 
 
Tabell 10. MAIC-resultat med användande av 16,5 månaders uppföljning från ALCYONE 

 
 
NMA och MAIC 
De ovan redovisade resultaten från NMA och MAIC för jämförelserna mellan DVMP och Rd18 
respektive Rdcont har sammanställts i nedanstående tabell (tabell 11). För PFS ger behandling 
med DVMP en statistiskt säkerställd förbättring i båda jämförelserna och med båda meto-
derna. För OS är det endast jämförelsen av DVMP mot Rd18 i MAIC som är statistiskt säker-
ställd inom ramen för företagets indirekta jämförelser. 
 
Tabell 11. Sammanställning av resultat från NMA och MAIC. HR (95% CrI31 för NMA, 95% KI för MAIC) 

 
OS 

DVMP vs.  Rd18 Rdcont 

NMA [---------] [---------] 

MAIC 0,60 (0,39-0,93) 0,68 (0,44-1,06) 

 

 
PFS 

DVMP vs.  Rd18 Rdcont 

NMA [---------] [---------] 

MAIC 0,69 (0,52-0,91) 0,66 (0,50-0,87) 

 

 
29 Dimopoulos, M. A., Cavo, M., Mateos, M. V., Facon, T., Heeg, B., van Beekhuizen, S., . . . Slavcev, M. (2020). A matching-

adjusted indirect treatment comparison (MAIC) of daratumumab-bortezomib-melphalan-prednisone (D-VMP) versus 
lenalidomide-dexamethasone continuous (Rd continuous), lenalidomide-dexamethasone 18 months (Rd 18), and 
melphalan-prednisone-thalidomide (MPT). Leuk Lymphoma, 61(3), 714-720. doi:10.1080/10428194.2019.1682571 

 
30 Med “unanchored” (icke förankrad) menas att en gemensam komparatorarm saknas. 
31 Kredibilitetsintervall (credible interval) 
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TLV:s diskussion 
Det råder osäkerheter kring den relativa effekten mellan DVMP och Rd vilket är ett resultat av 
att direkt jämförande studier saknas. 
 
TLV bedömer att resultaten från MAIC är de mest relevanta, på grund av att de är publicerade, 
till skillnad från resultaten från NMA. NMA har ett flertal svagheter, främst att en gemensam 
komparator saknas. Ytterligare svagheter påpekas av företaget: det långa avståndet i nätverket, 
skillnader i efterföljande behandling i de olika studierna och skiftande grader av mogenhet av 
data i de studier som ingår. 
 
Vad gäller PFS bedömer TLV att de indirekta jämförelserna starkt pekar på en effektfördel för 
DVMP jämfört med Rd. DVMP ger en statistiskt säkerställd förbättring med avseende på PFS 
i jämförelse med såväl Rd18 som med Rdcont, och med båda metoderna (NMA och MAIC). 
 
Utifrån företagets indirekta analyser (NMA samt MAIC-analyser) av OS för DVMP jämfört 
med Rd så visar resultaten en numerär fördel för DVMP. Resultatet var statistiskt signifikant i 
MAIC-analysen av DVMP jämfört med Rd18.  
 
TLVs bedömning är att det förefaller rimligt att DVMP har en effektfördel avseende OS jämfört 
med Rd. Detta beror på att: 
 
I fas III-studien ALCYONE visas en statistiskt signifikant vinst med avseende på OS efter be-
handling med DVMP jämfört med VMP.  
 
En indirekt jämförelse påvisade en statistiskt signifikant OS-fördel efter behandling med VMP 
jämfört med Rd32. 
 
I studien FIRST sågs ingen skillnad i OS mellan Rd18 och Rdcont. Därför anser TLV att det är 
rimligt att DVMP ger en OS-vinst mot Rd oavsett hur Rd ges (under 18 månader eller fram till 
progression). 
 
Sammantaget bedömer TLV därför att det är rimligt att anta en överlevnadsvinst för DVMP 
jämfört med Rd, såväl Rd18 som Rdcont. 
 
Den kliniskt mest relevanta jämförelsen är DVMP mot Rd18. Detta eftersom Rd till progress 
(Rdcont) inte rekommenderas enligt vårdprogrammet eftersom det saknas evidens för skillnad 
i OS. TLV:s bedömer, baserat på svaret från myndighetens kliniska expert, att vårdprogrammet 
följs, d.v.s. behandling sker under 18 månader. 
 
I den MAIC-analys som utvärderar DVMP mot Rd finns en risk att resultaten vad gäller total 
överlevnad påverkas av skillnader i efterföljande behandling33. FIRST-studien (med Rd) är 
äldre än ALCYONE-studien (med DVMP) så patienter i ALCYONE hade därför tillgång till mer 
effektiva behandlingar vid progression. Företaget anför att då den indirekta jämförelsen är 
gjord på en data-cut med förhållandevis kort uppföljningstid hade dock inte så många patien-
ter hunnit progrediera, vilket mildrar effekterna av efterföljande behandling. TLV bedömer att 
företagets resonemang är rimligt.  
 

 
32 Gentile et al, Am J Hematol 2017; 92(3): 244-250 
33 Dimopoulos, M. A., Cavo, M., Mateos, M. V., Facon, T., Heeg, B., van Beekhuizen, S., . . . Slavcev, M. (2020). A matching-

adjusted indirect treatment comparison (MAIC) of daratumumab-bortezomib-melphalan-prednisone (D-VMP) versus 
lenalidomide-dexamethasone continuous (Rd continuous), lenalidomide-dexamethasone 18 months (Rd 18), and 
melphalan-prednisone-thalidomide (MPT). Leuk Lymphoma, 61(3), 714-720. doi:10.1080/10428194.2019.1682571 
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Om gemensamt ankare saknas bör man vid MAIC justera för samtliga observerade prognos- 
och effektpåverkande faktorer enligt NICE riktlinjer34. De variabler som inkluderades i MAIC-
analysen valdes enligt företaget utifrån vilka baslinjekarakteristika som var publicerade i 
FIRST-studien och som samtidigt fanns tillgängliga på individnivå i ALCYONE-studien. Det 
föreligger alltså en möjlighet att man inte kunnat justera för samtliga observerade baslinjeka-
rakteristika.  
 
TLV bedömer, med stöd av den kliniska experten, att den matchning som gjorts i MAIC är 
rimlig och att de två studierna är jämförbara med avseende på baslinjekarakteristika.  
 
Slutligen bör det påpekas att även om man kunnat justera för samtliga observerade prognos- 
och effektpåverkande faktorer finns det risk för ”residual confounding” på grund av faktorer 
som man inte observerat. Detta är en generell osäkerhet med alla justerade indirekta jämförel-
ser. Det är inte heller säkert att alla de faktorer man matchar för har lika stor prognostisk be-
tydelse. 
 
Ytterligare en osäkerhet i MAIC uppstår på grund av att ju fler variabler man justerar för, desto 
mindre blir den analyserade populationens storlek, och statistisk styrka förloras. Detta gäller 
generellt för unanchored MAIC, och påpekas i publikationen28. 
 

 
TLV:s bedömning: TLV bedömer att det är rimligt att anta att DVMP ger en överlevnadsför-

del jämfört med Rd. Detta baseras på företagets MAIC-analys av DVMP vs Rd18 och Rdcont, 

resultaten från ALCYONE (OS-fördel för DVMP jämfört med VMP), tidigare publicerade data 

som visar att VMP ger en OS- fördel jämfört med Rd (Gentile et al), samt att det inte föreligger 

någon skillnad mellan Rd18 och Rdcont avseende OS (FIRST-studien). 

 

TLV finner att DVMP har en statistiskt signifikant bättre effekt än Rd vad avser PFS.  
 
De indirekta metoderna är, vilket gäller generellt, oundvikligen behäftade med ett antal osä-
kerheter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 National Institute for Health and Care Excellence, NICE. (Dec 2016). NICE DSU technical support document 18: Methods for 
population-adjusted indirect comparisons in submissions to NICE. Available: http://nicedsu.org.uk/technical-support-docu-
ments/population-adjusted-indirect-comparisons-maic-and-stc/ 
 

http://nicedsu.org.uk/technical-support-documents/population-adjusted-indirect-comparisons-maic-and-stc/
http://nicedsu.org.uk/technical-support-documents/population-adjusted-indirect-comparisons-maic-and-stc/
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2 Hälsoekonomi  

Företaget har inkommit med en hälsoekonomisk analys i form av en partitioned survival-mo-
dell där företaget jämför kombinationsbehandling med Darzalex, bortezomib35, melfalan och 
prednison (DVMP) mot kombinationsbehandling med bortezomib, melfalan, och prednison 
(VMP) och lenalidomid i kombination med dexametason36 (Rd). Patientpopulationen är pati-
enter med nydiagnostiserat multipelt myelom som inte är lämpliga för stamcellstransplantat-
ion. 
  
Företagets modell inkluderar tre hälsotillstånd: progressionsfri sjukdom, progredierad sjuk-
dom och död, se figur 9. Alla patienter går in i modellen i det progressionsfria hälsotillståndet. 
Samtliga hälsotillstånd är associerade med specifika kostnader och livskvalitetsvikter. Andel 
patienter i respektive tillstånd under respektive modellcykel, vars längd motsvarar en vecka, 
beror på modellerad progressionsfri överlevnad (PFS) och modellerad total överlevnad (OS). 
Överlevnad (PFS och OS) är i sin tur modellerat efter Kaplan-Meier (KM)-estimat från kliniska 
studier och hasardkvoter (HR) från indirekta jämförelser. 
 
Figur 9. Hälsoekonomisk modell 

 
 
Patientkaraktäristika i modellen är främst baserade på den tidigare nämnda fas III-studien 
ALCYONE. Patienternas genomsnittsålder är således 71 år vid behandlingsstart. Patienternas 
vikt i modellen har dock justerats från 71,4 kg, vilket var genomsnittsvikten i ALCYONE, till 75 
kg. Modellens tidshorisont är 30 år, vilket i praktiken motsvarar ett livstidsperspektiv för                 
studerad indikation. Kostnader och hälsoeffekter diskonteras med en årlig diskonteringsränta 
om tre procent. 
 

TLV:s bedömning:  TLV bedömer, som tidigare nämnt i stycke 1.3.2, VMP, Rd och VRd som 
relevanta jämförelsealternativ. Företaget har valt att inte inkomma med underlag för en häl-
soekonomisk analys mot VRd. Därav begränsas TLV:s analys till att enbart inkludera VMP och 
Rd som jämförelsealternativ. 

 
 
 
 
 
 

 
35 bortezomib är inte ett läkemedel utan en substans som utgör den aktiva substansen i tre läkemedel som tillhandahålls på den 
svenska marknaden Velcade, Bortezomib Accord, och Bortezomib STADA. Dessa tre läkemedel tillhör samma utbytesgrupp vilket 
av dem som är relevant att tillämpa i en hälsoekonomisk analys beror således i hög grad på priset.  
36 Dexametason är i likhet med bortezomib inte ett läkemedel utan en substans som utgör den aktiva substansen i ett flertal läke-
medel som tillhandahålls på den svenska marknaden.  
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2.1 Effektmått 

Kaplan-Meier-estimaten från ALCYONE som tillämpas i företagets modell är baserade på da-
tauttaget med brytdatum 24 juni 2019, vilket resulterar i en maximal uppföljningstid om cirka 
fyra år. 

 Klinisk effekt 

De viktigaste kliniska effektmåtten i modellen är PFS och OS. Eftersom modellens tidshorisont 
(30 år) överskrider uppföljningstiden från de kliniska studier som ligger till grund för effekt-
uppskattningarna har företaget via parametrisk metod extrapolerat sina data.  
 
Överlevnadskurvorna (PFS och OS) för DVMP- och VMP-armen är baserade på KM-estimat 
från ALCYONE och har extrapolerats separat från varandra. Överlevnadskurvorna för Rd-              
armen har skattats i relation till överlevnadskurvorna för VMP-armen. Företaget argumente-
rar att det är rimligt att skatta överlevnadskurvorna för Rd-armen gentemot motsvarande kur-
vor för VMP-armen. Företagets argument baseras delvis på studiedata från VISTA (VMP-
studie och FIRST (Rd-studie) visar vid en naiv jämförelse att OS-kurvorna följer varandra i 
stor utsträckning.  
 
PFS 
DVMP och VMP 
Företaget tillämpar en two-piece-metod, vilket betyder att under de inledande 58 cyklerna är 
PFS modellerat efter faktiska KM-estimat från ALCYONE och först därefter tillämpas extrapo-
lerade data. För DVMP-armen extrapoleras PFS-kurvan med hjälp en Weibullfördelning37 me-
dan PFS-kurvan för VMP-armen extrapoleras utifrån en exponentialfördelning38.  
 
Varför en Weibullfördelning är rimligt ur ett kliniskt perspektiv för DVMP-armen motiveras 
dock inte av företaget. Att det är kliniskt rimligt att extrapolera PFS-kurvan för VMP-armen 
med hjälp av en exponentialfördelning motiveras av företaget med hjälp av externa data från 
två kliniska studier [2, 3].  
 
Rd 
För att uppskatta den relativa behandlingseffekten av Rd har företaget genomfört en nätverks-
metaanalys, se avsnitt 1.4.2. I nätvärksmetaanalysen uppskattas behandlingseffekten av Rdkont 
och Rd18 i relation till behandlingseffekten av VMP genom hasardkvoter (HR). HR för Rdkont i 
relation till VMP uppgår till 0,72 medan HR för Rd18 i relation till VMP uppgår till 1,0339. Skill-
naden mellan Rdkont och Rd18 är behandlingslängden. I Rdkont behandlades patienterna till 
progression och i Rd18 som längst i 18 månader.  
 
PFS-kurvan för Rd-armen är baserad på HR för Rdkont och kurvan har uppskattats genom att 
företaget har antagit att HR=0,72 är gällande under samtliga modellcykler. Eftersom Rd-PFS-
kurvan är skattad i relation till VMP-PFS-kurvan är den implicit extrapolerad med hjälp av en 
exponentialfördelning. Företaget anser att denna metod resulterar i en mix av Rdkont och Rd18 
till följd av att VMP-kurvan omfattas av påtaglig riskökning för progression efter [--] månader. 
Efter riskhöjningen är lutningen betydligt brantare än innan, se figur 10. Kurvan blir brantare 
i samband med att behandling med VMP sätts ut. Detta resulterar, enligt företaget, i att PFS 
på lång sikt för patienter som erhåller Rdkont sannolikt underskattas. Samtidigt verkar skattad 
Rd-PFS-kurva ligga över förväntan för patienter som behandlas med Rd18 och sammantaget är 
detta anledningen till att tillämpad metod renderar i en mix. 
 

 
37 Extrapolering med Weibullfördelningar genererar PFS-kurvor med tilltagande momentan hasard. 
38 Extrapolering med Exponentialfördelningar genererar PFS-kurvor med konstant momentan hasard. 
39 Nämnaren i hasardkvoten utgörs av hasarden för VMP vilket betyder att värde mindre än ett indikerar att hasarden för VMP 
överskrider hasarden för den behandling vars hasard återfinns i täljaren. 
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Figur 10. PFS extrapolering för Rd18 samt Rdkont 

 
 
OS 
Korrigering av OS-kurvor 
Företagets grundscenario utgår från antagandet att andel patienter vid liv i en behandlingsarm 
inte kan överskrida överlevnaden i normalpopulationen. Företaget antar emellertid också att 
risken för mortalitet inte kan överskrida mortalitetsrisken som företaget uppskattat från 
svenska registerdata40. Registerdata sträcker sig dock inte över hela den modellerade tidspe-
rioden och företaget har därför extrapolerat dessa data med hjälp av en Weibullfördelning.   
 
DVMP och VMP 
För extrapolering av OS tillämpar företaget en one-piece-metod, vilket betyder att extrapole-
rade data används redan från den inledande modellcykeln.  
 
OS-kurvan för DVMP-armen har av företaget extrapolerats med hjälp av en exponentialfördel-
ning41, vilket resulterar i att efter 20 respektive 23 år är 19 respektive 15 procent av patienterna 
vid liv, se figur 10. Företaget anser att dessa överlevnadsvärden är rimliga eftersom 28,3 pro-
cent av patienterna som behandlades med DVMP i ALCYONE har uppnått MRD-negativitet. 
Varför MRD-negativitet, enligt företaget, är en relevant prediktor för långtidsöverlevnad besk-
rivs i bilaga 2. MRD-negativitet och långtidsöverlevnad diskuteras även på sida 12–15 i detta 
underlag. Företaget påpekar att det mest konservativa alternativet, Generalized gamma, är 
olämpligt rent statistiskt (AIC/BIC) och på grund av att parametrarna för DVMP och VMP ej 
konvergerar med varandra, de är alltså slumpmässiga och oändligt osäkra. Exponentialfördel-
ning leder implicit till avtagande behandlingseffekt över tid och har den mest konservativa 
överlevnaden på sikt, av de fördelningarna som enligt företaget är statistisk lämpliga.  
 
 

 
40 Tillämpade registerdata är baserade på cancer-registret under tidsperioden 2001–2015. Företaget har valt att endast beakta 
data som härrör från patienter som inte var lämpliga för stamcellstransplantation. Samtliga åldersgrupper är dock inkluderade.  
41 Extrapolering med Exponentialfördelningar genererar OS-kurvor med konstant momentan hasard. 
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OS-kurvan för VMP-armen extrapoleras med hjälp av en Gompertzfördelning42, i huvudsak på 
grund av två anledningar: 

• Hög korrespondens med KM-estimaten från ALCYONE 

• 6,5-års-överlevnad i paritet med 6,5-årsöverlevnaden från VISTA-studien. Inom ramen 
för VISTA-studien studerades VMP som behandling för patienter med nydiagnostiserat 
multipelt myelom som inte är lämpliga för stamcellstransplantation 

 
Rd 
För att uppskatta OS-kurvan för Rd-armen tillämpar företaget samma metod som de tillämpar 
för att uppskatta PFS-kurvan och i likhet med att företaget valde Rdkont-HR i stället för Rd18-
HR för PFS väljs Rdkont-OS-HR framför Rd18-OS-HR. Detta resulterar i att företaget antar att 
OS-HR, mellan Rd och VMP, uppgår till 0,76 vilket betyder att den momentana hasarden för 
mortalitet i Rd-armen konsekvent är 24 procent lägre än i VMP-armen. HR för R18 jämfört 
med VMP uppgår till 0,75 vilket ligger nära HR för Rdkont. Eftersom Rd-OS-kurvan är skattad 
i relation till VMP-OS-kurvan har den implicit extrapolerats med hjälp av en Gompertzfördel-
ning43. 
 
Figur 11. OS-kurvor i företagets grundscenario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42 Extrapolering med Gompertzfördelningar genererar PFS-kurvor med tilltagande momentan hasard. 
43 På grund av att företaget korrigerar sina OS-kurvor ifall vissa kriterier uppfylls utvecklas de momentana hasarderna enligt 
följande: efter 234 modellcykler börjar de momentana hasarderna sjunka i stället för att öka. 
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TLV:s diskussion 
Relativ effekt 
TLV bedömer i likhet med företaget, se sida x, att studiedata från ALCYONE visar att behand-
ling med DVMP genererar längre överlevnad än behandling med VMP, detta då OS-kurvorna 
är signifikant skilda från varandra med fördel för DVMP.  
 
För att uppskatta överlevnadskurvorna för Rd-armen har företaget genomfört indirekta jäm-
förelser mellan DVMP och Rd samt VMP och Rd. Företaget har valt att uppskatta överlevnads-
kurvorna för Rd-armen i relation till motsvarande kurvor för VMP-armen. Detta finner TLV 
rimligt eftersom det resulterar i att överlevnadskurvorna för VMP- och Rd-armen hamnar när-
mare varandra än om överlevnadskurvorna för DVMP-armen hade använts som referens. 
 
TLV:s bedömning att överlevnadskurvorna för Rd- och VMP-armen bör ligga förhållandevis 
nära varandra baseras primärt på tre faktorer: 

• Företagets NMA visar på förhållandevis små numerära skillnader i överlevnad mellan 
behandling med VMP och Rd 

• En naiv indirekt jämförelse av resultaten från studierna VISTA (VMP-studie) och 
FIRST (Rd-studie) indikerar tämligen hög samstämmighet kring överlevnad 

• Forskningsresultat presenterade av Gentile et al [3] visar att patienter som behandlas 
med VMP omfattas av signifikant längre överlevnad än patienter som behandlas med 
Rd 

 
Forskningsresultaten som presenterats av Gentile et al [3] indikerar visserligen inte att över-
levnadskurvorna för VMP och Rd bör ligga nära varandra utan att VMP-kurvan bör ligga ovan 
Rd-kurvan men de indikerar att Rd-kurvan inte bör ligga markant högre än VMP-kurvan och 
som tidigare nämnt hamnar Rd-kurvan närmare VMP-kurvan om Rd skattas i relation till VMP 
i stället för i relation till DVMP.  
 
Ett resultat av att TLV önskar skatta Rd-armen i förhållande till VMP-armen är att TLV måste 
använda hasardkvoter från företagets NMA i stället för hasardkvoter från deras MAIC. Detta 
eftersom MAIC-jämförelsen enbart omfattar en jämförelse mellan DVMP och Rd. Skulle en 
MAIC-jämförelse mellan VMP och Rd existerat hade TLV tillämpat dessa hasardkvoter. 
 
Företaget har modellerat en effektfördel, för DVMP-armen, med avseende på mortalitetsrisk 
under cirka 20 år. TLV bedömer att detta antagande inte är motiverat utifrån underlaget som 
företaget inkommit med, då uppföljningstiden i ALCYONE är begränsad till cirka fyra år och 
DVMP är inte en botande behandling 
 
Efter 14 år är mindre än tio procent av patienterna progressionsfria i DVMP-armen, vilket be-
tyder att mer än 90 procent av patienterna som behandlats med DVMP antingen har progre-
dierat eller dött. Till följd av att enbart ett fåtal patienter fortfarande är progressionsfria efter 
14 år anser TLV att det inte är rimligt att modellera lägre mortalitetsrisk för patienter i DVMP-
armen jämfört med patienter i jämförelsearmarna efter denna tidpunkt. Visserligen utgör an-
del progressionfria patienter i DVMP-armen en majoritet av patienterna vid liv i DVMP-armen 
vilket skulle kunna indikera att effektfördelen bör kvarstå; framförallt när inga patienter är 
progressionfria i kontrollarmarna, men på grund av den höga osäkerheten som omgärdar re-
lativ effekt till följd av att uppföljningstiden i ALCYONE enbart sträcker sig i cirka fyra år anser 
TLV att det är nödvändigt att anta samma mortalitetsrisk i DVMP-armen som i kontrollar-
marna. Vidare anser TLV därför att det dessutom inte är rimligt att fastställa ett grundscenario 
med en effektfördel för DVMP under 14 års tid. I stället presenterar TLV scenarioanalyser där 
det som skiljer dem åt är att TLV tvingar hasardkvoterna att gå mot ett efter åtta, tio, och tolv 
år och att efter tio, tolv, och 14 år antas patienterna i DVMP-armen ha samma mortalitetsrisk 
som patienter i jämförelsearmarna. 
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Utifrån samma antaganden om begränsad uppföljningstid finner TLV det rimligt att i detta fall 
även låta hasardkvoterna för PFS gå mot ett vid samma tidpunkt som hasardkvoterna för OS. 
Detta antagande resulterar i att kostnaderna per vunnet kvalitetsjusterade levnadsår sjunker.  
 
Extrapolering VMP-OS-kurvan 
Företagets val att extrapolera VMP-OS-kurvan med hjälp av exponentialfördelning genererar 
överlevnadskurvor med konstant mortalitetsrisk, vilket ter sig osannolikt då risken för morta-
litet förväntas öka till följd av stigande ålder och progression. Ur detta perspektiv skulle extra-
polering med hjälp av till exempel en Generalized gammafördelning vara mer rimligt då det 
genererar överlevnadskurvor där mortalitetsrisken ökar över tid. I detta fall är det emellertid 
inte rimligt att extrapolera med hjälp av en Generalized gamma-fördelning eftersom det resul-
terar i att OS-kurvan för DVMP-armen börjar konvergera mot OS-kurvan för VMP- respektive 
Rd-armen redan efter 3,5 år, vilket ter sig alltför konservativt. Exponentialfördelning är där-
med det näst mest konservativa valet bland samtliga fördelningar. 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att överlevnadskurvorna i modellen bör korrigeras efter 
mortalitetsrisken i normalpopulationen i stället för överlevnaden hos normalpopulationen,  
vilket är den metod som tillämpas i TLV:s grundscenario. 
  
Företagets valda extrapoleringsfördelningar för OS och PFS ter sig rimliga och TLV kommer 
därför tillämpa samma fördelningar.  
 
Enligt vårdprogrammet rekommenderas behandling med Rd i 18 månader, då det saknas           
evidens för signifikant längre överlevnad för behandling till progression. Jämförelsen med Rd 
baserar TLV primärt på Rd18 i enlighet med vårdprogrammet. På grund av osäkerheter kring i 
vilken utsträckning vårdprogrammets rekommenderade behandlingslängd efterföljs presente-
rar TLV även resultat med företagets Rd-mix som jämförelsealternativ. 
 
TLV presenterar scenarioanalyser, i stället för grundscenarion, till följd av omfattande osäker-
het kring långsiktig relativ effekt. Parametern som skiljer scenarioanalyserna åt är hur länge 
den långsiktiga relativa effektfördelen för DVMP förväntas kvarstå. TLV antar att den börjar 
avta efter 8, 10 respektive 12 år och att efter 10, 12 respektive 14 år antas patienter i DVMP 
armen ha samma mortalitetsrisk och progressionsrisk som patienter som behandlas med       
antingen VMP eller Rd.  

 Hälsorelaterad livskvalitet 

I studien ALCYONE samlades data över patienters livskvalitet in med hjälp av EQ-5D-5L. Da-
tainsamling fortlöpte upp till 16 veckor efter progression. Företaget har omvandlat sitt EQ-5D-

5L-data till EQ-5D-3L-data och har därefter transformerat dessa data till nyttovikter med hjälp 
av den brittiska tariffen. I det progressionsfria hälsotillståndet uppgår nyttovikten till 0,722 

och i det progredierade hälsotillståndet uppgår nyttovikten till 0,694. Nyttovikterna som före-
taget tillämpar är ej åldersjusterade men däremot beaktar företaget försämrad livskvalitet till 

följd av biverkningar.   
 
Tabell 12. Hälsorelaterad livskvalitet  

Hälsotillstånd Nyttovikt 

PF 0,72 

PD 0,69 
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TLV:s bedömning: TLV bedömer att nyttovikterna som företaget tillämpar är rimliga. Vis-
serligen skulle nyttovikterna eventuellt kunna vara något underskattade, eftersom TLV har till-
lämpat nyttovikter med liknande värden i tidigare utredningar där utvärderad indikation varit 
patienter med multipelt myelom i senare behandlingslinjer (dnr 604/2017 och dnr 1068/2019; 
421/2020). Det är dock svårt att utröna i vilken utsträckning tillämpade nyttovikter skulle 
kunna vara underskattade och således bedömer TLV att det mest rimliga alternativet är att 
tillämpa den livskvalitet som uppmätts hos patienterna i ALCYONE.  
 
Vidare bedömer TLV att företagets val att inte åldersjustera sina nyttovikter ter sig rimligt, då 
åldersjustering inom ramen för denna analys har marginell inverkan på resultatet.                
Skulle inverkan varit markant hade åldersjustering varit nödvändig.  

2.2 Kostnader och resursutnyttjande 

 Läkemedelskostnader och dosering 

I tabell 13 återfinns de läkemedel, och förpackningar, som beaktas i företagets analyser. För 
läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna utgörs listat pris av fastställt AUP.  
  
Tabell 13. Läkemedelspriser 

Läkemedel Beredningsform Styrka Förpackningsstorlek Pris 

Darzalex Koncentrat till infusions-
vätska  

400 mg 1 injektionsflaska 18 564 kr 

Darzalex Koncentrat till infusions-
vätska 

100 mg 1 injektionsflaska 4 684 kr 

Bortezomib  Pulver till injektionsvätska 3,5 mg 1 injektionsflaska 7 197 kr 

Melfalan Tablett 2 mg 50 tabletter 1 248,50 kr 

Prednison Tablett 16 mg 50 tabletter 290,40 kr 

Prednison Tablett 4 mg 100 tabletter 167,02 kr 

Lenalidomid Kapsel 25 mg 21 kapslar 50 520,44 kr 

Dexametason Tablett 4 mg 100 tabletter 823,36 kr 

 
 
För läkemedel vars dosering är beroende av patienters storlek, vikt och kroppsyta, är dose-
ringen baserad på medelpatientens storlek. Medelpatienten antas, av företaget, väga 75 kg me-
dan deras kroppsyta antas uppgå till 1,79 m2. 
 
Företaget beaktar inom ramen för sin analys relativ dosintensitet vilket betyder att tillämpade 
läkemedelsdoser underskrider rekommenderade doser vilket i sin tur resulterar i lägre läke-
medelskostnader jämfört med om rekommenderade doser hade beaktats. Relativ dosintensitet 
för DVMP- och VMP-armen är baserat på data från ALCYONE medan relativ dosintensitet för 
Rd är baserat på klinisk erfarenhet och tidigare studier [4, 5]. Ingen delning av injektionsflas-
kor ingår i beräkningarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dnr 1195/2020                                                                                                                                      29 
 

I tabell 14 återfinns läkemedelskostnad per cykel i företagets grundscenario.  
 
Tabell 14. Läkemedelskostnad per cykel 

Behandling Cykel* Dosering Relativ 
dosintensitet 

Kostnad per cykel* 

DVMP     

Darzalex 

Cykel 1–6 16 mg/kg per cykel 90,45% 51 180 kr 

Cykel 7–60 16 mg/kg var tredje cykel 97,49% 18 564 kr 

Cykel 61+ 16 mg/kg var fjärde cykel 99,57% 13 923 kr 

Bortezomib 
Cykel 1–6 1,3 mg/m2 8 gånger per 6 cykler 91,52% 9 596 kr 

Cykel 7–54 1,3 mg/m2 4 gånger per 6 cykler 87,83% 4 798 kr 

Melfalan Cykel 1–54 9 mg/m2 4 gånger per 6 cykler 92,96% 133 kr 

Prednison Cykel 1–54 60 mg/m2 4 gånger per 6 cykler 97,40% 26 kr 

VMP     

Bortezomib 
Cykel 1–6 1,3 mg/m2 8 gånger per 6 cykler 93,50% 9 596 kr 

Cykel 7–54 1,3 mg/m2 4 gånger per 6 cykler 86,35% 4 789 kr 

Melfalan Cykel 1–54 9 mg/m2 4 gånger per 6 cykler 92,88% 133 kr 

Prednison Cykel 1–54 60 mg/m2 4 gånger per 6 cykler 97,00% 26 kr 

Rd     

Lenalidomin Alla cykler 25 mg 21 gånger per fyra cykler 82,46% 12 630 kr 

Dexametason Alla cykler 40 mg per vecka 81,31%  74 kr 

*En cykel = en vecka 

 
TLV:s diskussion 
Darzalex i subkutan beredningsform lanserades 1 juli 2020. Under hösten har en allt större 
andel av patienterna övergått till behandling med denna beredningsform. Enligt företaget upp-
gick konverteringsgraden i januari 2021 till 94%, om man ser till värde. Läkemedelspriser för 
subkutan och intravenös behandling av Darzalex jämförs i Tabell 15 med antagandet om 
samma relativa dosintensitet.  
 
Tabell 15. Läkemedelskostnad för intravenös och subkutan behandling med Darzalex 

 
Läkemedelskostnad per cykel* 

Intravenös Subkutan 

Darzalex 

Cykel 1–6 51 180 kr 55 489 kr 

Cykel 7–60 18 564 kr 18 496 kr 

Cykel 61+ 13 923 kr 13 872 kr 

*En cykel = en vecka 
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TLV:s bedömning: TLV bedömer att kostnadsberäkningarna för Darzalex bör vara baserade 
på den nyintroducerade förpackningen som möjliggör subkutan administrering, då företaget 
tillhandahållit data som visar att den förpackningen utgjorde värdemässigt över 94 procent av 
all Darzalexförsäljning under januari. TLV:s analyser baseras därför på subkutan beredning av 
Darzalex.  
 
TLV bedömer att kostnadsberäkningarna för bortezomib bör vara baserade på regionalt avta-
lade priser. Ett medelpris på 2 986 kronor används i TLV:s analyser. 

 
Behandlingsduration 
Andel patienter som behandlas med DVMP under respektive cykel baseras på en TTD-kurva. 
TTD är en förkortning för time to treatmeant discontinuation, vilket betyder tid till avslut av 
behandling. Tillämpad TTD-kurva är baserad på data från ALCYONE och skattas i relation till 
PFS-kurvan. Relationen mellan PFS-DVMP och TTD-DVMP beskrivs av en hasardkvot om 
1,16, vilket betyder att en andel patienter som befinner sig i det progressionsfria hälsotillstån-
det inte erhåller behandling, se figur 11. 
 
Andel patienter som behandlas med VMP under respektive cykel baseras i modellen på data 
från ALCYONE. Dessa data benämns av företaget som TTD-data. Då patienter som längst             
behandlas med VMP i cirka ett år och uppföljningstiden i ALYCONE är cirka fyra år är TTD-
datat för VMP-armen fullständigt, vilket betyder att extrapolering ej är nödvändigt. Tillämpad 
TTD-kurva återfinns i figur 11. 
 
Andel patienter som behandlas med Rd under respektive cykel antas av företaget korrespon-
dera med mängden patienter som befinner sig i det progressionsfria hälsotillståndet, se figur 
12. 
 
Figur 12. TTD kurvor som används i företagets grundscenario 

 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att företaget sannolikt överskattat kostnaderna för be-
handling med Rd i relation till kostnaderna för DVMP. Detta beror på att andel patienter med 
behandling i DVMP-armen är modellerat efter en TTD-kurva som konsekvent ligger under 
PFS-kurvan för DVMP-armen samtidigt som andel patienter på behandling i Rd-armen är mo-
dellerat efter PFS-kurvan för denna behandlingsarm. För att justera för denna överskattning 
minskar TLV läkemedelskostnaderna i Rd-armen med 11 procent. 11 procent motsvarar hur 
mycket lägre läkemedelskostnaderna i DVMP-armen blir när andel patienter på behandling i 
DVMP-armen modelleras efter uppskattad TTD-kurva i stället för PFS-kurvan. En korrigering 
om 11 procent representerar inte nödvändigtvis vad läkemedelskostnaderna i Rd-armen hade 
uppgått till ifall TLV hade haft data för att uppskatta en TTD-kurva för Rd-armen men i brist 
på denna information anser TLV att detta är den mest rimliga korrigeringen. 
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 Vårdkostnader och resursutnyttjande 

Efterföljande behandling 
Företaget antar att vilken behandling patienterna erhåller i den andra och tredje behandlings-
linjen beror på vilken behandling som erhölls i den första behandlingslinjen. Behandlingarna 
som erhålls i andra respektive tredje behandlingslinjen presenteras i tabell 16 respektive tabell 
17. I modellen påverkar detta endast kostnadsackumuleringen och inte överlevnaden.  
 
Tabell 16. Fördelning av behandlingar i den andra behandlingslinjen 

 Fördelning av behandlingar i den andra behandlingslinjen i de olika 
behandlingsarmarna 

DVMP VMP Rd 

Dvd 15% 25% 55% 

Kd 20% 20% 20% 

Rd 60% 50% 5% 

Vd 0% 0% 10% 

PVd 5% 5% 10% 

Total 100% 100% 100% 

 
Tabell 17. Fördelning av behandlingar i den tredje behandlingslinjen 

 Fördelning av behandlingar i den tredje behandlingslinjen i de olika 
behandlingsarmarna  

DVMP VMP Rd 

Dara 5% 5% 0% 

DVd 20% 25% 20% 

Kd 20% 20% 25% 

NRd 10% 5% 5% 

Rd 5% 5% 0% 

PVd 40% 40% 50% 

Total 100% 100% 100% 

 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att det bidrar till osäkerhet i företagets hälsoekonomiska 
analys att behandlingarna som erhålls i den andra och tredje behandlingslinjen inte är baserat 
på den behandling patienterna fick inom ramen för ALCYONE, eftersom överlevnad sannolikt 
korrelerar med vilken behandling patienterna erhåller i efterföljande behandlingslinjer. Sam-
tidigt är det positivt att företaget försöker efterlikna vad dessa patienter skulle få i svensk kli-
nisk praxis. Huruvida företagets antaganden i realiteten överensstämmer med svensk klinisk 
praxis bedömer TLV emellertid som osäkert. I TLV:s känslighetsanalyser varieras kostnaderna 
för efterföljande behandling för att belysa i vilken utsträckning denna osäkerhet påverkar re-
sultaten.  

 
Administreringskostnader 
Modellen antar samma administreringskostnad för subkutan och intravenös dosering (3 673 
kronor) men applicerar en högre kostnad om subkutan och intravenös dosering sker samtidigt 
(4 410 kronor). Den administrativa kostnaden för oralt läkemedel räknas som en engångskost-
nad vid behandlingsstart (734 kronor). Om två orala läkemedel introduceras samtidigt beräk-
nas denna kostnad vara oförändrad.  
 

TLV:s bedömning: TLV använder en administrationskostnad per subkutan dosering om 2 
995 kronor med hänvisning till Södra sjukvårdsregionens prislista för 2021. Vid administrat-
ion av två olika subkutana behandlingar samtidigt används en kostnad om 4492 kronor 
(2995+(2995/2)). Då intravenös behandling ej antas i TLV:s grundscenario inkluderas varken 
administrationskostnader för intravenös behandling eller kombinationsbehandling av subku-
tan och intravenös behandling. 

 
Övriga kostnader  
Företaget inkluderar även kostnader för sammedicinering, biverkningar och rutinvård.  
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TLV:s bedömning: TLV har inte bedömt huruvida kostnader för sammedicinering, biverk-
ningar och rutinvård är rimliga eller ej, men kostnaderna har liten inverkan på resultatet. 

 Indirekta kostnader 

Inga indirekta kostnader ingår i modellen.  
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3 Resultat 

Enligt företagets grundscenario uppgår kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår till 
cirka 1,4 miljoner kronor vid jämförelse med VMP och cirka 950 000 kronor vid jämförelse 
med Rd-mix; företagets grundscenario presenteras mer utförligt i avsnitt 3.1 och deras käns-
lighetsanalyser presenteras i bilaga 1. 
 
I TLV:s scenarioanalyser varieras kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår mellan 1,62–
1,91 miljoner kronor vid jämförelse mot VMP, 1,52–1,87 miljoner kronor vid jämförelse mot 
Rd18 och 1,15–1,40 miljoner kronor vid jämförelse mot Rd-mix. TLV:s känslighetsanalyser pre-
senteras i avsnitt 3.2.3.  

3.1 Företagets grundscenario 

 Antaganden i företagets grundscenarion 

• Trettioårig tidshorisont 

• Tillämpat jämförelsealternativ: VMP och Rd 

• PFS-KM-estimaten för DVMP-armen har extrapolerats med en Weibullfördelning  

• PFS-KM-estimaten för VMP-armen har extrapolerats med en exponentialfördelning 

• PFS-KM-estimaten för Rd har skattats i relation till PFS i VMP-armen   

• OS-KM-estimaten för DVMP-armen har extrapolerats med en exponentialfördelning  

• OS-KM-estimaten för VMP-armen har extrapolerats med en Gompertzfördelning 

• OS-KM-estimaten för Rd-armen har skattats i relation till OS i VMP-armen  

 Resultat i företagets grundscenario med VMP som jämförelsealternativ  

Företagets grundscenario med VMP som jämförelsealternativ visar en kostnad per vunnet kva-
litetsjusterat levnadsår på cirka 1,4 miljoner kronor, se tabell 18. Skillnaden i kostnader uppgår 
till cirka 3,3 miljoner kronor medan antal vunna levnadsår uppgår till cirka 3,3. 
 
Tabell 18. Resultat i företagets grundscenario för DVMP jämfört med VMP 

  DVMP VMP ∆ 

Läkemedelskostnader, första behandlingslinjen [-----] [-----] [-----] 
Administreringskostnader, första behandlingslinjen [-----] [-----] [-----] 
        
Övriga sjukvårdskostnader [-----] [-----] [-----] 
        
Kostnader, totalt [-----] [-----] 3 328 779 kr 
        
Progresisonsfria levnadsår (odiskonterat) [-----] [-----] 3,39 

Levnadsår (odiskonterat) [-----] [-----] 4,83 
Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) [-----] [-----] 2,38 
        
Kostnad per vunnet levnadsår 999 633 kr 

Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 1 396 727 kr 
  
  



 

Dnr 1195/2020                                                                                                                                      34 
 

  Resultat i företagets grundscenario med Rd som jämförelsealternativ  

Företagets grundscenario med VMP som jämförelsealternativ visar en kostnad per vunnet kva-
litetsjusterat levnadsår på cirka 950 000 kronor, se tabell 18. Skillnaden i kostnader uppgår 
till cirka 1,9 miljoner kronor medan antal vunna levnadsår uppgår till cirka 2,8. 
  
Tabell 19. Resultat i företagets grundscenario för DVMP jämfört med Rd 

  DVMP Rd ∆ 

Läkemedelskostnader, första behandlingslinjen [-----] [-----] [-----] 
Administreringskostnader, första behandlingslinjen [-----] [-----] [-----] 
        
Övriga sjukvårdskostnader [-----] [-----] [-----] 
        
Kostnader, totalt [-----] [-----] 1 926 893 kr 

        
Progressionfria levnadsår (odiskonterat) [-----] [-----] 2,82 

Levnadsår (odiskonterat) [-----] [-----] 4,23 

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) [-----] [-----] 2,03 

        
Kostnad per vunnet levnadsår 678 483 kr 
Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 949 064 kr 

3.2 TLV:s scenarioanalyser 

I TLV:s scenarioanalyser presenteras ett spann med en kostnad per vunnet kvalitetsjusterat 
levnadsår mellan 1,62–1,91 miljoner kronor vid jämförelse mot VMP, 1,52-1,87 miljoner kro-
nor vid jämförelse mot Rd18 och 1,15-1,40 miljoner kronor vid jämförelse mot Rd-mix. 

 

• Gällande effektfördelen för DVMP antas tre olika tidpunkter för avtagande effekt; 8, 10 

respektive 12 år. Efter 10, 12 respektive 14 år antas patienter i DVMP-armen lida samma 

mortalitetsrisk och progressionsrisk som patienter med antingen VMP eller Rd be-

handling.  

• Darzalex antas administreras subkutant. 

• Administreringskostnaden för subkutan injektion justeras efter Södra sjukvårdsreg-

ionens prislista för 2021 till 2 995 kronor. Två subkutana behandlingar samtidigt be-

räknas uppbära en administrationskostnad om 4492 kronor.  

• Läkemedelskostnaden för bortezomib är i modellen anpassad efter nuvarande avtalade 

priser med regionerna.  

• Läkemedelskostnader i Rd-armen minskas med 11 procent 

• Överlevnadskurvorna korrigeras efter mortalitetsrisken i normalpopulationen i stället 

för överlevnaden hos normalpopulationen 
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TLV:s scenarioanalyser med VMP som jämförelsealternativ visar en kostnad per vunnet kvali-
tetsjusterat levnadsår mellan 1,62–1,94 miljoner kronor, se tabell 20. Skillnaden i kostnader 
ligger mellan 3,0–3,20 miljoner kronor medan antal vunna levnadsår ligger mellan 2,92–3,80.  
 
Tabell 20. Resultat i TLV:s scenarioanalyser för DVMP jämfört med VMP.  

  DVMP VMP ∆ 

HR=1 efter 10 år, börjar avta efter 8 år 

Läkemedelskostnader, första behandlingslinjen [-----] [-----] [-----] 

Administreringskostnader, första behandlingslinjen [-----] [-----] [-----] 

     

Övriga sjukvårdskostnader [-----] [-----] [-----] 

     

Kostnader, totalt [-----] [-----] 3 036 763 kr 

     

Progressionfria levnadsår (odiskonterat) [-----] [-----] 2,38 

Levnadsår (odiskonterat) [-----] [-----] 2,92 

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) [-----] [-----] 1,59 

     

Kostnad per vunnet levnadsår 1 377 168 kr 

Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 1 912 861 kr 

 

HR=1 efter 12 år, börjar avta efter 10 år 

Läkemedelskostnader, första behandlingslinjen [-----] [-----] [-----] 

Administreringskostnader, första behandlingslinjen [-----] [-----] [-----] 

  

Övriga sjukvårdskostnader [-----] [-----] [-----] 

  

Kostnader, totalt [-----] [-----] 3 134 139 kr 

 

Progressionfria levnadsår (odiskonterat) [-----] [-----] 2,63 

Levnadsår (odiskonterat) [-----] [-----] 3,41 

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) [-----] [-----] 1,81 

 

Kostnad per vunnet levnadsår 1 242 090 kr 

Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 1 728 283 kr 

 

HR=1 efter 14 år, börjar avta efter 12 år 

Läkemedelskostnader, första behandlingslinjen [-----] [-----] [-----] 

Administreringskostnader, första behandlingslinjen [-----] [-----] [-----] 

  

Övriga sjukvårdskostnader [-----] [-----] [-----] 

  

Kostnader, totalt [-----] [-----] 3 200 806 kr 

  

Progressionfria levnadsår (odiskonterat) [-----] [-----] 2,83 

Levnadsår (odiskonterat) [-----] [-----] 3,80 

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) [-----] [-----] 1,99 

  

Kostnad per vunnet levnadsår 1 157 173 kr 

Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 1 612 065 kr 
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TLV:s scenarioanalyser med Rd18 som jämförelsealternativ visar en kostnad per vunnet kvali-
tetsjusterat levnadsår mellan 1,52–1,87 miljoner kronor, se tabell 21. Skillnaden i kostnader 
ligger mellan 2,3–2,5 miljoner kronor medan antal vunna levnadsår ligger mellan 2,30–3,17. 
 
Tabell 21. Resultat i TLV:s scenarioanalyser för DVMP jämfört med Rd18.  

  DVMP Rd18 ∆ 
HR=1 efter 10 år, börjar avta efter 8 år 

Läkemedelskostnader, första behandlingslinjen [-----] [-----] [-----] 

Administreringskostnader, första behandlingslinjen [-----] [-----] [-----] 

       

Övriga sjukvårdskostnader [-----] [-----] [-----] 

       

Kostnader, totalt [-----] [-----] 2 308 379 kr 

       

Progressionsfria levnadsår (odiskonterat) [-----] [-----] 2,42 

Levnadsår (odiskonterat) [-----] [-----] 2,30 

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) [-----] [-----] 1,23 

        

Kostnad per vunnet levnadsår 1 362 440 kr 

Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 1 870 576 kr 

 

HR=1 efter 12 år, börjar avta efter 10 år 

Läkemedelskostnader, första behandlingslinjen [-----] [-----] [-----] 

Administreringskostnader, första behandlingslinjen [-----] [-----] [-----] 

  

Övriga sjukvårdskostnader [-----] [-----] [-----] 

  

Kostnader, totalt [-----] [-----] 2 406 530 kr 

  

Progressionfria levnadsår (odiskonterat) [-----] [-----] 2,67 

Levnadsår (odiskonterat) [-----] [-----] 2,78 

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) [-----] [-----] 1,46 

  

Kostnad per vunnet levnadsår 1 195 793 kr 

Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 1 648 325 kr 

 

HR=1 efter 14 år, börjar avta efter 12 år 

Läkemedelskostnader, första behandlingslinjen [-----] [-----] [-----] 

Administreringskostnader, första behandlingslinjen [-----] [-----] [-----] 

  

Övriga sjukvårdskostnader [-----] [-----] [-----] 

  

Kostnader, totalt [-----] [-----] 2 473 695 kr 

  

Progressionfria levnadsår (odiskonterat) [-----] [-----] 2,86 

Levnadsår (odiskonterat) [-----] [-----] 3,17 

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) [-----] [-----] 1,63 

  

Kostnad per vunnet levnadsår 1 096 848 kr 

Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 1 515 644 kr 
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TLV:s scenarioanalyser med Rd-mix som jämförelsealternativ visar en kostnad per vunnet 
kvalitetsjusterat levnadsår mellan 1,15–1,40 miljoner kronor, se tabell 22. Skillnaden i kostna-
der ligger mellan 1,72–1,87 miljoner kronor medan antal vunna levnadsår ligger mellan 2,33–
3,20. 
 
Tabell 22. Resultat i TLV:s scenarioanalyser för DVMP jämfört med Rd-mix. 

  DVMP Rd-mix ∆ 
HR=1 efter 10 år, börjar avta efter 8 år 

Läkemedelskostnader, första behandlingslinjen [-----] [-----] [-----] 

Administreringskostnader, första behandlingslinjen [-----] [-----] [-----] 

     

Övriga sjukvårdskostnader [-----] [-----] [-----] 

     

Kostnader, totalt [-----] [-----] 1 724 410 kr 

     

Progressionsfria levnadsår (odiskonterat) [-----] [-----] 1,92 

Levnadsår (odiskonterat) [-----] [-----] 2,33 

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) [-----] [-----] 1,24 

     

Kostnad per vunnet levnadsår 1 003 144 kr 

Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 1 392 952 kr 

 

HR=1 efter 12 år, börjar avta efter 10 år 

Läkemedelskostnader, första behandlingslinjen [-----] [-----] [-----] 

Administreringskostnader, första behandlingslinjen [-----] [-----] [-----] 

   

Övriga sjukvårdskostnader [-----] [-----] [-----] 

   

Kostnader, totalt [-----] [-----] 1 811 825 kr 

  

Progressionfria levnadsår (odiskonterat) [-----] [-----] 2,15 

Levnadsår (odiskonterat) [-----] [-----] 2,81 

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) [-----] [-----] 1,46 

  

Kostnad per vunnet levnadsår 889 368 kr 

Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 1 238 232 kr 

 

HR=1 efter 14 år, börjar avta efter 12 år 

Läkemedelskostnader, första behandlingslinjen [-----] [-----] [-----] 

Administreringskostnader, första behandlingslinjen [-----] [-----] [-----] 

 

Övriga sjukvårdskostnader [-----] [-----] [-----] 

  

Kostnader, totalt [-----] [-----] 1 872 088 kr 

  

Progressionfria levnadsår (odiskonterat) [-----] [-----] 2,32 

Levnadsår (odiskonterat) [-----] [-----] 3,20 

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) [-----] [-----] 1,63 

 

Kostnad per vunnet levnadsår 821 097 kr 

Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 1 145 069 kr 
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 TLV:s känslighetsanalyser 

TLV har genomfört känslighetsanalyser för variabler med stor osäkerhet, för mer detaljer se 

tabell 23, 24 och 25. Några faktorer som har märkbar inverkan på resultatet är: 

• Variation av nyttovikter 

• Val av extrapoleringsfördelning(ar)  

• Lägre kostnader för efterföljande behandling i jämförelsearmen  

• Variation av diskonteringsränta 

• Justering av HR för Rd utefter standardavvikelse  

Huruvida det är rimligt att sänka läkemedelskostnaderna i kontrollarmen bedömds som osä-
kert. Samtidigt omfattas efterföljande behandling av betydande osäkerhet och med anledning 
av detta finner TLV det rimligt att visa i vilken utsträckning förändringar i kostnader för efter-
följande behandling påverkar resultaten. 
 
I TLV:s känslighetsanalyser varierar kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår mellan 
1,35–2,23 miljoner kronor vid jämförelse med VMP, 1,1 – 3,08 miljoner kronor vid jämförelse 
med Rd18 och 790 tusen – 2,24 miljoner kronor vid jämförelse med Rd-mix. 
 
Tabell 23. Känslighetsanalyser DVMP jämfört med VMP 

 
 
 

 
 

Känslighetsanalyser Kostnad/QALY 

Grundscenario  1 612 065 – 1 912 861 kr 

TLV tvingar PFS- och 
OS-HR gå mot 1 

Aldrig 
1 493 596 kr 

TLV tvingar PFS-HR gå 
mot 1 

Aldrig 
1 661 794 – 2 052 699 kr 

Tidshorisont 
20 år 1 686 867 – 1 973 433 kr   

15 år 1 877 065 – 2 127 856 kr 

OS 
VMP OS: Weibull 1 866 444 – 2 229 973 kr  

DVMP OS: Generalized gamma 1 965 823 – 2 057 144 kr 

PFS 
VMP PFS: Weibull 1 620 391 – 1 929 425 kr 

DVMP PFS: Exponential 1 493 574 – 1 249 769 kr 

Relativ dosintensitet  

100% 1 612 113 – 1 912 921 kr 

90% 1 612 059 – 1 872 092 kr 

80% 1 612 004 – 1 871 686 kr 

Kostnad efterföljande  
behandling samtliga 

+10%  1 598 266 – 1 897 854 kr 

+20% 1 584 467 – 1 882 847 kr 

-10% 1 624 864 – 1 907 889 kr 

-20% 1 639 664 – 1 943 598 kr 

Kostnad efterföljande be-
handling VMP 

-10% 1 683 634 – 2 002 371 kr 

-20% 1 755 202 – 2 091 880 kr 

Nyttovikter 
+10% 1 465 515 – 1 701 968 kr 

-10% 1 684 664 – 2 125 399 kr 

Diskonteringsränta 
0% 1 348 112 – 1 626 442 kr 

5% 1 807 182 – 2 119 280 kr 
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Tabell 24. Känslighetsanalyser DVMP jämfört med Rd18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Känslighetsanalyser Kostnad/QALY 

Grundscenario  1 515 644 – 1 870 576 kr 

TLV tvingar PFS- och 
OS-HR gå mot 1 

Aldrig 
1 387 691 kr 

TLV tvingar PFS-HR gå 
mot 1 

Aldrig 
1 577 138 – 2 052 062 kr 

Tidshorisont 
20 år 1 595 768 – 1 938 040 kr 

15 år 1 801 590 – 2 111 948 kr 

OS 
VMP OS: Weibull 2 539 584 – 3 077 074 kr 

DVMP OS: Generalized gamma 1 940 236 – 2 056 092 kr 

PFS 
VMP PFS: Weibull 1 527 767 – 1 894 316 kr 

DVMP PFS: Exponential 1 370 840 – 1 752 814 kr 

HR mellan Rd18 och VMP 

OS-HR = 0,53 1 913 026 – 2 817 611 kr 

OS-HR = 1,06 1 099 652 – 1 319 310 kr 

PFS-HR = 0,68 1 423 564 – 1 838 771 kr 

PFS-HR = 1,54 1 355 237 – 1 721 106 kr 

OS-HR = 0,53, PFS-HR = 0,68 1 996 452 – 2 983 145 kr 

OS-HR =1,06, PFS-HR = 1,54 1 088 908 – 1 298 739 kr 

Relativ dosintensitet  

100% 1 515 869 – 1 870 873 kr 

90% 1 515 577 – 1 870 487 kr 

80% 1 515 270 – 1 870 081 kr 

Kostnad efterföljande  
behandling samtliga 

+10% 1 486 471 – 1 834 915 kr 

+20% 1 457 298 – 1 799 253 kr 

-10% 1 544 817 – 1 906 237 kr 

-20% 1 573 990 – 1 941 899 kr 

Kostnad efterföljande be-
handling Rd18 

-10% 1 615 115 – 2 002 133 kr 

-20% 1 754 766 – 2 133 690 kr 

Nyttovikter 
+10% 1 377 849 – 1 700 509 kr 

-10% 1 684 062 – 2 078 439 kr 

Diskonteringsränta 
0% 1 266 749 – 1 586 193 kr 

5% 1 703 151 – 2 079 027 kr 
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Tabell 25. Känslighetsanalyser DVMP jämfört med Rd-mix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Känslighetsanalyser Kostnad/QALY 

Grundscenario  1 145 069 – 1 392 952 kr 

TLV tvingar PFS- och 
OS-HR gå mot 1 

Aldrig 
1 058 118 kr 

TLV tvingar PFS-HR gå 
mot 1 

Aldrig 
1 200 836 – 1 558 206 kr 

Tidshorisont 
20 år 1 200 728 – 1 440 917 kr 

15 år 1 335 638 – 1 557 681 kr 

OS 
VMP OS: Weibull 1 870 274 – 2 239 058 kr 

DVMP OS: Generalized gamma 1 461 073 – 1 529 128 kr  

PFS 
VMP PFS: Weibull 1 131 521 – 1 386 391 kr 

DVMP PFS: Exponential 991 654 – 1 260 793 kr 

HR mellan Rd-mix och 
VMP 

OS-HR = 0,54  1 365 951 – 1 989 714 kr 

OS-HR = 1,09 796 855 – 946 033 kr 

PFS-HR = 0,48 789 896 – 1 013 186 kr 

PFS-HR = 1,09 1 136 376 – 1 439 353 kr 

OS-HR = 0,54, PFS-HR = 0,48 1 089 390 – 1 609 212 kr 

OS-HR =1,09, PFS-HR = 1,09 909 816 – 1 079 862 kr 

Relativ dosintensitet  

100% 1 145 011 – 1 390 875 kr 

90% 1 145 003 – 1 392 864 kr 

80% 1 144 978 – 1 392 832 kr 

Kostnad efterföljande  
behandling samtliga 

+10% 1 121 464 – 1 364 334 kr 

+20% 1 097 858 – 1 335 716 kr 

-10% 1 168 675 – 1 421 570 kr 

-20% 1 192 281 – 1 450 188 kr 

Kostnad efterföljande be-
handling Rd-mix 

-10% 1 238 579 – 1 516 446 kr 

-20% 1 332 088 – 1 639 940 kr 

Nyttovikter 
+10% 1 040 965 – 1 266 310 kr 

-10% 1 272 309 – 1 547 741 kr 

Diskonteringsränta 
0% 966 067 – 1 185 757 kr 

5% 1 283 038 – 1 548 357 kr 
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 Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer 

I figur 13, 14 och 15 presenteras kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår från TLV:s 
scenarioanalyser vid olika prisnivåer av Darzalex. När kostnaderna för Darzalex är lägre och 
effekten bättre än jämförelsealternativet är behandling med Darzalex dominant. Det medför 
en negativ ICER.  
 
Figur 13. Kostnad per QALY vid olika prisnivåer med VMP som jämförelsealternativ 

 
 
Figur 14. Kostnad per QALY vid olika prisnivåer med Rd18 som jämförelsealternativ 
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Figur 15. Kostnad per QALY vid olika prisnivåer med Rd-mix som jämförelsealternativ 

 
 
 
 

3.3 Osäkerhet i resultaten 

TLV bedömer osäkerheten i resultaten som hög, detta beror i huvudsak på tre faktorer: 
1. Relativ effekt mellan DVMP och Rd är baserade på en indirekt jämförelse då direkt 

jämförande studier saknas.  
2. Val av extrapoleringsfördelningar har stor effekt på resultatet till följd av att den 

främsta QALY vinsten sker när uppmätt data saknas. 
3. Relativ behandlingseffekt mellan DVMP och VMP respektive Rd är enbart studerad un-

der en begränsad tid vilket betyder att långsiktig behandlingseffekt är okänd. TLV tar 
höjd för denna osäkerhet genom att presentera tre olika scenarioanalyser för varje jäm-
förelsealternativ när OS-HR börjar röra sig mot 1 efter 8, 10 och 12 år. Utifrån rådande 
kunskapsläge är varken TLV:s eller företagets antaganden kring detta möjliga att vali-
dera med hjälp av externa data.  

3.4 Budgetpåverkan 

Företaget uppskattar att upp till [--] nya patienter per år kan komma att få behandling med 
DVMP 
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3.5 Samlad bedömning av resultaten 

TLV har utrett Darzalex i kombination med bortezomib, melfalan och prednison (DVMP) för 
patienter med nydiagnostiserat multipelt myelom som inte är lämpliga för stamcellstransplan-
tation. Relevanta jämförelsealternativ utgörs av kombinationsbehandlingen bortezomib, mel-
falan och prednison (VMP), och lenalidomid i kombination med dexametason (Rd). Hur länge 
behandling med Rd fortlöper i svensk klinisk praxis är svårt för TLV att avgöra och därför pre-
senterar TLV två analyser med Rd som jämförelsealternativ. I den ena analysen antas behand-
ling med Rd fortlöpa som längst under 18 månader medan Rd i den andra analysen, enligt 
företaget, är en mix mellan att behandling med Rd avbryts efter 18 månader och fortlöper fram 
till progression. 
 
I TLV:s scenarioanalyser varieras kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår mellan 1,62–
1,91 miljoner kronor vid jämförelse mot VMP, 1,52–1,87 miljoner kronor vid jämförelse mot 
Rd18 och 1,15–1,40 miljoner kronor vid jämförelse mot Rd-mix. TLV:s känslighetsanalyser pre-
senteras i avsnitt 3.2.3.  
 
Osäkerheten i resultaten är hög och beror främst på att relativ effekt mellan DVMP och Rd är 
baserat på en indirekt jämförelse, att val av extrapoleringsfördelningar har relativt stor inver-
kan på resultaten och att den långsiktiga effektfördelen för DVMP jämfört med VMP respektive 
Rd är okänd. 

4 Utvärdering från myndigheter i andra länder 

CADTH, den kanadensiska HTA myndigheten, rekommenderar Darzalex i kombination med 
bortezomib, melfalan och prednison (DVMP) för patienter med nydiagnostiserat multipelt my-
elom som inte är lämpliga för stamcellstransplantion om kostnadseffektivitet och rimlig bud-
getpåverkan uppnås.  
 
Varken NICE, NPCE, SMC eller NOMA, den brittiska, irländska, skottska respektive norska 
HTA-myndigheten, har utvärderat Darzalex i kombination med bortezomib, melfalan och 
prednison (DVMP). 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Företagets scenarioanalys  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabellen har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Bilaga 2 – Företagets argument för MRD-negativitet som relevant         
iiiiiiiiiiprediktor för långtidsöverlevnad  

 
En klinisk expert specialiserad på MRD har estimerat att tjugoårsöverlevnaden för patienter 
som uppnått MRD-negativitet skulle kunna vara upp mot 50–75 procent. Företaget menar att 
detta kan appliceras på studerad patientpopulation. Resultaten från ALCYONE visar att pati-
enter med MRD-negativitet uppgick till 28,3 procent i DVMP-armen och 7 procent i VMP-
armen, vilket indikerar att mellan 14 och 21,2 procent ska vara vid liv efter 20 år i DVMP-
armen.  
 
 


