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

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

Kostnaden för läkemedlet 
efter återbäring  

Begreppet används när TLV beskriver kostnaden för 
användning av en produkt efter återbäring, då en 
sidoöverenskommelse har tillförts ärendet.  
 
Begreppen nettokostnad, 
behandlingskostnad/läkemedelskostnad efter 
återbäring används inte.  

Pris för läkemedel/ pris för 
förbrukningsartikel  

Begreppet används när TLV talar om pris per 
förpackning/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 + 
administreringskostnad. Begreppet används inte om 
TLV endast talar om läkemedelskostnaden.  

  
Receptbelagda läkemedel utan förmån/receptfria läkemedel  
 
Apotekens försäljningspris  Begreppet används när TLV talar om receptfria 

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

  

 
Klinikläkemedel och medicinteknik  

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

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

• Hypofosfatasi, HPP, (låg halt av enzymet alkaliskt fosfatas, ALP) är en ärftlig 
ämnesomsättningssjukdom som bland annat medför skelettmissbildningar, tidig 
förlust av mjölktänderna och upprepade frakturer. Sjukdomen kan debutera när som 
helst i livet men blir oftast allvarligare ju tidigare den debuterar. Vid de allvarligaste 
formerna dör 50–100 procent av barnen med sjukdomsdebut under foster-(perinatal) 
eller spädbarnsstadiet (infantil). 

• Asfotas alfa, som är den aktiva substansen i Strensiq, är ett rekombinant framställt 
alkaliskt fosfatas vilket främjar mineralisering av skelettet hos patienter med HPP. 

• Strensiq administreras genom en subkutan injektion och är avsett för 
långtidsbehandling med enzymersättning hos patienter med HPP vars första symtom 
visat sig före 18 års ålder för att behandla sjukdomens benmanifestationer. Strensiq 
fick marknadsgodkännande i Europa i augusti 2015.  

• TLV bedömer i likhet med företaget att inget tillägg till bästa understödjande 
behandling är relevant jämförelsealternativ då det är den behandlingen som finns 
tillgänglig för patienter med HPP. 

• TLV bedömer att behandling med asfotas alfa leder till en positiv effekt på sjukdomens 
benmanifestationer, tillväxt och gångförmåga jämfört med historiska kontroller samt 
mot baslinjen. Dock är resultaten förknippade med mycket hög osäkerhet då 
majoriteten av studierna är enkelarmade och majoriteten är okontrollerade. 

• En komparativ överlevnadsanalys mot historiska kontroller utvärderar effekten av 
asfotas alfa på behov av andningsstöd och överlevnad. TLV bedömer att analysen visar 
att behandling med asfotas alfa leder till ett minskat behov av andningsstöd och en 
förbättrad överlevnad jämfört med historiska kontroller. Den relativa effekten bedöms 
vara förknippad med stora osäkerheter då jämförelsen är omatchad och det är osäkert 
hur representativa resultaten för de historiska kontrollerna är. 

• Strensiq tillhandahålls i vialer i olika styrkor (18 mg, 28 mg, 40 mg och 80 mg). 
Företagets pris som används i den hälsoekonomiska analysen är 9 903 kronor för 18 
mg,  
15 404 kronor för 28 mg, 22 006 kronor för 40 mg och 44 012 kronor för 80 mg. För 
patienter som väger mellan 20 och 60 kilo uppgår läkemedelskostnaden per år till 
mellan 3,4 och 10,3 miljoner kronor.  

• I företagets grundscenario skattas kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår, 
QALY, till cirka 10,8 miljoner kronor för infantila och perinatala patienter.  

• TLV bedömer att det hälsoekonomiska underlaget är förenat med mycket höga 
osäkerheter. Detta avser framförallt antagandena om HPP-relaterade dödsfall upp till 
fem år och gångförmåga över ett livstidsperspektiv. Mot bakgrund av dessa osäkerheter 
redovisar TLV inget grundscenario utan endast känslighetsanalyser utifrån företagets 
grundscenario.  

• När TLV exkluderar produktivitetsbortfall och livskvalitetsförluster för anhöriga från 
företagets grundscenario, uppgår kostnaden per vunnet QALY till cirka 12,5 miljoner 
kronor för infantila och perinatala patienter. 
 

Slutsatserna i underlaget kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund för 
utvärderingen förändras på ett avgörande sätt. 
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1 Bakgrund 
Rådet för nya terapier, NT-rådet beslutade om nationell samverkan för Strensiq 26 juni 2019, 
vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet 
kommer att ge en rekommendation om användning. 
 

 

 

NT-rådets motivering till detta är: kostsam behandling av tillstånd med hög svårighetsgrad och 
angeläget med jämlik hantering. 

Företaget som marknadsför Strensiq ansökte till TLV om att ingå i läkemedelsförmånerna 
under år 2016, (dnr. 2673/2016). TLV:s preliminära bedömning var avslag och företaget valde 
att dra tillbaka ansökan.  

2 Medicinskt underlag  

2.1 Hypofosfatasi 
 

 

Hypofosfatasi, HPP, är en sällsynt, ärftlig ämnesomsättningssjukdom som orsakas av 
mutationer i genen som kodar för aktiviteten hos det vävnadsospecifika enzymet alkaliskt 
fosfatas (TNSALP). Detta leder till en minskad aktivitet av enzymet och en extracellulär ökning 
av endogena substrat, exempelvis inhibitorer av benmineralisering, mineralinlagring i ben och 
tänder [1]. Rakit1 uppstår till följd av en bristfällig mineralisering framför allt av mineralerna 
kalcium och fosfor [2]. Dessa mineraler är nödvändiga för att ben och tänder ska bli tillräckligt 
hårda och starka. En defekt mineralisering kan resultera i mjuka ben som är benägna att 
spricka och deformeras, men det kan även resultera i för tidig tandlossning [1]. Den bristfälliga 
mineraliseringen orsakar även förhöjda nivåer av fosfat och kalcium i blodet (hyperfosfatemi 
och hyperkalcemi) vilket ses vid alla fem former av sjukdomen och en del personer med HPP 
har också försvagade muskler [2]. De förhöjda nivåerna av kalcium kan i sällsynta fall skada 
njurarna och leda till njursten och njursvikt. 
 
Sjukdomen leder även till att det ansamlas substanser som kan störa omsättningen av vitamin 
B6 i kroppen. I svåra fall kan detta leda till epilepsi. 
 
HPP förekommer i fem olika former. De specifika symtomen kan uppvisa stora individuella 
variationer och de olika sjukdomsformerna varierar i svårighetsgrad. Även inom samma form 
kan svårighetsgraden variera mycket [1]. De olika formerna är heller inte tydligt avgränsade 
utan överlappar varandra.  
 

• Perinatal HPP är den allvarligaste formen av sjukdomen. Perinatal syftar på att 
symtomen uppstår strax före eller efter födseln. Det är stor risk att foster med perinatal 
HPP dör under graviditeten eller mycket tidigt efter födseln[2]. Barnen föds med 
ofullständigt utvecklad bröstkorg orsakad av dålig mineralisering av bröstkorgen [3]. 
Detta leder till underutvecklade lungor vilket gör det svårt att andas. Den allvarliga 
störningen av skelettbildningen ger bland annat sporrliknande broskutväxter under 
huden och kortare armar och ben [2]. 

• Den infantila formen (spädbarnsformen) leder till så allvarliga missbildningar i 
bröstet att ungefär hälften av barnen dör under sitt första levnadsår om ingen 
behandling ges. Barn med den infantila formen av HPP utvecklar ofta symtomen under 

                                                        
1 Rakit är en allmän term för bensjukdom som inträffar under tillväxten. Mjuk benvävnad och deformerade ben samt tillväxtplattor 
är karaktäristiska https://rarediseases.org/rare-diseases/hypophosphatasia/  
 

https://rarediseases.org/rare-diseases/hypophosphatasia/
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sina första sex levnadsmånader [2]. Det initiala symtomet kan vara problem med 
tillväxt och viktuppgång. Vissa barn får kraniosynostos2 och ett oproportionerligt brett 
huvud. Kraniosynostos kan leda till ett förhöjt tryck i vätskan som omger hjärnan vilket 
kan ge huvudvärk, svullnad och utbuktande ögon[1]. Den bristande förkalkningen av 
benvävnaden i bröstkorgen leder till revbensfrakturer och predisponerar för 
lunginflammation som potentiellt kan utvecklas till livshotande andningssvikt. [2]. 

 

 

 

• Den juvenila formen (barn- och ungdomsformen) av HPP varierar mycket i 
svårighetsgrad. Den kan medföra skelettmissbildningar, till exempel avlångt, mjukt 
kranium där fontanellerna sluter sig sent, och ökad tillväxt av skelettet runt lederna. 
Många av barnen får upprepade frakturer under uppväxten, vilket kan leda till 
felställningar och orsaka smärta. Barn med svårare juvenil HPP kan också vara 
kortväxta. Många av barnen tappar sina mjölktänder betydligt tidigare än normalt, 
ibland redan mellan ett och tre års ålder. Tidiga tecken kan vara ökad tandrörlighet och 
tandförflyttningar. De förlorar tänderna med hela roten kvar och utan 
tandköttsinflammation. Detta gäller framför allt framtänderna i underkäken, men alla 
mjölktänder kan drabbas. På grund av avvikelser i tandrotens yttersta lager 
(rotcementet) finns risk för tidig tandlossning av permanenta tänder. Barn med juvenil 
HPP lär sig gå sent, ibland först i två-treårsåldern, och gången är vaggande[1, 2]. 

• Vuxenformen av HPP visar sig ofta först i medelåldern, vanligen som smärta i foten 
på grund av små sprickor i mellanfotsbenet eller i lårbenet (stressfrakturer). När 
diagnosen väl är ställd kan det framkomma att det funnits symtom redan i barndomen, 
som för tidig förlust av mjölktänderna eller upprepade frakturer under uppväxten. 
Avvikelser i rotcementet leder också till tandlossning i det permanenta bettet i 
varierande grad. 

• Odontohypofosfatasi medför vanligtvis inte missbildningar av skelettsystemet. 
Denna form karaktäriseras i stället huvudsakligen av tandsymtom med för tidig 
spontan förlust av intakta mjölktänder där hela roten finns kvar, förstorade pulparum 
och vida rotkanaler. Mjölktänderna kan också komma senare än vanligt (försenat 
tandframbrott). Även unga vuxna och äldre med denna form av HPP har ökad risk för 
tandlossning och förlorar ofta permanenta tänder tidigt på grund av avvikelser i 
rotcementet. Andra tandavvikelser kan vara bullig kronform och defekt dentin, den 
hårdvävnad som finns innanför emaljen. Även avvikande rotanatomi, korta rötter och 
emaljavvikelser har beskrivits. 

 

 

De stora skillnaderna mellan sjukdomens manifestationer kan delvis förklaras av om 
mutationen som orsakar sjukdomen har autosomalt recessivt eller autosomalt dominant 
nedärvningsmönster. Autosomal recessiv nedärvning förklarar alla perinatala- samt nästan 
alla de infantila sjukdomsfallen [4].  
 
Förekomsten av HPP är inte känd, men de allvarliga formerna beräknas finnas hos ett barn 
per 100 000 nyfödda. Det skulle innebära att det föds ett barn varje år i Sverige med en allvarlig 
form av HPP. De lindrigare varianterna är sannolikt vanligare [2]. 

2.2 Läkemedlet 
Strensiq är en injektionsvätska, avsedd för subkutan administrering. Injektionsvätskan ska 
förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). 
                                                        
2 Kraniosynostos är ett medfött tillstånd med slutning av en eller flera av de sömmar (suturer) som förbinder skallens olika ben. 
Dessa suturer fungerar normalt som tillväxtzoner och slutning genom förbening av en eller flera av dessa leder till olika deformi-
teter av skallen. Deformitet och hämmad skalltillväxt kan leda till förhöjt intrakraniellt tryck och negativa effekter på hjärnans 
utveckling. https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2849 (2020:06:09) 

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2849


 

Dnr 1963/2020 
                                                                   3 

 

Den aktiva substansen är asfotas alfa. Strensiq godkändes via den centrala proceduren den 28 
augusti 2015. Godkännandet gavs under så kallade exceptionella omständigheter, vilket 
innebär att läkemedlet godkändes trots att fullständig information om dess effekt och säkerhet 
inte visats. Denna typ av godkännande kan beviljas då tillståndet är mycket ovanligt eller då 
etiska aspekter hindrar insamlandet av data. Läkemedlet har sedan den 3 december 2008 
särläkemedelsstatus i Europa för behandling av HPP. 

 Indikation 
Strensiq är avsett för långtidsbehandling med enzymersättning hos patienter med HPP vars 
första symtom visat sig före 18 års ålder för att behandla sjukdomens benmanifestationer. 

 Verkningsmekanism 
Asfotas alfa, ett rekombinant humant vävnadsospecifikt alkaliskt fosfatas-Fc-deka-
aspartatfusionsprotein med enzymatisk aktivitet, främjar mineralisering av skelettet hos 
patienter med HPP. 

 Dosering/administrering 
Rekommenderad dosregim för asfotas alfa är 2 mg/kg kroppsvikt administrerat subkutant tre 
gånger per vecka eller en dosregim med 1 mg/kg kroppsvikt administrerat subkutant sex 
gånger per vecka. Om patienten missar en dos asfotas alfa ska inte dubbel dos injiceras för att 
kompensera för den missade dosen. Strensiq är endast för subkutant bruk. Det är inte avsett 
för intravenösa eller intramuskulära injektioner. 
 
Den maximala läkemedelsvolymen per injektion ska inte överstiga 1 ml. Om det krävs mer än 
1 ml kan flera injektioner ges vid samma doseringstillfälle. Patienter kan injicera sig själva 
endast om de har fått lämplig träning i administreringsmetoder. 

2.3 Behandling 

 Aktuella behandlingsrekommendationer 
Behandlingen bör skötas vid en klinik med erfarenhet av patienter med HPP. De behandlingar 
som används vid andra benskörhetssjukdomar fungerar inte vid HPP och kan till och med vara 
farliga.  
 
Barn med perinatal eller infantil HPP behöver alltid vårdas på sjukhus under 
nyföddhetsperioden. De kan behöva andningsstöd, och det är vanligt att de måste sondmatas 
eftersom de har svårt att suga. För att få igång matningsrutiner kan föräldrarna behöva hjälp 
och stöd av ett nutritionsteam där bland annat dietist och logoped ingår. 
 
Frakturer behandlas på olika sätt, beroende på vilket ben det gäller och hur frakturen ser ut. 
Ofta krävs operation. Felställningar i leder och skelettmissbildningar som uppstått som en 
följd av upprepade frakturer kan också behöva korrigeras kirurgiskt. 
 
Barn med HPP bör remitteras till en specialist i barntandvård (pedodonti) för information om 
munvård och kontroller. Både barn och vuxna med sjukdomen löper ökad risk för förlust av 
den del av käkbenet som förankrar tänderna och bör behandlas som riskpatienter för 
tandlossning. Noggranna dagliga munvårdsrutiner och regelbunden professionell 
tandrengöring hos tandhygienist kan sannolikt fördröja tandlossning och förlust av käkbenet. 
Tidiga förluster av permanenta tänder kan medföra att man behöver fasta eller avtagbara 
tandersättningar. Ett fåtal personer i Sverige med HPP har fått förlorade tänder ersatta med 
tandimplantat. 
 
Personer med HPP som har epilepsi behandlas med pyridoxin (vitamin B6). 
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Vid HPP får inte behandling med kalcium och vitamin D ges, eftersom det leder till ökad 
utsöndring av kalcium i urinen med risk för njurskada. Personer med njurskada behöver 
kontakt med en njurmedicinsk klinik för kontroll av till exempel saltnivån i blodet liksom 
urinvolym och blodtryck [2]. 

 Jämförelsealternativ 
Aktuell behandling syftar till att reducera sjukdomens symtom och den varierar därför med 
sjukdomens svårighetsgrad och vilka resurser som finns tillgängliga. Företaget anger att inget 
tillägg till bästa understödjande behandling är relevant jämförelsealternativ till behandling 
med Strensiq, då det är den behandling som i dagsläget finns tillgänglig för patienter med HPP. 
Enligt företagets ansökan utgörs bästa understödjande behandling av: 

• Medicinsk behandling av symtom och funktionella nedsättningar såsom epileptiska 
anfall, muskel- och skelettsmärtor, andnings-, njur- och gastrointestinala 
komplikationer.  

• Neurokirurgiska interventioner för kraniosynostos  
• Fysisk terapi för att förbättra muskelfunktion, kondition, styrka och rörlighet 
• Ortopediska ingrepp vid frakturer och pseudo-frakturer 
• Övervakning av tandhälsan som inkluderar: förebyggande vård och rengöring i syfte 

att undvika bakteriella angrepp.  
 

 

TLV:s bedömning: TLV bedömer i likhet med företaget att inget tillägg till bästa 
understödjande behandling är relevant jämförelsealternativ till behandling med Strensiq då 
det är den behandling som finns tillgänglig för patienter med HPP.  

2.4 Klinisk effekt och säkerhet  
De studier som ligger till grund för marknadsgodkännande i Europa inkluderar två öppna fas 
II studier (ENB-002-08 och ENB-006-09) med var sin förlängningsstudie (ENB-003-08 och 
ENB-008-10) samt ytterligare en öppen enkelarmad studie (ENB-010-10). Dessa fem studier 
var alla fas II-studier och betecknas av företaget i ansökan till EMA som pivotala studier. 
Därtill finns ytterligare en studie (ENB-009-10) som var en öppen parallellgruppsstudie se 
tabell 1 nedan. 
 
I tabell 1 nedan beskrivs de kliniska studier som studerar effekt och säkerhet för asfotas alfa. I 
dessa studier har patienter med HPP i åldersspannet en dag upp till 66 år (vid respektive 
studiestart) inkluderats.  
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Tabell 1 Sammanfattning över aktuella studier 
Studie Studiedesign  Jämförelsealternativ Studiepopulation  Effektmått Utfall  

EN
B

-0
06

-0
9 

/ E
N

B
-0

08
-1

0 

Öppen, randomiserad 
studie med historiska 
kontroller 
 
ENB-006-09 var 24 veckor 
lång och ENB-008-10 hade 
en uppföljningstid på fem 
år. 

 
 

Historiska Kontroller (n=16) 
 
Patienterna som fick 
asfotas alfa 
randomiserades till 
antingen: 

• 2 mg per kg tre 
gånger per vecka 
(n=6)  

• 3 mg per kg tre 
gånger per vecka 
(n=7) 

Under 24 veckor 

13 patienter mellan 5–12 år 
med infantil eller juvenil HPP 
inkluderades 

Primärt effektmått: 
Förändringen av 
hypofosfatasins 
benmanifestationer 
utvärderat med RGI-C 
jämfört med historiska 
kontroller. 
 
Sekundära effektmått 
inkluderade bland annat 
förändringar av serum 
ALP, plasma PLP, tillväxt, 
muskelstyrka, smärta, 
gångförmåga och 
uthållighet i förhållande till 
baslinjen 

Efter sex veckors behandling med asfotas alfa hade medel RGI-
C förbättrats signifikant. Ytterligare förbättring inträffade efter sex 
månaders behandling och kvarstod under resterande 
behandlingstid upp till fem år. Ingen patient försämrades med 
avseende på RGI-C. För de historiska kontrollerna visades ingen 
signifikant förändring avseende RGI-C under två år. 
 
Medianaktiviteten för serum-ALP för behandlingsgruppen ökade 
i förhållande till baslinjen.  
 
Signifikanta tillväxtökningar (medelvärde z-score) kunde 
observeras efter sex veckors behandling för vikt, efter 1,5 års 
behandling för längd respektive efter fem års behandling för 
BMI.  
 
Resultatet av 6MWT3 förbättrades. Medianvärdet (%) för 
uppmätt sträcka/förväntad sträcka ökade från 61 procent vid 
baslinjen till 83 procent efter fem års behandling med asfotas 
alfa (p=0,0002).  
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Öppen, icke-randomiserad, 
icke-kontrollerad studie. 
 
ENB-002-08 pågick i sex 
månader och 
förlängningsstudien ENB-
003-08 i upp till 84 
månader (inklusive de 
första sex månaderna).  
 
 

Inga 
 
 

11 patienter mellan 2,9 – 
158,1 veckor med perinatal- 
eller infantil HPP.  
Varav 10 patienter sedan 
inkluderades till 
förlängningsstudien.  

Primära effektmått: 
 - Förändringen av 

hypofosfatasins 
benmanifestationer, från 
baslinjen till 
behandlingsvecka 48. 
Utvärderat med RGI-C.  

 - Bedömning av 
svårighetsgraden av 
rakitsymton bedömt med 
RSS jämfört med 
baslinjen.  
Sekundära effektmått: 
tillväxt, fysisk förmåga, 
andningskapacitet och 
överlevnad jämfört med 
baslinjen. 

Medianpoängen uppmätt med RGI-C ökade vilket indikerar en 
substantiell och kontinuerlig läkning av rakitsymtom. Sju av elva 
patienter uppnådde en påtaglig läkning av hand och knäleder vid 
vecka 24 jämfört med studiestarten. 
 
Medianpoängen utvärderat med RSS förbättrades också 
signifikant vid behandlingsvecka 24 och 48.  
 
5 av 11 patienter visade märkbar ”catch-up” i längdtillväxt.  
 
Vid baslinjen hade alla patienter, utom en, behov utav 
andningsstöd. Vid vecka 48 kunde sex av nio patienter andas 
själva utan andningsassistans, jämfört med en av 11 vid 
baslinjen. 

  

                                                        
3 6MWT = 6 minute walking test, uppmäter hur långt patienten kan gå under 6 minuter 
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Studie Studiedesign Jämförelsealternativ Studiepopulation Effektmått Utfall 
EN

B
-0

10
-1

0 

Öppen, multicenter, 
enkelarmad studie  

48 månader 

Inga 69 patienter i åldrar 
mellan 0,3 – 72,2 
månader med 
perinatal- eller infantil 
HPP  

Primärt effektmått är 
förändring av 
skelettmanifestationer av 
hypofosfatasin uppmätt 
med RGI-C vid 
behandlingsvecka 24 och 
48 jämfört med baslinjen. 

Sekundära effektmått: 
förändring av: RSS, tillväxt, 
fysisk förmåga i jämförelse 
med baslinjen. 
Andningskapacitet, 
ventilationsfri överlevnad 
och total överlevnad 
studerades under hela 
studietiden. 

Vid behandlingsmånad sex indikerade medianpoängen RGI-C en 
signifikant förbättring. Förbättringar av medianpoängen för RGI-C 
bibehölls under behandlingstiden. 

Av de 65 % av patienterna som inte hade behov av assisterad 
andning vid baslinjen var det 38 patienter (84%) som klarade sig 
utan andningsassistans under studietiden. 

Z-poäng4 för längd och vikt förbättrades generellt under studien. 
Förändringen från baslinjen till det sista studiebesöket var signifikant 
för z-poäng för både längd och vikt.

38 av 45 patienter (84%) som inte fick andningsassistans vid 
baslinjen var fortsatt fria från andningsstöd under studietiden. 
Kaplan-Meier estimatet för den ventilationsfria överlevnaden för 
dessa patienter var 84 procent vid år sex. För alla patienter i studien 
var Kaplan-Meier estimatet för total överlevnad 80 procent vid år 
sex. 

EN
B

-0
09

-1
0 

Öppen, randomiserad, 
parallellgruppsstudie. 

Den primära delen av 
studien pågick i sex 
månader med en 
förlängningsdel upp till fem 
år (inklusive de första sex 
månaderna).  

Kohort 1 (n=7) som fick 
0.3 mg asfotas alfa /kg 
dagligen (2.1 mg/kg/vecka 
totalt) 

Kohort 2 (n=6) som fick 
injektioner med 0,5 mg 
asfotas alfa /kg kroppsvikt 
(3,5 mg/kg/vecka totalt) 

Kontrollarmen (n=6) som 
inte fick aktiv behandling 
under de sex första 
månaderna av studien. 

19 patienter mellan 13-
65 år med infantil, 
juvenil eller adult HPP. 

Primärt effektmått: 
Förändring av Inorganic 
Pyrophosphate (PPi) och 
PLP5 i plasma mellan 
baslinjen och vecka 24 för 
de grupper som 
behandlades med asfotas 
alfa. 

Sekundära effektmått var 
förändring av 
benmineralisering, 
bendensitet, gångförmåga 
uppmätt med 6MWT, 
motorisk funktion, 
muskelstyrka, 
patientrapporterad 
funktionsnedsättning och 
smärta jämfört med 
baslinjen.   

Medianförändringen av PLP och PPi från baslinjen till månad 6 var 
statistiskt signifikant för förändringen plasmakoncentrationen av 
PLP ( p=0,0285) men inte för PPi ( p=0,0715). Resultaten var 
likvärdiga mellan de båda grupperna som fått asfotas alfa. 

Resultatet av 6MWT uppvisade stor individuell variation. 
Medianandel (%) i förhållande till den förutsagda för den friska 
populationen förbättrades Ökningen från baslinjen var statistiskt 
signifikant vid månad sex, och efter ett upp till fem år. 

4 Z-poäng = visar antalet standardavvikelser från medelvärdet av tillväxtkurvan. Ett Z-värde = 0 innebär medelvärdet, positiva z-värden indikerar ett positivt utfall. standardavvikelse jämfört 
åldersmatchade värden, dvs. jämnårig frisk av samma kön. 
5 Biomarkör som är förhöjd vid HPP 
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Kliniska studier 
 
Studie ENB-006-09 och dess uppföljningsstudie ENB-008-10 [5, 6] 
Metod 
Studie ENB-006-09/ENB-008-10 var en öppen, randomiserad studie med historiska 
kontroller, vars syfte var att utvärdera säkerhet, effekt, farmakokinetik och farmakodynamik 
av asfotas alfa hos barn med HPP. ENB-006-09 var 24 veckor lång och tillsammans med 
uppföljningsstudien ENB-008-10 var uppföljningstiden totalt fem år.  
13 patienter i åldrarna 5–12 år med infantil eller juvenil HPP inkluderades. Tolv patienter 
fullföljde studien och en avbröt (till följd av en sedan tidigare planerad elektiv skolioskirurgi). 
Fem patienter uppvisade symtom på HPP med sjukdomsdebut före 6 månaders ålder och 8 
patienter hade HPP med debut efter 6 månaders ålder. Åldersintervallet vid inklusion i studien 
var mellan 6 och 12 år och mellan 10 och 18 år vid avslut. 
 
Under 24 veckor fick patienterna subkutan administrering av antingen 2 mg asfotas alfa per 
kg kroppsvikt tre gånger per vecka (n=6) eller 3 mg asfotas alfa per kg kroppsvikt tre gånger 
per vecka (n=7). Studien inkluderade 16 historiska kontroller med infantil eller juvenil HPP.  
De patienter som inkluderades i förlängningsstudien (n=12) fick subkutana injektioner av 
asfotas alfa, initialt 3 mg per kg kroppsvikt per vecka vilket sedan ökades upp till 6 mg per kg 
kroppsvikt per vecka.  
 

 
Figur 1 studiedesign ENB-006-09 och ENB-008-10 [5] 
 
Benbiopsier från höftbenskammen togs före och efter behandling med asfotas alfa på tio 
patienter av ”per-protokollpopulationen”. 
 
Studiens primära effektmått var förändringar av röntgenbilder. Röntgenläkare utvärderade 
patienternas röntgenbilder6 före och efter studiestart. Röntgenbildsförändringar bedömdes 
                                                        
6Tecken på röntgenbilderna som utvärderades: märkbar vidgning av fysen, metafysär förändring, oregelbundenhet i 
förkalkningszonen, metafysär uppklarning, metadiafysär skleros, osteopeni, ”popcorn”-förkalkning av metadiafysen, 
demineralisering av distala metafysen, transversalt subfysärt lucent band och radiolucenta områden.  
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med poängskalan Radiographic Global Impression of Change, RGI-C7, vilken är specifikt 
framtagen för barn med HPP. RGI-C poäng uppskattades för hand- och knäleder. I studien 
jämfördes förändringen av RGI-C poäng för barn som behandlats med asfotas alfa med 
förändringen av RGI-C poäng för historiska kontroller. De historiska kontrollerna hämtades 
från samma kliniker som patienterna som fick asfotas alfa. Alla patienter (historiska kontroller 
och behandlade patienter) hade fått understödjande behandling enligt liknande kliniskt 
protokoll.  
 
Studiens sekundära effektmått inkluderade bland annat mätningar av plasma PLP8, Pyridoxal 
fosfat, tillväxt, muskelstyrka, smärta, gångförmåga och uthållighet. Tillväxt utvärderades 
genom att mäta längd, vikt och huvudets omkrets vilket sedan jämfördes med standardiserade 
tillväxtkurvor9. Då tillväxtkurvor för barn med HPP saknas användes referensdata från ett 
representativt urval av friska barn.  
 
Resultat 
Studie ENB-006-09 och ENB-008-10 
Elva pojkar och två flickor med infantil-, eller juvenil HPP inkluderades i studien. 31 procent 
av barnen hade kraniosynostos och nästan alla patienter hade nedsatt tillväxthastighet. De 16 
historiska kontrollerna utgjordes av elva pojkar och fem flickor med infantil- eller juvenil HPP. 
De historiska kontrollerna var något yngre än behandlingsgruppen, medelåldern för de 
historiska kontrollerna var 8,8 + 2,2 år jämfört med behandlingsgruppen 6,0+ 1,8 år, och de 
hade ett lägre medianvärde för serum ALP, alkaliskt fosfatas10, andra patientkaraktäristika 
bedömdes vara likvärdiga mellan grupperna. 
 
Vid avslutad studie hade patienterna i den aktiva behandlingsarmen fått behandling med 
asfotas alfa under en mediantid över 76 månader (6,3 år) (1‑79 månader). 
 
Effekterna av asfotas alfa vid röntgenundersökning med RGI-C 
Efter sex veckors behandling med asfotas alfa hade medelpoängen för RGI-C förbättrats 
signifikant (+1,0 [0,0 ;+2,0; min, max]; p=0,001) jämfört med baslinjen se Figur 2. Ytterligare 
förbättring kunde observeras efter sex månaders behandling och kvarstod under resterande 
behandlingstid upp till fem år (+2,2 [+1,7, +2,7]; P =0,0005). Ingen patient fick en försämring 
av RGI-C poäng. För de historiska kontrollerna visades ingen signifikant förändring av RGI-C 
poäng under två år.  
 
Patienter som hade en förändring av RGI-C poäng >+2 kategoriserades som responders. Enligt 
en responderanalys kunde nio av 13 patienter (69 %) kategoriseras som responders efter sex 
månaders behandling. Andelen responders i behandlingsgruppen fortsatte öka till 75 procent 
efter två års behandling, 88 procent efter tre år, och 92 procent efter fem år. 

                                                        
7RGI-C (Radiographic Global Impression of Change) bedömning: -3 = allvarlig försämring, -2 = måttlig försämring, -1 = minimal 
försämring, 0 = ingen förändring, +1 = minimal läkning, +2 = påtaglig läkning, +3 = fullständig eller nästan fullständig läkning. 
8 Pyridoxal 5'-fosfat, PLP i serum är förhöjt vid HPP som ett resultat av låg ALP-aktivitet, PLP är den aktiva formen av vitamin 
B6. Utan defosforylering via ALP kan vitamin B6 inte passera in i centrala nervsystemet, vilket kan resultera i PLP-brist i centrala 
nervsystemet och tillhörande vitamin B6-relaterade kramper. De neurologiska symptomen kan även orsakas och förvärras av 
kraniosynostos och medföljande förhöjt intrakraniellt tryck. 
9 Serie av percentilkurvor som illustrerar fördelning från Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA. 
10 Låg aktivitet av alkaliskt fosfatas (ALP) differentierar HPP från andra sjukdomar med liknande symtom. Serum-ALP är lågt vid 
HPP och används därför ofta som en biomarkör för att bekräfta sjukdom samt för att bedöma sjukdomens svårighetsgrad. 
Referensintervallet för normalpopulationen för serum ALP är 297–345 IE/l och är ålders- och könsberoende.  
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Figur 2 Förändringar av RGI-C jämfört med historiska kontroller ENB 006-09/ENB 008-10 [5]  
 
 
Serum ALP 
Medianvärdet av ALP i serum för behandlingsgruppen vid baslinjen var 49 IE/l 
(min;max:27;68) men ökade snabbt. Efter fem års behandling kvarstod ett högre medianvärde 
5747 IE/l (3039;9959.) 
 
Benbiopsier 
Tetracyklin administrerades som benmarkör i två tre-dagarskurer (med ett uppehåll på 14 
dagar) innan benbiopsin gjordes. Benbiopsier från höftbenskammen gjordes med 
standardmetoder. För 10 patienter i per-protokollpopulationen (exklusive de patienter som 
fick oralt D-vitamin mellan studiestart och vecka 24) som genomgick en benbiopsi från 
höftbenskammen före och efter att ha fått asfotas alfa. 
De histologiska analyserna av benbiopsierna visade följande resultat: 

• Genomsnittlig tjocklek på nybildat ben (osteoidtjocklek 11) var 12,8 (SD 3,5) 
mikrometer vid studiestart och 9,5 (SD 5,1) mikrometer vecka 24 

• Genomsnittlig osteoidvolym/benvolym var 11,8 (SD 5,9) procent vid studiestart och 8,6 
(SD 7,2) procent vecka 24 

• Genomsnittlig mineraliseringsfördröjningstid12 var 93 (SD 70) dagar vid studiestart 
och 119 (SD 225) dagar vecka 24. 

 
Tillväxt 
Tillväxtförändringar mättes med Z-poäng13. I behandlingsgruppen kunde den första 
signifikanta ökningen av z-poäng för vikt identifieras efter sex behandlingsveckor i förhållande 
till baslinjen. Den första signifikanta ökningen av z-poäng för längd identifierades efter 1,5 års 

                                                        
11 Osteoid = nybildat ben 
12 Genomsnittlig mineraliseringsfördröjningstid= Tiden mellan benbildning och mineralisering av benen 
13 Z-poäng= visar antalet standardavvikelser från medelvärdet av tillväxtkurvan. Ett Z-värde = 0 innebär medelvärdet, positiva z-
värden indikerar ett positivt utfall. standardavvikelse jämfört åldersmatchade värden, dvs. jämnårig frisk av samma kön. 
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behandling i förhållande till baslinjen. Z-poängen för BMI ökade signifikant i förhållande till 
baslinjen efter fem års behandling.  
 
Övrigt 
Innan påbörjad behandling hade behandlingsgruppen funktionsnedsättningar och nedsatt 
motorik. exempelvis hade nio av 13 patienter i behandlingsgruppen subnormal (<80 % av 
normal) 6MWT. Efter 5 års behandling hade sju av dessa nio uppnått och överträffat 80 
procent av den förutsatta distansen (=+ 2 SD), vilket indikerar en normal mobilitet. 
Medianvärdet ökande från 61 procent vid baslinjen och till 83 procent efter fem års behandling 
med asfotas alfa (p=0,0002). Se figur 3 nedan.  

 
Figur 3 Andel (%) av predikterad sträcka uppmätt med 6MWT i förhållande till behandlingsduration. 
P>0,0005 för skillnaden mellan varje tidpunkt jämfört med baslinjen [5]. 
 
Studie ENB-002-08 och dess uppföljningsstudie ENB-003-08 [4, 6] 
Metod 
Studie ENB-002-08/ENB-003-08 var en öppen, icke-randomiserad, icke-kontrollerad studie 
med syfte att utvärdera effekt och farmakologiska egenskaper av asfotas alfa hos barn, 36 
månader eller yngre med perinatal eller infantil HPP. Alla patienter i studien behandlades med 
asfotas alfa under sex månader och kunde därefter inkluderas i den öppna 
förlängningsstudien.  
 
Studien inkluderade patienter upp till tre års ålder, vilka hade uppvisat symtom på HPP före 
sex månaders ålder. För att inkluderas skulle patienterna bland annat ha en förhöjd nivå av 
PLP i plasma, radiologiska skelettsymtom som kunde relateras till hypofosfatasi, 
tillväxthämning, deformerad bröstkorg som ett symtom på rakit, pyridoxinrelaterade anfall, 
hyperkalcemi, kraniosynostos, nefrokalcinos14 eller behov av andningsassistans. Studien hade 
två primära effektmått det ena var förändringen av hypofosfatasins manifestationer, 
rakitsymtom inkluderat, från baslinjen till behandlingsvecka 48. Detta utvärderades med RGI-
C. Studiens andra primära effektmåttet var bedömning av svårighetsgraden av rakitsymton 
genom att bedöma radiologiska avvikelser på hand- och knäleder bedömt med RSS15. Studien 
utvärderade även tillväxt, fysisk förmåga, andningskapacitet och överlevnad.  
                                                        
14 Nefrokalcinos = förkalkning av njurvävnaden vilket leder till nedsatt njurfunktion 
15 Rickets Severity Scale, RSS, är en fastställd metod som bedömer hand- och knäleder baserat på mekanisk nötning, konkavitet 
och andel påverkade tillväxtplattor. Skattningen görs genom bedömning av röntgenbilder av den aktuella leden före och efter 
behandling. Högre poäng indikerar mer allvarlig sjukdom. Det är en 10-gradig skala utvecklad för Rakit, den utvärderar graden 
av nötning samt andelen påverkade tillväxtplattor. (10 poäng= allvarlig nötning, 0 poäng= ingen nötning). 
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Studie ENB-002-08/ENB-003-08 
Resultat [4, 6] 
ENB-002-08 pågick i sex månader och förlängningsstudien i upp till 84 månader (inklusive de 
första sex månaderna). När studien avslutades hade patienterna fått behandling med en 
medianduration på över 79 månader (6,6 år) (1 till >84 månader). Till studien rekryterades 
elva patienter varav tio patienter sedan inkluderades till förlängningsstudien. Ålder vid 
inklusion i studien var i genomsnitt 59 veckor (2,9 – 158,1 veckor). Sju flickor och fyra pojkar 
inkluderades fem av dessa hade perinatal- och sex hade infantil HPP. Alla hade hämmad 
tillväxt, alla utom två patienter hade nefrokalcinos eller njurstenar, nivåerna av PLP i plasma 
var mellan två upp till 18 gånger den övre gränsen för referensvärdet.  

Den första studieveckan gavs patienterna en intravenös infusion (2 mg/kg) följt av 1 mg/kg 
subkutant var tredje vecka de resterade 23 studieveckorna av ENB-002-08. Dosjusteringar 
kunde göras i händelse av viktförändringar, eller i frånvaro av effekt eller av säkerhetsskäl. I 
ENB-003-08 var dosen densamma som vid studievecka 24 i ENB-002-08. Dosen justerades 
sedan med avseende på viktförändringar var sjätte månad.  

Effekterna av asfotas alfa mätt med röntgenundersökning 
Medianpoängen uppmätt med RGI-C ökade med 2,0 poäng vid vecka 24 och 2,3 poäng vid 
vecka 48 (p= 0,004 för båda jämfört med baslinjen). Detta indikerar en substantiell och 
kontinuerlig läkning av rakitsymtom. Sju av elva patienter uppnådde en påtaglig läkning av 
hand och knäleder (+2 poäng RGI–C-skalan) vid vecka 24 jämfört med studiestarten.  
Medianpoängen utvärderat med RSS förbättrades också signifikant, medianvärdet vid 
baslinjen var 9,5, vid behandlingsvecka 24 och 48 hade medianpoängen reducerats med 3,5 
poäng (p=0,004) respektive 8,8 poäng (p=0,008).  

Tillväxt  
Fem av elva patienter visade märkbar ”catch-up” i längdtillväxt. Fluktuationer i längdtillväxt 
var märkbara och kan enligt produktresumé spegla den svårare formen av sjukdomen och den 
högre morbiditeten hos dessa yngre patienter i studien. Vid den sista bedömningen (n=10, 
varav nio hade fått minst 72 månaders behandling) var medianvärdet för förbättring av Z-
poäng från studiestarten 1,93 för längd och 2,43 för vikt.  

Övrigt 
Vid baslinjen hade alla patienter, utom en, behov utav andningsassistans inom intervallen 
progressiv andningssvikt till total andningssvikt som kräver full mekanisk ventilation. 
Andningsfunktionen minskade initialt under behandlingen för att senare förbättras för alla 
patienter i takt med förbättrad mineralisering av bröstkorgen vilket kunde påvisas vid 
behandlingsvecka 12. Vid vecka 48 kunde sex av nio patienter andas själva utan 
andningsassistans, jämfört med en av 11 vid baslinjen. Vid behandlingsvecka 48 fick en av 
patienterna syrgas via grimma, en patient behövde andningsassistans nattetid och en patient 
behövde fortsatt total andningsassistans.  
 

 

Studie ENB-010-10 [7] 
Metod 
Studie ENB-010-10 var en öppen, multicenter, enkelarmad studie med 69 patienter upp till 
fem års ålder, vilka hade perinatal eller infantil HPP och där symtomen hade debuterat före 6 
månader ålder.  

Studiens syfte var att studera säkerhet och effekt och farmakokinetik av asfotas alfa hos barn 
under 5 år med HPP. Studiens inklusionskriterier var desamma som för ENB-002-08/ENB-
003-08.  
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Patienterna fick inledningsvis asfotas alfa subkutant i dosen 6 mg/kg per vecka under de första 
fyra veckorna. Dosen fördelades på sex eller tre administreringstillfällen per vecka. 
Dosjusteringar var tillåtna på inrådan av investigatorn eller i samråd med den medicinska 
monitorn för att kompensera för säkerhet eller utebliven effekt.  
Studiens primära effektmått är förändring av skelettmanifestationer av hypofosfatasin 
uppmätt med RGI-C vid behandlingsvecka 24 och 48. Studien utvärderade även RSS, tillväxt, 
fysisk förmåga, andningskapacitet, ventilationsfri överlevnad och total överlevnad. 
 

 

Resultat 
Medianåldern vid inklusion var 16 (0,3;72,2) månader och 48 procent var pojkar.  
Genomsnittsåldern vid debut av tecken/symtom var 1,49 månader. 46 patienter hade 
andningssvikt eller en historik av tidigare behov av andningsassistans.  
Nästan alla patienter (97%) startade på doseringen 6 mg asfotas alfa /kg/vecka. Doseringen 
ökades eller minskades till mellan 3 upp till 28 mg asfotas alfa /kg/ vecka för 25 procent av 
patienterna för att kompensera för förändringar av kroppsvikten, för att öka chansen för 
klinisk respons eller med anledning av biverkningar.  

Effekterna av asfotas alfa mätt med röntgenundersökning 
Vid behandlingsmånad sex indikerade medianpoängen RGI-C på en signifikant förbättring 
(+2,0 (-1,7, +3,0); p<0,0001; n=69). Majoriteten av patienterna (58%) bedömdes svara på 
behandlingen och för sex patienter (9%) uppmättes en RGI-C poäng på +3,0 vilket indikerar 
på komplett, eller nästa komplett utläkning av hopfosfatasirelaterade benmanifestationer. De 
resultaten som observerades efter sex månader behandling var konsistenta med resultaten vid 
år ett (+2,0 (-2,3, +3,0); p<0,0001; n=69) och 72 procent bedömdes svara på behandling. 
Förbättringar av medianvärdet för RGI C bibehölls under behandlingen. 
 

 

 

Effekt på andningsstatus 
Av de 65 procent av patienterna som inte hade behov av assisterad andning vid baslinjen var 
det 38 patienter (84%) som klarade sig utan andningsassistans under studietiden. En patient 
fick syrgas vid år fyra och en patient fick CPAP vid månad sex. Tre patienter utvecklade behov 
av andningsstöd efter baslinjen. Av de 35 procent av patienterna som behövde andningsstöd 
vid baslinjen var det 11 procent som inte längre hade behov av andningsstöd vid det sista 
studiebesöket.  

Tillväxt 
Z-poäng för längd och vikt förbättrades generellt under studien. Förändringen från baslinjen 
till det sista studiebesöket var signifikant för z-poäng för både längd (p=0,0025) och vikt 
(p=0,0001). 

Ventilationsfri överlevnad och total överlevnad 
38 av 45 patienter (84%) som inte fick andningsassistans vid baslinjen var fortsatt 
ventilationsfria. För alla patienter i studien var Kaplan-Meier estimatet för total överlevnad 80 
procent vid år sex.  
 

 

Studie ENB-009-10 [6, 8, 9] 
Studie ENB-009-10 var en öppen, randomiserad, parallellgruppsstudie som inkluderade 
patienter mellan 13-65 års ålder med infantil, juvenil eller adult HPP.  
Studiens inklusionskriterier var:  

• Ålder 13 till 65 år vid studiestart 
• Samt en fastställd HPP-diagnos baserad på  

- En nivå av ALP som låg under den normala för patientens ålder 
- En förhöjd PLP (minst två gånger övre gränsen för den normala) 
- Osteopeni eller osteomalaci påvisad med skelettröntgen 
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19 patienter rekryterades till studien, 14 fullföljde och fem avbröt. Patienterna randomiserades 
till tre grupper se Figur 4:  

- Kohort 1 (n=7) som fick dagliga subkutana injektioner med 0.3 mg asfotas alfa 
/kg (2.1 mg/kg/vecka totalt) 

- Kohort 2 (n=6) som fick dagliga subkutana injektioner med 0,5 mg asfotas alfa 
/kg kroppsvikt (3,5 mg/kg/vecka totalt) 

- Kontrollarmen (n=6) som inte fick aktiv behandling under de sex första 
månaderna av studien.  

 
 
Figur 4 Studiedesign ENB-009-10 [9]  
 
Vid avslutad studievecka 24 (6 månader) var alla patienter, inklusive de som var 
randomiserade till kontrollgruppen berättigade att delta i studiens öppna förlängningsfas i 
vilken alla patienter behandlades med dagliga subkutana injektioner med 0.5 mg/kg asfotas 
alfa (totalt 3.5 mg/kg/vecka) under 24 veckor, sedan behandlades alla patienter med 1 
mg/kg/dag 6 dagar per vecka under resterande tid.  
 
Studiens primära effektmått: 

- Förändring av Inorganic Pyrophosphate (PPi) och PLP (ng/mL) i plasma 
mellan baslinjen och vecka 24 för de grupper som behandlades med asfotas 
alfa (kohort 1 och 2.) 

- Säkerhet och tolerabilitet av asfotas alfa upp till 288 behandlingsveckor. 
Studiens sekundära effektmått var: 

- Benmineralisering och bendensitet: biopsier utfördes vid baslinjen och efter 
ett års behandling för asfotas alfagrupperna samt vid baslinjen och månad sex 
för kontrollgruppen.  

- Gångförmåga uppmätt med 6-Minute Walk Test (6MWT) utfördes vid 
screening, baslinjen, månad 3, 6 och 9, sedan var sjätte månad. För 
kontrollgruppen utfördes testet även tre månader efter att behandling med 
asfotas alfa initierats.  

- Motorisk funktion 
- Muskelstyrka 
- Patientrapporterad funktionsnedsättning och smärta 

 
Resultat ENB-009-10 
Fem patienter avslutade studien i förtid. Även om oönskade händelser inte rapporterades som 
orsak av investigatorn så hade tre av dessa milda eller måttliga oönskade effekter av 
behandling såsom atrofi vid injektionsstället, missfärgad hud och lipohypertrofi16. 
Ytterligare en patient avslutade efter ca fem års behandling med anledning av 
hypersensitivitets- och anafylaktisk reaktion.  
 
Patienternas medianålder var 53 år och 13 (68 %) var över 18 år vid studiestart. Ålder för 
symtomdebut varierade mellan 0-36 år (median 2,0 år); majoriteten (14) av patienterna  (73,3 
%) hade juvenil- och fyra patienter (21,1 %) hade infantil- och en patient (5,3 %) hade 
                                                        
16 Lipohypertrofi= svullnad i fettvävnaden som kan uppkomma i samband med injektioner. 
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vuxenformen av sjukdomen. Tre patienter hade kraniosynostos och 17 (90%) rapporterade 
muskelsmärta 12 patienter (63,2 %) var kvinnor.  
 

 

Medianförändringen av plasmakoncentrationen av PLP och PPi från baslinjen till månad 6 var 
större i grupperna som behandlats med asfotas alfa jämfört med kontrollgruppen. Skillnaden 
var statistiskt signifikant för förändringen plasmakoncentrationen av PLP (p=0,0285) men 
inte för PPi (p=0,0715). Resultaten var likvärdiga mellan de båda asfotas alfagrupperna.  

Gångförmågan utvärderades för alla randomiserade patienter med 6MWT17 vid baslinjen och 
efter sex månader. Mediansträckan (min, max) under 6MWT var 35 (−2, 182) meter längre 
jämfört med baslinjen för asfotas alfa gruppen och 7 (−46, 113) meter kortare för 
kontrollgruppen. Skillnaden mellan grupperna var inte statistiskt signifikant (p=0.13). 
När data från hela studien kombinerades ökade mediansträckan från 355 
(10, 620; n=19) meter före behandling till 450 (280, 707; n=13) meter efter fem års 
behandlingstid. Ökningen jämfört baslinjen var statistiskt signifikant vid månad sex samt år 
1,2, och 3.  
Resultatet av 6MWT uppvisade stor individuell variation. Medianandel (%) i förhållande till 
den förutsagda för den friska populationen var under den normala. (< 84%) vid baslinjen 
(n=15), men den förbättrades efter sex månaders behandling till (85%; n=16) och resultatet 
bibehölls 88% (n=11) efter fem års behandling. Ökningen från baslinjen var statistiskt 
signifikant. (p < 0.05) vid månad sex, och efter ett upp till fem år.  
 
Ungdomar (och vuxna) i studien visade ingen uppenbar längdtillväxt. 
Patienterna genomgick en benbiopsi från höftbenskammen antingen som deltagare i en 
kontrollgrupp eller före och efter exponering av asfotas alfa: 

- Kontrollgrupp, standardbehandling (5 utvärderbara patienter): genomsnittlig 
(SD) mineraliseringsfördröjningstid var 226 (248) dagar vid studiestart och 
304 (211) dagar vecka 24 

- Gruppen som fick 0,3 mg/kg/dag asfotas alfa (4 utvärderbara patienter): 
genomsnittlig (SD) mineraliseringsfördröjningstid var 1 236 (1 468) dagar vid 
studiestart och 328 (200) dagar vecka 48 

- Gruppen som fick 0,5 mg/kg/dag asfotas alfa (5 utvärderbara patienter): 
genomsnittlig (SD) mineraliseringsfördröjningstid var 257 (146) dagar vid 
studiestart och 130 (142) dagar vecka 48 

 
 

Biverkningar enligt produktresumén  
Stödjande säkerhetsdata visar exponering hos 112 patienter med perinatal/infantil HPP 
(n=89), juvenil HPP (n=22) och HPP hos vuxna (n=1) (ålder vid rekrytering: 1 dag till 66,5 år), 
som behandlades med asfotas alfa, med behandlingslängd från 1 dag till 391,9 veckor (7,5 år). 
De vanligaste observerade biverkningarna var reaktioner vid injektionsstället (74 %). Ett fåtal 
fallrapporter om anafylaktiska reaktioner/överkänslighetsreaktioner har inkommit.  
 
Kommentarer från EMA  
I EMA:s utredningsprotokoll från 2015 anges att syftet med studierna, liksom dess effektmått 
ändrades under studiernas gång, liksom sättet att tolka primära effektmått. Dessutom gjordes 
ändringar av dosering liksom inklusions- och exklusionskriterier utifrån nytillkomna uppgifter 
under pågående studier. Tolkningen av studiedata ska därför ske med försiktighet [6]. 
 
EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP bedömer att utifrån de förbättringar som visast på 
röntgenbilder, de histologiska förbättringar som påvisats i benbiopsier och den påtagliga 
”catch-up” effekten i längdtillväxten att underlaget för asfotas alfa är specifikt och ger ett visst 

                                                        
17 6MWT = 6 minute walk test, uppmäter hur långt patienten kan gå under 6 minuter 
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(begränsat) bevisvärde för klinisk effekt. Naturalförloppet för patienter med obehandlad 
infantil HPP tyder på hög mortalitet om andningsstöd krävs enligt EMA. 
 

 

 

 

Vidare konstaterar EMA att effekten av asfotas alfa visade sig ganska omgående och kvarstod 
under hela exponeringstiden och att positiva resultat visats i flera studier med liknande 
studieupplägg och hos de flesta patienter. Däremot finns det inga belägg för att några andra 
organ än ben (skelett) påverkas. Det kan finnas en indirekt positiv effekt på till exempel 
muskelstyrka men EMA gör dock bedömningen att data för bland annat 6MWT inte uppfyller 
kraven för att utgöra underlag för klinisk evidens och att studiedata inte har visat någon 
entydighet.  

Huvuddelen av det vetenskapliga underlaget gäller personer under 13 års ålder. Kunskapen 
om effekt för personer 13-18 år är därför mycket begränsad. Fortsättningsstudierna antas ge 
information om effekt inom denna patientgrupp men kunskapsläget förväntas även fortsätt-
ningsvis vara bristfällig. Företaget ålades därför att rapportera sina resultat för denna 
patientgrupp senast i mars 2017 till EMA. 

EMA bedömer även att det inte är möjligt att få in mer omfattande underlag för dem med 
pediatrisk sjukdomsdebut, företaget har därför ålagts att starta ett register där mer data kan 
samlas in. 

TLV:s diskussion 
Uppföljningstiden för behandling med asfotas alfa är förhållandevis kort då behandlingen är 
avsedd att vara livslång. Vidare är patientantalet i studierna är litet och majoriteten av 
studierna saknar kontrollgrupp. Företaget understryker att uppföljningstiden och 
patientantalet i studierna bör anses tillräckligt givet att HPP är en sällsynt sjukdom och att den 
totala uppföljningstiden är tillräcklig för att kunna observera förändringar av bendensitet och 
tillväxt samt överlevnad för perinatala patienter. Avseende uppföljningstiden skriver NICE:s 
evidence review group, ERG, i sin bedömning av asfotas alfa att det inte kan förväntas att 
behandlingen fungerar lika bra, eller alls, hos alla patienter. De konstaterar även att effekten 
skulle kunna avta med tiden. Sammanfattningsvis skriver ERG att långtidseffekt och säkerhet 
av asfotas alfa är osäkra [10].  
 
Asfotas alfas relativa effekt på gångförmågan uppmätt med 6MWT är osäker då uppmätta 
resultat uppvisar stora individuella variationer och det är osäkert om 6MWT är ett relevant 
mått för att uppskatta asfotas alfas kliniska effekt då det är osäkert om måttet fångar upp alla 
relevanta sjukdomsaspekter. Vidare är det osäkert hur progressionstakten av sjukdomens 
naturalförlopp över tid påverkar gångförmågan för patienter med standardbehandling. 
Resultaten från de historiska kontrollerna baseras på ett fåtal observationer. 
 

 

TLV:s bedömning: De studieresultat som har presenterats för TLV visar att behandling med 
asfotas alfa leder till en positiv effekt på sjukdomens benmanifestationer, tillväxt och 
gångförmåga jämfört med historiska kontroller samt mot baslinjen.  
Dock är resultaten förknippade med mycket hög osäkerhet då studierna är enkelarmade. 

 Icke interventionella studier 
ENB-011-10 [11]  
En multinationell, icke-interventions- retrospektivstudie med syfte att studera det naturliga 
sjukdomsförloppet hos patienter med perinatal eller infantil HPP födda mellan åren 1970 till 
2011 och som behandlades med bästa understödjande behandling.  
Journaler erhölls från patienter, antingen levande eller döda, om patienten hade fått diagnosen 
HPP inklusive minst en av följande före sex månaders ålder: 

- Mutation i ALPL-genen 
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- ALP aktivitet uppmätt i serum under normal nivå eller avvikande värden av 
andra biomarkörer. 

- Radiologiska förändringar som kännetecknar HPP 
- Respiratoriska komplikationer som kräver assisterad ventilation eller 

läkemedelsbehandling 
- Vitamin B6 beroende anfall 
- Bröstdeformitet som kännetecknar HPP.  

Data fram till patienternas femte födelsedag samlades in. Dessa data inkluderade; demografi, 
diagnoshistoria, ålder vid diagnos, kliniska laboratorieresultat, resultat från mutationsanalys, 
komorbiditeter, behandling och tidpunkt för död.  
 
Studiens primära utfallsmått var total överlevnad och behov av andningsstöd. Sekundära och 
tertiära utfallsmått inkluderar andelen patienter som behöver ventilationssupport. Övriga 
utfallsmått som studerades var radiologiska förändringar, hospitaliseringar med flera.  
 
Resultat 
48 patienter från 12 behandlingscentra inkluderades i studien.  
Den första patienten som inkluderades var född 1970 och den sista som inkluderades 2011. Av 
de totalt 48 inkluderade patienterna var 13 (27%) diagnostiserade före 1990 och 14 (29%) 
mellan 1990 and 1999 samt 21 (44%) under 2000-talet. 13 patienter (27%) levde vid inklusion 
och 35 (73%) hade avlidit. Alla (100%) patienter som diagnostiserades före 1990 hade avlidit, 
71,4% (10/14) av dem som hade diagnostiserats under 90-talet och 57,1% (12/21) av dem som 
hade diagnostiserats under 2000-talet se Figur 5. Denna förbättrade överlevnad skulle kunna 
bero på bättre tillgänglighet och / eller framsteg inom den understödjande vården [11]. 
 

 
 
Figur 5 Ventilationsstatus och utfall för de 20 patienter i ENB-011-10 som behövde andningsstöd under de 
första fem levnadsåren [12]. *=ålder vid dödsfall tillskrevs årets slut. 
 
Även om dödligheten var störst för patienter som diagnostiserades före 1990 (100%), var 
andelen hög för de som diagnostiserats mellan 1990 och 1999 (71%) och de som 
diagnostiserades 2000 och senare (57%). Detta tyder på att dödligheten 
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för patienter med perinatal och infantil HPP med ovannämnda inkluderingskriterier är fortsatt 
hög även med modern sjukvård.  
Andelen patienter som överlevde utan assisterad ventilation minskade under det första 
levnadsåret, från 63 procent vid 3 månader till 31 procent vid 12 månader. Mediantiden 
från födelse till assisterad ventilation eller död var 7,8 månader[11]. 
 
 
ALX-HPP-502 [13] 
ALX-HPP-502 är en retrospektiv, multicenter, icke-interventionell epidemiologisk studie av 
patienter med HPP.  
Studiens syfte var att kartlägga det naturliga sjukdomsförloppet för patienter med juvenil HPP. 
Studien inkluderade 32 patienter, fem år eller äldre, vilka hade haft sjukdomssymtom från 6 
månaders ålder upp till 18 år. Diagnosen fastställdes genetiskt eller med påvisade 
skelettmanifestationer alternativt uppmätt lågt serum-ALP.  
 

 

 

Studiens primära utfallsmått var radiologiska förändringar från 5 upp till 15 års ålder. Dessa 
uppmättes med RGI-C. Sekundära utfallsmått var tillväxtförändringar (längd och vikt) från 5-
15 år uppmätta med Z-poäng samt RSS-förändringar.  

ALX-hpp-502s [14]  
ALX-hpp-502s är en singelcenter, icke-interventionell, understudie till ALX-HPP-502. 
Studiens syfte var att kartlägga det naturliga sjukdomsförloppet för hos de patienter med 
juvenil fosfatasi som var historiska kontroller i studien ENB-006-09. 
Studien inkluderade sex patienter, fem år eller äldre med juvenil HPP och 
inklusionskriterierna var desamma som för ALX-HPP-502 samt att det skulle finnas 
videoinspelningar som visade basal mobilitet från minst två separata klinikbesök då 
patienterna var mellan 5-15 år.  

Studiens primära utfallsmått var förändring av MPOMA-G18, sekundärt utfallsmått var  
Förändring av POMA-G19.  

 Systematiska översikter, metaanalyser och indirekta jämförelser 
Utvärdering av behov av andningsstöd och överlevnad [12] 
För att utvärdera effekten av asfotas alfa på behov av andningsstöd och överlevnad har en 
komparativ överlevnadsanalys utförts. Patienter med perinatal eller infantil HPP som 
behandlats med asfotas alfa i antingen ENB-002-08/ENB-003-08 eller ENB-010-10 
inkluderades i analysen. Historiska kontroller utgjordes av patienterna från ENB-011-10. 
För baslinjekaraktäristika se Tabell 2  
 

                                                        
18 MPOMA-G= Modified Performance-Oriented Mobility Assessment-Gait Subtest. MPOMA-G är ett bedömningsverktyg med fem 
dimensioner som används för att utvärdera gångförmåga. Den maximala poängen är 12. 12 poäng = ingen försämring och 0 poäng 
= värsta försämring. 
19 POMA-G= Modified Performance-Oriented Mobility Assessment-Gait Subtest är ett bedömningsverktyg med sju dimensioner 
som används för att utvärdera gångförmåga. Den maximala poängen är 12. 12 poäng = ingen försämring och 0 poäng = värsta 
försämring. 
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Tabell 2 Baslinjekaraktäristika för de historiska kontrollerna och asfotas alfagruppen 

 
Analysen visade att behandling med asfotas alfa signifikant förbättrade överlevnaden jämfört 
med de historiska kontrollerna.  

 
 
 
Figur 6 Kaplan-Meier analys av överlevnad för patienter med perinatal och infantil hypfosfatasi. Röd = 
Asfotas alfa behandlade patienter (ENB-002-09/ENB-003-08 och ENB-010-10) hade en signifikant bättre 
survival rate jämfört med grön = historiska kontrollerna (ENB-011-10) P<0,0001, Kaplan- Meier log rank 
test [12]. 
 
95 procent (35/37) av de patienter som behandlats med asfotas alfa jämfört med 42 procent 
(20/48) av de historiska kontrollerna levde vid ett års ålder se Figur 6 Kaplan-Meier analys av 
överlevnad för patienter med perinatal och infantil hypfosfatasi. Röd = Asfotas alfa behandlade 
patienter (ENB-002-09/ENB-003-08 och ENB-010-10) hade en signifikant bättre survival 
rate jämfört med grön = historiska kontrollerna (ENB-011-10) P<0,0001, Kaplan- Meier log 
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rank test [12].se Figur 6. 84 procent (31/37) av de behandlade patienterna jämfört med 27 
procent (13/48) av de historiska kontrollerna levde vid fem års ålder. (P<0.0001, Kaplan-
Meier log-rank test).  
Fem procent, (1/20) av de historiska kontrollerna som behövde andningsstöd överlevde 
jämfört med 76 procent (16/21) av de behandlade patienterna som hade andningsstöd som 
överlevde. Av dessa var det 75 procent (12/16) som kunde avvänjas andningsstöd se Figur 7.  
 

 
Figur 7 Behovet av andningsstöd minskade med ökad benmineralisering (minskat RSS) för de patienter 
som behandlats med asfotas alfa (ENB-002-09/ENB-003-08 och ENB-010-10), vilka behövde andningsstöd 
vid baslinjen. (n = 14) [12]  
 
TLV:s diskussion 
Det föreligger osäkerhet vid jämförelsen mot de historiska kontroller som används för att 
utvärdera asfotas alfas effekt på behov av andningsstöd och överlevnad, dessa osäkerheter 
beskrivs nedan.  
 

 

 

Trots frånvaro av sjukdomsmodifierande behandling har överlevnaden för patienter med 
infantil HPP förbättrats över tid. Dock bör det noteras att för de patienter som behövde 
andningsstöd under de första fem levnadsåren avled alla före fem års ålder se figur 5 ovan. Av 
de historiska kontrollerna var 13 patienter diagnostiserade före 1990, 14 mellan 1990–1999, 
och 21 efter år 2000. Alla patienter som behandlats med asfotas alfa diagnostiserades efter 
2005.  

TLV:s anlitade expert intygar att fysioterapi och andningsstöd har utvecklats mycket sedan 
1970-talet, vilket rimligen borde vara gynnsamt för patienter med HPP. Även modern 
respiratorvård har utvecklats mycket. Det kan därför antas att överlevnaden har blivit bättre 
med anledning av detta, vilket rapporterats av Whyte et al. [11, 12]. Dock kvarstår 
grundproblemet, att patienterna har underutvecklad bröstkorg. TLV menar att detta bidrar till 
osäkerhet vid bedömningen av den relativa effekten av asfotas alfa på behov av andningsstöd 
och överlevnad jämfört med de historiska kontrollerna. Det skulle kunna medföra att den 
relativa effekten överskattas till fördel för asfotas alfa. Företaget lyfter fram ett utlåtande från 
deras kliniska expert som skriver att framsteg inom stödjande andningsvård inte förklarar de 
bättre resultaten för den samtida behandlingsgruppen.  

Vidare är medelåldern vid inklusion för de historiska kontrollerna okänd, vilket bidrar till 
ytterligare osäkerhet. NICE skriver i sin utredningsrapport av asfotas alfa, att de historiska 
kontrollerna troligtvis inkluderar en större andel patienter som var yngre än en månad, jämfört 
med de patienter som behandlades med asfotas alfa. För patienter med HPP som är yngre än 
en månad är risken att dö högre än för patienter som är äldre än en månad. Medelåldern för 
patienterna i gruppen som behandlades med asfotas alfa var 23+24 månader [10]. ERG noterar 
att de historiska kontrollerna inkluderar patienter från tiden för diagnos medan de kliniska 
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studierna endast inkluderar patienter som överlever inklusion till studien [10]. Jämförelsen är 
således inte matchad, vilket bidrar till osäkerhet av bedömningen av den relativa effekten.  
 

  

TLV:s bedömning: TLV bedömer att analysen visar att behandling med asfotas alfa leder till 
ett minskat behov av andningsstöd och en förbättrad överlevnad jämfört med historiska 
kontroller.  
 
Den relativa effekten bedöms vara förknippad med stora osäkerheter då jämförelsen är 
omatchad och det är osäkert hur representativa resultaten för de historiska kontrollerna är. 
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3 Hälsoekonomi  
Företaget har kommit in med en hälsoekonomisk analys i form av en markovmodell som 
jämför behandling med Strensiq i tillägg till bästa understödjande behandling mot endast 
bästa understödjande vård (standardbehandling). I modellen skattas kostnader och 
hälsoeffekter i form av kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) för en genomsnittlig patient över 
ett livstidsperspektiv. I företagets grundscenario utvärderas nyttan av Strensiq för patienter 
med infantil och perinatal HPP som har genomsnittlig ålder på en månad. För denna 
patientgrupp har sjukdomen debuterat antingen innan födseln, efter födseln eller innan sex 
månaders ålder.  
 

 

Företaget har redovisat två scenarioanalyser där startåldern varieras. Den ena analysen 
omfattar juvenila20 patienter med en genomsnittlig ålder på fem år. I den andra analysen 
studeras vuxna patienter21 med en genomsnittlig ålder på 29 år vars symtom har uppstått 
innan 18 års ålder. Denna analys ska inte förväxlas med vuxenformen av HPP när 
symtomdebuten sker i medelåldern, se avsnitt 2.1. Patientkaraktäristika för grupperna hämtas 
från de kliniska studierna för Strensiq. 

Modellen är uppdelad i två faser beroende på patientens ålder, se Tabell 3 för mer information. 
Varje cykel i modellen är tolv veckor vilket är i linje med tiden mellan observationstillfällena i 
de kliniska studierna för Strensiq. 
 
Tabell 3. Företagets hälsoekonomiska analys uppdelad i två faser 

Patientens ålder Händelser 

Från en månad 
och upp till 5 års 

ålder 

• Data från ENB-002-08, ENB-010-10 och ENB-011-10 [4, 7, 11] används för 
att jämföra behovet av andningsstöd (invasiv-ventilation) mellan Strensiq i 
tillägg till standardbehandling och endast standardbehandling. Andelen 
patienter som antas behöva andningsstöd förknippas med en 
livskvalitetsförlust och vårdrelaterade kostnader. 

• Andelen HPP-relaterade dödsfall modelleras för patienter med Strensiq och 
standardbehandling vilket baseras på data från ENB-002-08, ENB-003-08, 
ENB-010-10 och ENB-011-10 [4, 7, 11].  

• I företagets grundscenario är startåldern för infantila och perinatala patienter 
en månad efter födseln vilket motsvarar den genomsnittliga åldern i studien 
av Whyte m.fl. 2016 [5].   

Från fem år och 
över ett 

livstidsperspektiv 

• Sex minuters gångtestet (6MWT) används som ett surrogatmått för att 
återspegla sjukdomsförloppet för patienter med Strensiq i tillägg till 
standardbehandling och endast standardbehandling över resterande 
tidshorisont. Data används från ENB-006-09, ENB-008-10 och ENB-009-10 
[5, 9, 12] för Strensiq samt från ENB-006-009 och ENB-009-10 [5, 9] för 
standardbehandling för att jämföra hur gångförmågan förändras över tid.  

• För juvenila patienter är startåldern fem år vilket baseras på studien av 
Whyte mfl [5] För vuxna patienter är startåldern 29 år vilket baseras på 
mittpunkten av åldrarna i studierna ENB-006-09 och ENB-009-10 [5, 9] . 

 

 
 

Upp till fem år 
I denna fas finns två hälsotillstånd; det ena hälsotillståndet motsvarar patienter utan behov av 
andningsstöd, i det andra hälsotillståndet behöver patienten andningsstöd vilket är förknippat 
med vårdrelaterade kostnader och försämrad livskvalitet. I båda hälsotillstånden har patienten 
en risk att dö som är HPP-relaterad och som modellerats separat från behovet av andningsstöd. 
Endast subgruppen infantila och perinatala patienter är inkluderade i analysen upp till fem år. 
I företagets grundscenario är HPP-relaterade dödsfall och behovet av andningsstöd lägre för 
Strensiq jämfört med standardbehandling.  

                                                        
20 Avser patienter som har en sjukdomsdebut efter sex månader och upp till 18 år. 
21 I denna analys har patienterna antingen den perinatala eller juvenila formen av HPP.  
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Uppföljning efter fem år  
Andelen infantila och perinatala patienter som överlevt upp till fem år följs upp över ett 
livstidsperspektiv. I företagets grundscenario motsvarar det cirka 55 år för patienter som 
behandlas med Strensiq och 27 år för standardbehandling. Vid fem års ålder och framåt är 
sannolikheten att dö likställd med den för normalpopulationen för både Strensiq i tillägg till 
standardbehandling och endast standardbehandling.  

Under resterande tidshorisont kan patienten förflyttas mellan fyra olika hälsotillstånd som 
återspeglar olika svårighetsgrader av sjukdomen: Mild, Måttlig, Medel och Svår. 
Hälsotillstånden definieras utifrån patientens gångsträcka som uppmätts med sex minuters 
gångtest (6MWT). Varje hälsotillstånd tillskrivs ett intervall av gångsträcka som en procentuell 
andel av den förväntade gångsträckan hos normalbefolkningen. I det milda hälsotillståndet är 
gångsträckan mellan cirka [----] procent av den för normalbefolkningen. I det svåra 
hälsotillståndet kan patienterna antingen vara rullstolsburna eller ha en gångsträcka på som 
mest upp till cirka [----] procent av den för normalbefolkningen, Tabell 4.  
 

 

Tabell 4. Beskrivning av hälsotillstånden uppdelat på intervaller av gångsträcka 

Hälsotillstånd 
Ålder fem till 12 år Ålder 13 till 17 år Ålder över 18 år 

Gångsträcka i förhållande till normalpopulationen 
Mild  [-----------] [-----------] [-----------] 

Måttlig [-----------] [-----------] [-----------] 
Medel [-----------] [-----------] [-----------] 

Svår [-----------] [-----------] [-----------] 
 
Vid fem års ålder fördelas patienterna till de olika hälsotillstånden enligt följande: [-----------------
------------------------------]. Detta baseras på data på gångsträcka vid baslinjen från ENB-006-09, 
ENB-008-10 och ENB-009-10. Ett mildare hälsotillstånd förknippas med en högre 
hälsorelaterad livskvalitet och lägre vårdrelaterade kostnader jämfört med ett svårare 
hälsotillstånd. 

TLV:s diskussion 
 

 

 

Upp till fem år 
Företaget har inkluderat relevanta utfallsmått (andningsstöd och HPP-relaterad död) i den 
hälsoekonomiska analysen. TLV anser att det är rimligt att utvärdera nyttan av Strensiq för 
nyfödda patienter som uppvisat symtom och för vilka behandlingen påbörjas innan det första 
levnadsåret. Detta eftersom det är rimligt att anta att nyttan av Strensiq är som störst upp till 
fem för att undvika HPP-relaterade dödsfall. Enligt TLV:s anlitade expert i ärendet kan 
misstanke om diagnosen uppkomma redan under fostertiden eller hos det nyfödda barnet. 

Uppföljning efter fem år  
Det är osäkert om andningsstöd och HPP-relaterade dödsfall endast är relevant att inkludera 
för patienter upp till fem år. Företagets motivering bakom detta är det saknas studier på 
behovet av andningsstöd och mortalitetsrisk efter fem år. I studien ENB-11-10 var det endast 
en patient på standardbehandling som hade behov av andningsstöd under de första fem 
levnadsåren, som överlevde upp till fem års ålder. Enligt TLV:s anlitade expert i ärendet är det 
svårt att bedöma vid vilken ålder som en genomsnittlig patient inte längre behöver 
andningsstöd.  

TLV anser att företagets tillvägagångssätt att definiera hälsotillstånden utifrån intervaller av 
gångsträcka är osäkert. Detta baseras på följande: 
 

• Det är osäkert hur väl resultat på 6MWT fångar alla relevanta sjukdomsaspekter av 
HPP.  
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• Det är inte möjligt att urskilja gångsträckan i antal meter som intervallet för varje 
hälsotillstånd motsvarar.  

• Hälsotillståndet ”Svår” inkluderar en stor variation i svårighetsgraden av HPP 
eftersom intervallet av gångsträckan för hälsotillståndet är mycket brett.  

TLV:s bedömning: TLV bedömer att det är relevant att inkludera behovet av andningsstöd 
och HPP-relaterad död upp till fem år i den hälsoekonomiska analysen.  
 
TLV bedömer med anledning av resonemanget ovan att det är osäkert att dela in sjukdomens 
svårighetsgrad utifrån intervaller av gångsträcka.  

3.1 Effektmått 
Följande avsnitt är indelat i två delar; den första delen beskriver HPP-relaterade dödsfall och 
behovet av andningsstöd mellan Strensiq i tillägg till standardbehandling och endast 
standardbehandling upp till fem år, den andra delen beskriver företagets uppskattning av den 
skillnad i gångförmåga som antas efter fem år och över ett livstidsperspektiv.  

 Klinisk effekt 
Upp till fem år 
Andelen patienter som antas behöva andningsstöd med Strensiq och HPP-relaterade dödsfall 
har beräknats utifrån ett samlat dataunderlag från ENB-002-08, ENB-003-08 och ENB-010-
10, motsvarande 25 patienter. Av dessa patienter överlevde 84 procent upp till fem år utan 
andningsstöd. Företaget har beräknat en sannolikhet att behöva andningsstöd med Strensiq 
var tolfte vecka (en cykel) på cirka två procent. För standardbehandlingar har företaget 
beräknat fram en sannolikhet på cirka sex procent att behöva andningsstöd. Detta baseras på 
ett dataunderlag från ENB-011-10 motsvarande 48 patienter. Behovet av andningsstöd för de 
patienter som dog under de första fyra levnadsåren redovisas inte i de kliniska studierna och 
är därmed inte inkluderade i den hälsoekonomiska analysen.  
 
Företaget har använt Kaplan-Meier data för att beräkna andelen patienter som är vid liv var 
tolfte vecka, se Figur 8. I företagets grundscenario är andelen patienter som lever vid fem år 
och som har behandlats med Strensiq 84 procent, för standardbehandling är överlevnaden 
cirka 27 procent vid samma tidpunkt.  
 

 

0 %
0 1 2 3 4 5

Patientens ålder (år)
Strensiq Standardbehandling

Figur 8. Andel överlevande upp till fem år i företagets grundscenario 
 
Uppföljning efter fem år 
Företaget använder data på gångsträcka för Strensiq i tillägg till standardbehandling från 
studierna ENB-006-09, ENB-008-10 och ENB-009-10 samt från studien ENB-009-1022 för 
endast standardbehandling för att beräkna sannolikheter att förflyttas mellan de olika 
hälsotillstånden (Mild, Måttlig, Medel och Svår). För Strensiq finns data på 6MWT upp till fem 
år där gångsträckan förbättrades med i genomsnitt cirka 114 meter mellan det första och sista 
                                                        
22 I denna studie behandlades patienterna med inget tillägg till bästa understödjande vård i sex månader. 
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observationstillfället. För endast standardbehandling har gångsträckan observerats vid totalt 
fyra tillfällen där tidsperioden mellan det första och sista uppföljningstillfället var i genomsnitt 
77 dagar. Under denna tidsperiod försämrades gångsträckan med i genomsnitt 16 meter.  
 

 

Baserat på detta dataunderlag har företaget undersökt hur den observerade förändringen i 
gångsträcka kan översättas till förflyttningar mellan hälsotillstånden, en sammanställning 
redovisas i Tabell 5 och Tabell 6. Exempel utifrån tabellerna; totalt observerades [----] 
förflyttningar från hälsotillståndet ”Medel” till ”Mild” med Strensiq. För endast 
standardbehandling observerades totalt [----] förflyttningar från ”Medel” till ”Måttlig”. 

Tabell 5. Antalet förflyttningar mellan hälsotillstånd för behandling med Strensiq baserat på dataunderlag 
från ENB-006-09, ENB-008-10 och ENB-009-10 (baserat på 27 patienter) 

Från/till  Mild Medel Måttlig Svår 
Mild  [----] [----] [----] [----] 
Medel  [----] [----]  [----] [----]  
Måttlig [----] [----] [----]  [----]  
Svår [----] [----] [----]  [----] 

 
Tabell 6. Antalet förflyttningar mellan hälsotillstånd för standardbehandling baserat på dataunderlag från 
ENB-009-10 (baserat på 26 patienter) 

Från/till Mild  Medel Måttlig Svår 
Mild  [----] [----] [----]  [----] 
Medel  [----] [----] [----] [----] 
Måttlig [----]  [----]  [----] [----]  
Svår [----] [----] [----] [----] 

 
Utifrån dessa förflyttningar har företaget beräknat övergångssannolikheter för Strensiq i 
tillägg till standardbehandling och endast standardbehandling. Företaget har tagit hänsyn till 
att gångförmågan över tid förändras när patienten växer och blir äldre. Detta genom att [--------
------------------------------------------------------------] Figur 10 och Figur 11 i avsnitt 4.1.2 illustrerar hur 
patienterna förflyttas mellan hälsotillstånden över ett livstidsperspektiv i företagets 
grundscenario.  
 
TLV:s diskussion 
 
Upp till fem år  
TLV anser att skillnaden i andelen HPP-relaterade dödsfall som antas mellan Strensiq i tillägg 
till standardbehandling och endast standardbehandling är osäker, se avsnitt 2.4.2.  
 
Det bidrar med ytterligare osäkerheter att det saknas dataunderlag på andelen patienter som 
behövde andningsstöd och som inte överlevde upp till fem år. TLV har i känslighetsanalyser 
varierat andelen patienter med standardbehandling som antas behöva andningsstöd och 
konstaterar att det inte har en betydande påverkan på resultatet.  
 
Uppföljning efter fem år 
Det är mycket osäkert hur progressionstakten i sjukdomens naturalförlopp över tid påverkar 
gångförmågan för patienter med standardbehandling. Det är även osäkert om skillnaden i 
gångsträcka som antas över ett livstidsperspektiv är rimlig, se avsnitt 2.4.  
 
TLV:s bedömning: TLV bedömer att skillnaden i andelen HPP-relaterade dödsfall som 
antas för Strensiq i tillägg till standardbehandling och endast standardbehandling är osäker. 
TLV har i känslighetsanalyser varierat andelen HPP-relaterade dödsfall med 
standardbehandling. 
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TLV kan inte bedöma rimligheten i företagets uppskattningar hur gångförmågan försämras 
över tid för patienter på endast standardbehandling. Detta eftersom det saknas dataunderlag 
där gångförmågan har observerats under en längre tid och att antalet observationer är ytterst 
få.  

 Hälsorelaterad livskvalitet 
Den hälsorelaterade livskvaliteten förknippas med det hälsotillstånd som patienten befinner 
sig i. Detta betyder att livskvaliteten i ett hälsotillstånd är densamma oavsett om patienten 
behandlas med Strensiq eller standardbehandling. Företaget inkluderar även 
livskvalitetsförluster för anhöriga.  
 
Livskvalitetsvikter för hälsotillstånden 
Det saknas studier på hälsorelaterad livskvalitet för patienter med HPP som går att översätta 
till livskvalitetsvikter. Företaget har därför genomfört två studier för att uppskatta den 
hälsorelaterade livskvaliteten för patienter med HPP. I den ena studien har kliniska experter 
med erfarenhet av HPP konstruerat vinjetter23 för att beskriva sjukdomens svårighetsgrad och 
påverkan på patientens livskvalitet. De kliniska experterna har anpassat vinjetterna för att vara 
tillämpbara till de hälsotillstånd som ingår i företagets analys. I den andra studien har totalt 
nio kliniska experter uppskattat den hälsorelaterade livskvaliteten för patienterna i varje 
hälsotillstånd genom att svara på ett EQ-5D-5L formulär. Experterna har även besvarat ett 
formulär som är anpassat till att fånga livskvaliteten hos barn (EQ-5D-Y). I Tabell 7 redovisas 
en sammanställning av de livskvalitetsvikter som beräknats fram genom att använda Dolan 
(1997) tariffen från Storbritannien.  
 
Tabell 7. Livskvalitetsvikter som kliniska experter har uppskattat genom att svara på ett EQ-5D-5L och ett 
EQ-5D-Y formulär1 

Hälsotillstånd EQ-5D-5L EQ-5D-Y 
Upp till fem år 

Utan andningsstöd [----] [----] 
Med andningsstöd  [----] [----] 

Efter fem och över ett livstidsperspektiv3 
 5-12 år 13-17 år Vuxna 5-12 år 13-17 år Vuxna4 
Mild [----] [----] [----] [----] [----] [----] 
Måttlig [----] [----] [----] [----] [----] [----] 
Medel [----] [----] [----] [----] [----] [----] 
Svår [----] [----] [----] [----] [----] [----] 

1 Livskvaliteterna är ett genomsnitt av resultatet när nio experterna svarade på EQ-5D-5L formuläret.  
2 De kliniska experterna hade inte besvarat EQ-5D-Y formuläret för hälsotillstånden ”Utan andningsstöd” och ”Med 
andningsstöd” 
3 Kliniska experter har uppskattat livskvaliteten för olika åldersgrupper. Ett genomsnittligt värde har använts för 
varje hälsotillstånd över hela tidshorisonten. 
4 Företaget har svarat på ett EQ-5D formulär som är anpassat för barn utifrån en vinjett som återspeglar sjukdomens 
svårighetsgrad hos vuxna patienter. 
 
Livskvalitetsförluster för anhöriga  
Företaget har uppskattat livskvalitetsförluster för anhöriga till patienter med HPP genom att 
använda data från en studie av Landfeldt med kollegor [15]. I denna studie deltog anhöriga till 
barn med Duchennes muskeldystrofi. Landfeldt med kollegor delade in sjukdomen i olika 
svårighetsgrader utifrån rörelseförmåga och hälsostatus. Företaget antar att den 
livskvalitetsförlust som uppmättes för anhöriga i studien kan användas för hälsotillstånden 
”Måttlig”, ”Medel” och ”Svår”, Figur 9. Företaget antar att anhöriga till patienter som är yngre 
än fem år och som inte behöver assisterad andning samt till patienter i det milda 
hälsotillståndet, inte har en livskvalitetsförlust.  
 

                                                        
23 Vinjetter beskriver ett hypotetiskt scenario (i detta fall ett hälsotillstånd) vilket används för att personer ska kunna skatta sina 
preferenser och värderingar för detta tillstånd. 
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Figur 9. Livskvalitetsförluster för anhöriga till patienter i olika hälsotillstånd 
Patientens ålder Hälsotillstånd Livskvalitetsförlust 

Upp till 5 år Utan assisterad andning - 
Assisterad andning -0,171 

Efter 5 år och 
över ett 

livstidsperspektiv 

Mild - 
Måttlig -0,05 
Medel -0,09 
Svår -0,17 

1 Antas vara densamma som patienter i det svåra hälsotillståndet  
 

 

Företaget antar vidare att anhöriga till barn som dör under de fyra första levnadsåren tillskrivs 
en livskvalitetsförlust på 0,04. Denna livskvalitetsförlust är medräknad upp till 40 år efter att 
ett dödsfall har inträffat. Livskvalitetsförlusten är hämtad från en studie av Song med kollegor 
[16]. I denna studie har olika statistiska modeller använts för att uppskatta sambandet mellan 
psykisk hälsa hos föräldrar och för tidig död hos barn. Företaget antar i grundscenariot att 
livskvalitetsförlusten på 0,04 tillskrivs båda föräldrarna.  

TLV:s diskussion 
Livskvalitetsvikterna för de olika hälsotillstånden är mycket osäkra. Detta baseras på följande: 

• I företagets studier har kliniska experter istället för patienter svarat på ett EQ-5D 
formulär. 

• Utifrån det dataunderlag som tillförts ärendet, konstaterar TLV att det fanns en stor 
variation i uppskattad livskvalitet bland de nio experterna.  

• Vidare är livskvalitetsvikterna inte åldersjusterade efter 18 år vilket bidrar med 
ytterligare osäkerheter.  

Livskvalitetsförlusterna för anhöriga är förknippade med stora osäkerheter eftersom de 
baseras på en studie utan kontrollarm och som inte inkluderade patienter med HPP. TLV anser 
att det medför en osäkerhet i överförbarheten av dessa resultat.  
 

 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att företagets uppskattningar av livskvalitetsvikterna för 
hälsotillstånden är mycket osäkra. Det saknas dataunderlag för att bedöma rimligheten i 
företagets uppskattningar.  
 
TLV konstaterar att det finns en stor utmaning i att uppskatta livskvaliteten hos barn. TLV 
anser att metoden företaget använt för detta ändamål är godtagbar givet förutsättningarna.  

3.2 Kostnader och resursutnyttjande 

 Dosering av Strensiq 
Doseringen av Strensiq är 6 mg per kilo kroppsvikt per vecka. Doseringen kan antingen vara 2 
mg per kilo kroppsvikt tre gånger per vecka eller 1 mg per kilo kroppsvikt sex gånger per vecka.  
 
Företagets tillfrågade expert anger att patienter med HPP väger mindre jämfört med 
normalbefolkningen. Företaget hänvisar även till ENB-006-09 studien där 46 procent av 
patienterna hade svårt att äta, svälja och gå upp i vikt vid studien början. För att ta hänsyn till 
detta antar företaget att en genomsnittlig patients viktkurva avviker från normalbefolkningens 
med en standardavvikelse.  

Vidare anger företagets expert att kliniker försöker minimera överblivet läkemedel av Strensiq 
som inte används per administreringstillfälle genom att avrunda ner dosen. Baserat på detta 
har företaget tillämpat en beräkning som för vissa kroppsvikter antar en lägre dosering än 6 
mg per vecka. Modellen möjliggör även en analys där doseringen inte justeras ner. 
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 Kostnader för läkemedlet 
Strensiq tillhandahålls i vialer med olika styrkor (18 mg, 28 mg, 40 mg och 80 mg). Företagets 
pris för vialerna är 9 903 kronor för 18 mg, 15 404 kronor för 28 mg, 22 006 kronor för 40 mg 
och 44 012 kronor för 80 mg. Kostnaden för Strensiq påverkas i stor utsträckning av hur 
mycket patienten väger eftersom doseringen baseras på kroppsvikten. För en patient som 
väger mellan 10 och 60 kilo uppgår läkemedelskostnaden per år till mellan cirka 1,5 och 10 
miljoner kronor.  
 
I Tabell 8 redovisas en sammanställning av läkemedelskostnaderna för Strensiq utifrån att 
doseringen kan minimeras för att undvika kassation och även när doseringen baseras på 
produktresumén. För vissa kroppsvikter är läkemedelskostnaden per år desamma när 
antagandet om dosminskning görs och när den är enligt produktresumén (till exempel 40 kilo 
och 60 kilo). Detta eftersom antalet vialer och styrkor med Strensiq kan kombineras på ett sätt 
så att kassation undviks.  
 
Tabell 8. Läkemedelskostnad per år för Strensiq utifrån olika antaganden om dosering 

Vikt (kg) Kostnad per år (SEK) 

 Doseringen minimeras Enligt produktresumén  
10 1 550 124 kr 2 411 304 kr 
20 3 444 719 kr 3 444 719 kr 
30 4 994 843 kr 5 856 023 kr 
40 6 889 439 kr 6 889 439 kr 
50 8 439 563 kr 9 300 742 kr 
60 10 334 158 kr 10 334 158 kr 

 
Företaget antar att patienter själva eller med hjälp av vårdpersonal kan administrera Strensiq 
i hemmet. Företaget anger att kostnaden för administrering av Strensiq i hemmet ingår i 
kostnadsposten för öppenvård, se Tabell 11 nedan.  

 Vårdkostnader och resursutnyttjande  
Företaget har uppskattat resursutnyttjandet för patienter med och utan andningsstöd upp till 
fem år och för patienter som är fem år och äldre. Den största kostnadsposten är 
respiratorbehandling som uppgår till 883 424 kronor för en tolv veckors behandling. Övriga 
resursutnyttjanden som företaget inkluderar är kostnader för behandling av smärta, 
ortopediska ingrepp, fysioterapeut och tandvård, Tabell 11. Företaget har identifierat dessa 
resursutnyttjanden som relevanta genom att sammanställa de vårdinsatser som rapporterades 
i studierna av Lloyd med kollegor [17] (2017), ENB-011-10[11], ALX-HPP-502 [8] och ALX-
HPP-502s[13].  
 
Företaget har, med stöd av tillfrågad klinisk expert uppskattat antalet vårdbesök och 
ortopediska ingrepp som inträffar var tolfte vecka i varje hälsotillstånd. TLV har efterfrågat 
motiveringar bakom dessa antaganden, se TLV:s diskussion nedan.  
 
Tabell 9. Kostnadsposter för olika vårdbesök och vårdinsatser 

Resursutnyttjande Beskrivning  DNR kod Kostnad (SEK)  
Respiratorvård för andningsorgan ”komplicerat1” 

(slutenvård, en vecka) D20N 331 290 kr 

Respiratorvård (öppenvård) D220 12 164 kr 

Fysioterapeut En behandlingsperiod DLÄKFFT 10 108 kr 

Behandling av smärta 
(öppenvård) 

Intravaskulär  
läkemedelsbehandling H89O 5 366 kr 

Krävande läkemedelsbehandling 
vid läkarbesök H99P 17 411 kr 
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Övrig läkemedelsbehandling  H99Q 2 624 kr 

Ortopedi 
Ortopedisk behandling 

(vårdbesök hos sjuksköterska) H83O 1 908 kr 

Övrig ortopedisk behandling BSVB01 1 159 kr 

Ortopediska ingrepp 

Höft- eller lårkirurgi öppenvård N08O 13 893 kr 
Höft- eller lårkirurgi  

“komplicerad” (vuxen) H36C 107 091 kr 

Höft- eller lårkirurgi ”komplicerad” 
(barn) H37C 102 738 kr 

Fraktur fot (slutenvård) H65C 54 559 kr 
Fraktur fot (öppenvård) H65O 3 041 kr 

Lårbensfraktur H50N 176 491 kr 
Höftfraktur H51A 199 069 kr 

Tandvård 

Tandkirurgi C56N 47 523 kr 
Behandling av sjukdom i  

munhålan ej tandvård C55A 67 259 kr 

Parodontal vård K301 1 379 kr 
Läkarbesök öppenvård barn BLÄK01 3 844 kr 

1 I det nordiska klassificeringssystemet NordDRG innebär benämningen ”komplicerat” att det under vårdkontakten 
har förekommit en komplikation och/eller komplicerande sjukdom 

 Indirekta kostnader 
Företaget inkluderar indirekta kostnader till följd av frånvaro från arbetet för anhöriga till barn 
med HPP mellan två och 17 år. För vuxna patienter har kostnader inkluderats till följd av 
frånvaro från arbetet om patienten är i hälsotillstånden ”Måttlig”, ”Medel” eller ”Svår”. 
Beskrivningen av tillvägagångssättet att uppskatta dessa indirekta kostnader återfinns i Bilaga 
1.  
 

 

 

 

 
  

TLV diskussion 
TLV:s anlitade expert anger att det är troligt att dosen i klinisk praxis kommer att justeras för 
att minska kassation. Det är däremot osäkert om företagets antagande gällande minimering av 
dos för varje kroppsvikt är jämförbart med hur Strensiq skulle komma att användas i Sverige. 
Mot bakgrund av detta redovisar TLV analyser både med och utan företagets antagande om 
minimering av dos.  

Baserat på det underlag som företaget kommit in med kan TLV inte bedöma rimligheten i 
antagandet om antalet vårdbesök och ortopediska ingrepp. Detta eftersom det inte är 
tillräckligt transparent redovisat.  

TLV konstaterar däremot att vårdkostnaderna inte har en betydande påverkan på kostnaden 
per vunnet QALY. TLV varierar därför inte dessa i känslighetsanalyserna.  

TLV:s bedömning: TLV bedömer att företagets uppskattningar av vårdkostnader är mycket 
osäkra. TLV kan inte bedöma rimligheten i företagets antaganden om antalet vårdbesök och 
ortopediska ingrepp som inträffar eftersom det inte är tillräckligt transparent redovisat. 
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4 Resultat 
I företagets grundscenario för infantila och perinatala patienter uppgår kostnaden per vunnet 
QALY till cirka 10,8 miljoner kronor. I företagets scenarioanalyser uppgår kostnaden per 
vunnet QALY till cirka 12,1 miljoner för juvenila patienter och cirka 16,9 miljoner kronor per 
vunnet QALY för vuxna patienter. Det som driver resultaten är framförallt 
läkemedelskostnaden för Strensiq, andelen dödsfall samt gångförmåga. 
 
Företagets grundscenario redovisas i stycke 4.1.2 och känslighetsanalyser i stycke 4.1.3.  
 
TLV bedömer att det hälsoekonomiska underlaget är förknippat med mycket höga osäkerheter 
och företaget har inte kommit in med data som styrker deras antaganden. Mot bakgrund av 
detta redovisar TLV inget grundscenario utan endast känslighetsanalyser utifrån företagets 
grundscenario. 
 

 

TLV:s känslighetsanalyser redovisas i stycke 4.2. 

4.1 Företagets grundscenario 

 Antaganden i företagets grundscenario 
Följande antaganden är centrala i företagets grundscenario. 

• Patienter som behandlas med Strensiq har en kroppsvikt som i genomsnitt är en 
standardavvikelse lägre jämfört med normalpopulationen från födseln och över ett 
livstidsperspektiv. 

• Doseringen av Strensiq kan vara lägre än vad som rekommenderas i produktresumén 
för vissa kroppsvikter i syfte att minimera kassation.  

• Livskvalitetsförluster för anhöriga och indirekta kostnader inkluderas. 
• Patienter har en HPP-relaterad mortalitetsrisk och en sannolikhet att behöva 

andningsstöd endast under de fyra första levnadsåren. 

 Resultatet i företagets grundscenario 
I Tabell 7 redovisas företagets grundscenario där Strensiq i tillägg till standardbehandling 
jämförs mot endast standardbehandling. I företagets grundscenario uppgår kostnaden per 
vunnet QALY till cirka 10,8 miljoner kronor för infantila och perinatala patienter. Det totala 
antalet vunna QALY:s med standardbehandling är negativt (-0,24). Detta eftersom den 
livskvalitetsförlust som antas för anhöriga är större än antalet vunna QALY:s som patienten 
erhåller över ett livstidsperspektiv. Företagets modell möjliggör inte en sammanställning av 
skillnaden i antalet vunna levnadsår.  
 
Tabell 10. Resultat: Företagets grundscenario för infantila och perinatala patienter 

 Strensiq Standardbehandling Skillnad 
Läkemedelskostnad 196 518 879 kr - -196 518 879 kr 
Övriga sjukvårdskostnader 11 909 091 kr 14 050 542 kr -2 141 451 kr 
    
Kostnader, totalt 208 427 970 kr 14 050 542 kr 194 377 428 kr 
QALYs 17,78 -0,24 18,02 
    
Kostnad per vunnet QALY  10 788 261 kr 

 
Företaget har redovisat två figurer som illustrerar andelen patienter i olika hälsotillstånd över 
tid, Figur 10 och Figur 11. Hälsotillstånden som anges motsvarar tidsperioden efter fem år där 
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gångsträcka uppmätt med 6MWT är det enda effektmåttet. Den blåa kurvan innan fem år 
illustrerar andelen patienter som är vid liv. Skillnaden i nivå mellan den blå kurvan i Figur 8 
och Figur 9 illustrerar andelen fler HPP-relaterade dödsfall som inträffar för patienter med 
standardbehandling. Majoriteten av patienterna med Strensiq har förflyttats till det milda 
hälsotillståndet efter fem år. För standardbehandling har majoriteten av patienterna förflyttats 
till det svåraste hälsotillståndet vid samma tidpunkt. Majoriteten av patienterna kvarstår 
därefter i samma hälsotillstånd tills dödsfall av andra orsaker inträffar.  
 
TLV har efterfrågat en förklaring till varför andelen patienter med Strensiq i det svåra 
hälsotillståndet ökar efter 40 år (den röda kurvan i Figur 9). Företaget förklarar detta med att 
ett antagande görs att gångförmågan i det medelsvåra hälsotillståndet försämras något över 
tid i takt med att patienten blir äldre. Företaget motiverar detta antagande med att det är 
relevant att återspegla att det finns en större nytta av att påbörja behandlingen med Strensiq i 
ett tidigt skede innan patienten blir äldre. 
 

 
Figur 10. Strensiq i tillägg till standardbehandling: Andelen patienter fördelade i olika hälsotillstånd över 
tid (TLV har exkluderat andelen dödsfall i grafen) 
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Figur 11. Standardbehandling: Andelen patienter fördelade i olika hälsotillstånd över tid (TLV har exkluderat 
andelen dödsfall i grafen) 
 
TLV:s diskussion 
TLV kan inte bedöma rimligheten i företagets antagande att en andel patienter med Strensiq i 
det medelsvåra hälsotillståndet försämras efter 40 år. TLV kan endast konstatera att 
antagande är något konservativt jämfört med den behandlingseffekt som antas för patienter i 
yngre åldrar. TLV har utfört en känslighetsanalys där inga patienter förflyttas till det svåra 
hälsotillståndet med Strensiq efter 40 år och konstaterar att det inte har en betydande 
påverkan på resultatet.  

 Företagets scenarioanalyser 
I Tabell 11 redovisas resultatet i företagets scenarioanalyser för juvenila patienter, vilket 
innebär att behandling med Strensiq påbörjas vid fem års ålder. För juvenila patienter uppgår 
kostnaden per vunnet QALY till cirka 12,1 miljoner kronor.  
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Tabell 11. Resultat: företagets scenarioanalys för juvenila patienter 
 Strensiq Standardbehandling Skillnad 

Läkemedelskostnad 261 826 606 kr - 261 826 606 kr 
Övriga sjukvårdskostnader 8 601 880 kr 20 512 074 kr -11 910 195 kr 
    
Kostnader, totalt 271 316 530 kr 29 312 153 kr 242 004 378 kr 
QALYs 23,60 3,61 19,98 
    
Kostnader per vunnet QALY  12 109 333 kr 

 
I Tabell 12 redovisas resultatet för vuxna patienter. Detta motsvarar ett scenario när 
behandlingen med Strensiq påbörjas vid en ålder på 29 år. För dessa patienter uppgår 
kostnaden per vunnet QALY till cirka 16,9 miljoner kronor.  
 
Tabell 12. Resultat: företagets scenarioanalys för vuxna patienter 

 Strensiq Standardbehandling Skillnad 
Läkemedelskostnad 279 048 812 kr - - 279 048 812 kr 
Övriga sjukvårdskostnader 9 044 047 kr 18 468 024 kr -9 423 977 kr 
    
Kostnader, totalt 289 316 937 kr 25 310 873 kr 264 006 064 kr 
QALYs 18,70 3,06 15,64 
    
Kostnader per vunnet QALY exklusive indirekta kostnader 16 877 955 kr 

 
Företagets analyser indikerar att nyttan med Strensiq i tillägg till standardbehandling är större 
om behandling påbörjas innan sjukdomen har progredierat. Detta eftersom kostnaden per 
vunnet QALY är lägre för infantila och perinatala patienter jämfört med juvenila och vuxna 
patienter.  

 Företagets känslighetsanalyser 
Företaget har redovisat ett flertal känslighetsanalyser utifrån grundscenariot för infantila och 
perinatala patienter, se Tabell 13 och Tabell 14. 
 
Tabell 13. Företagets känslighetsanalyser 

Utgångsvärde Variation  Skillnad kostnader Skillnad QALYs  Kostnad per 
vunnet QALY 

Grundscenario (infantila och perinatala patienter)  194 377 428 kr 18,02  10 788 261 kr 
Parametrisk kurva för överlevnad upp till 5 år    

Kaplan Meier 

Exponentiell 183 296 658 kr 16,61  11 033 013 kr 
Weibull 191 820 432 kr 17,63  10 880 072 kr 

log-normal 192 083 967 kr 17,69  10 858 680 kr 
log-logistisk 191 941 264 kr 17,71  10 839 182 kr 
Gompertz 198 026 777 kr 18,41  10 754 272 kr 

”Generalized gamma” 196 037 881 kr 18,02  10 876 274 kr 
Gångförmåga för standardbehandling    

Modellerad  
med en 

regressionsmodel  
(ordered probit) 

Inga förflyttningar sker 
mellan hälsotillstånden 
över hela tidshorisonten 

194 188 085 kr 18,23  10 651 684 kr 

Alla patienter är i det 
medelsvåra hälsotillståndet 

över hela tidshorisonten 
194 188 085 kr 18,23  10 651 684 kr 

Alla patienter är i det 
medelsvåra hälsotillståndet 

över hela tidshorisonten 
194 188 085 kr 18,23  10 651 684 kr 
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Tabell 14. Företagets känslighetsanalyser (fortsättning) 

Utgångsvärde Variation  Skillnad kostnader Skillnad QALYs  Kostnad per 
vunnet QALY 

Grundscenario (infantila och perinatala patienter)  194 377 428 kr 18,02 10 788 261 kr 
Tidshorisont    

Livstidsperspektiv 

5 år 8 242 931 kr 0,77 10 695 992 kr 
25 år 82 173 908 kr 9,77 8 413 034 kr 
50 år 153 757 155 kr 15,60 9 856 590 kr 
75 år 186 503 263 kr 17,68 10 547 948 kr 

Diskonteringsränta    
3 % för kostnader och 

effekter 
0 % för kostnader och 

effekter (QALYs) 622 399 370 kr 47,27 13 168 125 kr 

Livskvalitetsvikter    

EQ-5D-5L EQ-5D-3L/Y  
(anpassat för barn) 193 169 048 kr 19,55 9 879 876 kr 

Livskvalitetsförlust 
inkluderad 

Livskvalitetsförlust för 
anhöriga exkluderad 194 377 428 kr 17,09 11 376 754 kr 

Livskvalitetsförlust 
inkluderad 

Livskvalitetsförlust för 
anhöriga till följd av 
dödsfall exkluderad 

194 377 428 kr 16,93 11 481 529 kr 

Produktivitetsbortfall    
Produktivitetsbortfall  

inkluderat 
Produktivitetsbortfall 

exkluderat 199 610 059 kr 18,02 11 078 681 kr 

Vårdkostnader    

Utgångsvärden 
Samtliga kostnadsposter 
för vårdkostnader ökar 

med 25 % 
194 737 166 kr 18,02 10 808 227 kr 

Utgångsvärden 
Samtliga kostnadsposter 

för vårdkostnader 
minskar med 25 % 

194 009 965 kr 18,02 10 767 867 kr 

Behandlingslängd med Strensiq    

Livslång behandling 5 år 19 825 653 kr 4,99 3 970 808 kr 
18 år 47 182 991 kr 18, 80 2 509 832 kr 

 
I en av företagets känslighetsanalyser baseras livskvalitetsvikterna på EQ-5D-3L/Y som är ett 
förenklat livskvalitetsinstrument för att fånga livskvaliteten hos barn. I denna 
känslighetsanalys minskar kostnaden per vunnet QALY med cirka en miljon kronor.  
 
I en annan känslighetsanalys har företaget undersökt hur en kortare behandlingslängd med 
Strensiq på fem och 18 år påverkar resultatet. I dessa känslighetsanalyser minskar kostnaden 
per vunnet QALY betydligt jämfört med företagets grundscenario.  
 
TLV:s diskussion 
TLV anser att det inte är relevant att genomföra känslighetsanalyser när behandlingslängden 
med Strensiq är fem och 18 år istället för livslång. Även om en behandlingsvinst kan erhållas 
av att behandla med Strensiq under en kortare behandlingslängd är det troligt att patienten, 
efter avslutad behandling, kommer att försämras och uppnå samma svårighetsgrad av 
sjukdomen som patienter med standardbehandling. TLV:s anlitade expert i ärendet intygar 
även att det kan vara svårt för en kliniker ur ett etiskt perspektiv att avsluta behandlingen efter 
en kortare tid. TLV konstaterar även att utsättning av behandling med Strensiq inte är studerat 
och mot bakgrund av detta redovisar TLV endast analyser när behandling med Strensiq är 
livslång.  

4.2 TLV:s känslighetsanalyser 
TLV redovisar endast känslighetsanalyser för när behandlingen påbörjas vid födseln 
(perinatala och infantila patienter). Detta eftersom nyttan av behandlingen är störst för denna 
patientgrupp. TLV redovisar två känslighetsanalyser utifrån företagets grundscenario, Tabell 
15. Syftet är att illustrera hur kostnaden per vunnet QALY varierar när antaganden om 
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dosering och HPP-relaterade dödsfall varieras. TLV:s känslighetsanalyser skiljer sig från 
företagets grundscenario genom att produktivitetsbortfall och livskvalitetsförluster för 
anhöriga inte tas med. Detta är i enlighet med TLV:s nuvarande praxis.  
 
Tabell 15. TLV:s känslighetsanalyser 

Utgångsvärde Variation  Skillnad kostnader Skillnad 
QALYs  

Kostnad per  
vunnet QALY 

Företagets grundscenario utan indirekta kostnader 199 610 059 kr 15,99 12 480 502 kr 
Dosering av Strensiq    

Lägre än 
produktresumén för att 

minimera kassation 

Enligt produktresumén 
för samtliga kroppsvikter 224 691 747 kr 15,99 14 048 720 kr 

HPP-relaterade dödsfall  
med standardbehandling upp till 5 år    

Andel dödsfall 73 % Andel dödsfall minskas 
med 25 % 195 824 766 kr 14,61 13 402 811 kr 

 
I den första känslighetsanalysen har TLV justerat dosen för Strensiq i enlighet med vad som 
rekommenderas i produktresumén (6 mg/kg kroppsvikt) vid varje administreringstillfälle. I 
denna analys ökar kostnaden per vunnet QALY med cirka 1,5 miljoner kronor.  
 
I den andra känslighetsanalysen har TLV minskat andelen dödsfall upp till fem år för 
standardbehandling med 25 procent. Detta mot bakgrund av att TLV bedömer det som osäkert 
om andelen HPP-relaterade dödsfall med standardbehandling återspeglar den kliniska 
verkligheten idag (se avsnitt 2.4.1). Resultatet av denna känslighetsanalys är att kostnaden per 
vunnet QALY ökar med cirka en miljon kronor.  
 
TLV har genomfört känslighetsanalyser där vårdkostnaderna varieras utan att det har en 
betydande påverkan på resultatet. TLV har inte redovisat känslighetsanalyser när skillnaden i 
gångförmåga mellan Strensiq och standardbehandling varieras. Detta eftersom företagets 
hälsoekonomiska modell inte möjliggör en sådan justering. Om det hade varit möjligt, skulle 
kostnaden per vunnet QALY vara högre jämfört med företagets grundscenario. Detta eftersom 
skillnaden i gångförmåga mellan Strensiq och standardbehandling som återspeglas i företagets 
grundscenario redan är ett optimistiskt scenario.  

 Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer 
För att illustrera hur företagets pris för Strensiq kan påverka kostnaden per vunnet QALY 
presenteras följande graf för olika prisnivåer utifrån företagets grundscenario utan indirekta 
kostnader. I grafen motsvarar 100 procent företagets nuvarande pris för Strensiq och varje 
punkt i grafen visar kostnaden per vunnet QALY till följd av en tioprocentig sänkning av 
företagets pris. Figuren illustrerar att läkemedelskostnaden för Strensiq har stor påverkan på 
resultatet.  
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Figur 12. Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer vilket avser företagets grundscenario utan 
produktivitetsbortfall och livskvalitetsförluster för anhöriga 

 Osäkerhet i resultaten 
TLV bedömer att antaganden i företagets analyser och TLV:s känslighetsanalyser är förenade 
med mycket höga osäkerheter.  
 
Skillnaden i andelen HPP-relaterade dödsfall som antas för Strensiq i tillägg till 
standardbehandling och endast standardbehandling är osäker. Utifrån resonemanget i avsnitt 
2.4.2 är det troligt att den är något mindre om hänsyn tas till skillnader i patientkaraktäristika. 
Detta skulle öka kostnaden per vunnet QALY.  
 
Det är mycket osäkert hur gångförmågan påverkas över tid för patienter med endast 
standardbehandling. TLV kan inte bedöma rimligheten i företagets uppskattningar eftersom 
det saknas dataunderlag där 6MWT har observerats under en längre tid och det finns ytterst 
få observationer för denna grupp.  
 
Det är mycket osäkert om de kliniska experternas uppskattningar av den hälsorelaterade 
livskvaliteten är jämförbar med den livskvalitet som hade uppmätts om patienterna själva hade 
svarat på ett EQ-5D formulär.  
 
Vidare är det osäkert i vilken utsträckning doseringen med Strensiq kommer att justeras för 
att minska kassation och hur det kommer att påverka läkemedelskostnaden. 

4.3 Budgetpåverkan 
Företaget antar att det finns fem patienter i Sverige med HPP, fyra barn och en vuxen. En 
försäljningsprognos har uppskattats till [--------------------------------------------------------------------
------------------------]. 
 
TLV:s diskussion 
Enligt Socialstyrelsens kunskapsdatabas för sällsynta hälsotillstånd uppskattas den allvarliga 
formen av HPP finnas hos ett barn av 100 000 nyfödda [2] . Detta skulle motsvara cirka tio 
patienter i Sverige. Det saknas uppgift om dessa patienters genomsnittliga kroppsvikt. Givet 
att den genomsnittliga kroppsvikten för dessa tio patienter är mellan 20 och 50 kilo skulle en 
årlig försäljning uppgå till mellan 34 och 84 miljoner kronor per år. Denna uppskattning 
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utesluter antalet patienter som har lindrigare former av HPP. För dessa patienter är 
prevalensen i Sverige okänd.  

4.4 Samlad bedömning av resultaten 
TLV bedömer det som rimligt att behandling med Strensiq i tillägg till standardbehandling 
resulterar i färre antal HPP-relaterade dödsfall, mindre behov av andningsstöd upp till fem år 
samt effekt på benmanifestationer jämfört med endast standardbehandling.  
 
TLV bedömer att det är mycket osäkert hur gångförmågan påverkas över tid för patienter med 
endast standardbehandling. Det är även osäkert om skillnaden i gångförmåga som antas över 
ett livstidsperspektiv är rimlig. Detta eftersom det saknas direkt jämförande studier samt att 
den tillgängliga uppföljningstiden på gångförmåga för historiska kontroller är mycket kort och 
med ett mycket få antal observationer.  
 
När TLV exkluderar produktivitetsbortall och livskvalitetsförluster för anhöriga i företagets 
grundscenario för infantila och perinatala patienter, uppgår kostnaden per vunnet QALY till 
cirka 10,8 miljoner kronor. 
 
Mot bakgrund av resonemanget ovan, kan TLV inte bedöma om den nytta som förknippas med 
Strensiq i företagets grundscenario är rimlig. TLV kan endast konstatera att flertalet 
antaganden i den hälsoekonomiska analysen är mycket osäkra.  

5 Utvärdering från myndigheter i andra länder 
National Institute for Healthcare Excellence, NICE, i Storbritannien har gjort en utvärdering 
av Strensiq år 2017. NICE rekommenderar att Strensiq används med förutsättning att företaget 
tillhandahåller läkemedlet inom en ”managed patient access agreement”. Överenskommelsen 
inkluderar ett rabatterat avtalat pris för Strensiq och tydliga kriterier för insättning och 
utsättning av Strensiq.  
 

 

  

I Kanada har Canadian Agency for Drugs and Technologies and Health, CADTH, 
rekommenderat att använda Strensiq under följande förutsättningar: 

• Diagnos måste fastställas med ett genetiskt test. 
• Behandlingen får inte påbörjas i vuxen ålder. 
• En substantiell rabatt på priset av läkemedlet.  
• Behandlingen ska ordineras av specialistläkare med erfarenhet av sjukdomen. 
• Behandlingsmål ska framtas individuellt för varje patient och utsättning av 

behandlingen ska ske om behandlingsmålet inte uppfylls. 
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 Bilaga 1. Indirekta kostnader 
Nedan redovisas företagets tillvägagångssätt att uppskatta indirekta kostnader till följd av 
frånvaro från arbetet för anhöriga till barn med HPP och vuxna patienter. 
 
The cost-utility analysis (CUA) accounts for costs of lost productivity of pediatric-onset HPP 
patients using the human-capital method. Inputs to the calculation are reflected in Table be-
low.  
  
Tabell 16. Inputs for human-capital estimation of productivity loss  

Input  Value  Source / Comment  
Unemployment rate  7,10 %  www.scb.se; Reference period August 2019  
Mean salary (female)  32,600  EUR, www.scb.se, accessed 10/14/2019  
Mean salary (male)  36,500  EUR, www.scb.se, accessed 10/14/2019  
Employer's social security 
contribution  31,42 %  www.skatteverket.se, accessed 10/15/2019  

  
To estimate productivity loss, the average of male and female Swedish salaries (€ 34,550) was 
grown by the employer rate of social-security contribution (31.42%) to a value of € 45,405.61, 
then converted to SEK at an exchange rate of 10.7451 (56). This yielded an estimate of 2019 
SEK 487,888 as the potential annual productivity of a patient. It was then considered that 
some portion of patients may be unemployed (7.10%), such that the potential annual produc-
tivity of a patient would be 2019 SEK 453,248.  
  
In the CUA, the potential annual productivity is assumed to be lost by one caregiver when 
patients are aged 2-17 years, and by the patient when they are aged 18-65 years; due to Swe-
dish parental-leave regulations, no productivity loss is modeled when patients are aged 0-1 
years. It is further assumed that when the patient is between ages 5-65 years, the probability 
of a patient or their caregiver (depending on age) being able to work corresponds to the ratio 
of their health-state utility vs. utility in SLI (i.e., that no productivity loss occurs in SLI). When 
a patient is between ages 2-4 years, it is assumed their caregiver can work normally if the 
patient does not require invasive ventilation, and has 50 % productivity loss if the patient does 
require invasive ventilation. One Nordic clinical expert, suggested that while it was not possi-
ble to verify levels of productivity loss, it appeared reasonable that productivity loss was as-
sociated with severity of disease.  
 
Tabell 17. Proportion of patients / their caregivers able to work, by patient age and severity  

Patient age  Health state  Proportion of patients able to work  Proportion of caregivers able to work  
0-2  All  N/A  N/A  

2-4 years  No ventilation  N/A  50%  
  ventilation  N/A  0%  

5-12 years  SL I  N/A  100%  
  SL II  N/A  77%  
  SL III  N/A  62%  
  SL IV  N/A  27%  
13-17 years  SL I  N/A  100%  
  SL II  N/A  77%  
  SL III  N/A  62%  
  SL IV  N/A  27%  

18-65 years  SL I  100%  N/A  
  SL II  77%  N/A  
  SL III  62%  N/A  
  SL IV  27%  N/A  

 
Finally, if a patient dies due to HPP, it is assumed that they lose the full potential annual 
productivity of a patient at ages 18-65 years, when they would have been of working age.  
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