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Översikt 

Produkten 

Varumärke Evrenzo 

Aktiv substans roxadustat 

ATC-kod B03XA05 

Beredningsform Filmdragerade tabletter 

Företag Astellas Pharma A/S 

Typ av ansökan Nytt läkemedel 

Sista beslutsdag 2022-05-28 

Beskrivning av sjukdomen 

Sjukdom och användningsområde Anemi associerad med kronisk njursjukdom (CKD) 

Relevant jämförelsealternativ Eporatio 

Antal patienter i Sverige 
Cirka 2 000 patienter med CKD som inte är dialys-
beroende och som har behandling med ESL 
(svenskt njurmedicinskt register, SNR) 

Beskrivning av marknaden 

Företagets prognostiserade  
försäljningsvärde per år  
(fullskalig försäljning) 

Företaget estimerar en fullskalig försäljning på [---
-------] kronor till år 2025.   

Terapiområdets omsättning per år 

Den totala omsättningen för terapiområdet var 215 
787 851,39 konor år 2021. Inkluderar ATC-ko-
derna B03XA01, B03XA02 samt B03XA05, varav 
vissa av dessa även har andra indikationer. 

 
Ansökta förpackningar 

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

Evrenzo 20 mg 12 tabletter 665,86 725,43 

Evrenzo 50 mg 12 tabletter 1 664,61 1 744,15 

Evrenzo 70 mg 12 tabletter 2 330,47 2 423,33 

Evrenzo 100 mg 12 tabletter 3 329,11 3 441,94 

Evrenzo 150 mg 12 tabletter 4 993,82 5 139,95 
 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 

Arbetsgrupp: Christine Wilhelmsson (medicinsk utredare), André Sjöberg (hälsoekonom) och Sofia Palmqvist (jurist)  

Detta underlag för beslut är framtaget av arbetsgruppen inom ramen för TLV:s arbete. Förslag till beslut presenteras för Nämnden 
för läkemedelsförmåner som är beslutfattare. Det slutliga beslutet kan därför skilja från förslaget i detta underlag. 

Klinisk expert: Andreas Jonsson överläkare. Experten har konsulterats gällande aktuell klinisk praxis samt viss tolkning av det 
medicinska underlaget i materialet. TLV är inte bundna av experternas ställningstaganden, tolkningar eller åsikter om vilka anta-
ganden kostnadseffektivitetsanalysen bör vila på. 
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Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV 
 
Inom förmånen  
 

Ansökt/fastställt AIP eller 
AUP 1 

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

Kostnaden för läkemedlet efter 
återbäring  

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

Pris för läkemedel/ pris för 
förbrukningsartikel  

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

Läkemedelskostnad/ kostnad 
för förbrukningsartikel  

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

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

   
Receptbelagda läkemedel utan förmån/receptfria läkemedel  
 

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

   
Klinikläkemedel och medicinteknik   
 

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

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

 
Förslag till beslut Bifall 
 
 

 Vid nedsatt njurfunktion sjunker halten erytropoietin och bildningen av röda blodkrop-
par minskar. När produktionen av röda blodkroppar störs får patienten anemi (blod-
brist) och detta kan ge symtom som trötthet, frusenhet, andfåddhet, endokrina 
rubbningar och sexuell dysfunktion. Kronisk anemi ger även en kompensatorisk ökning 
av hjärtminutvolymen vilket kan leda till vänsterkammarhypertrofi (vävnadsförstoring 
av hjärtats vänstra kammare) som på sikt kan öka risken för hjärtsvikt och kardiovas-
kulära komplikationer.  

 Evrenzo (roxadustat) är avsett för behandling av vuxna patienter med symtomatisk 
anemi vid kronisk njursjukdom (CKD). 

 Roxadustat verkar genom att hämma enzymet prolylhydroxylas och stabilisera hy-
poxi1-inducerbar faktor. Det i sin tur leder till ökad erytropoes (bildande av röda blod-
kroppar. Roxadustat ökar även järntillgängligheten genom att sänka nivån av 
hormonet hepcidin.  

 TLV bedömer att Eporatio (epoetin teta) är relevant jämförelsealternativ till Evrenzo 
eftersom Eporatio används i svensk klinisk praxis och är det erytropoesstimulerande 
läkemedel (ESL) inom läkemedelsförmånerna med lägst kostnad.  

 I likhet med EMA konstaterar TLV att de kliniska studierna visar att effekten av Ev-
renzo inte är sämre än (non-inferior) effekten av två olika ESL-preparat, darbepoetin 
alfa och epoetin alfa, avseende att uppnå och bibehålla målvärdet för Hb (hemoglobin). 
TLV bedömde vid omprövningen av ESL (dnr 1747/2012) att alla ESL kan anses lika 
effektiva vad gäller att uppnå behandlingsmålen för patienter med njurrelaterad anemi. 
TLV ser ingen anledning att frångå denna bedömning i detta ärende. Mot denna bak-
grund bedömer TLV att effekten är jämförbar mellan Evrenzo och Eporatio (epoetin 
teta) vid behandling av anemi associerad med kronisk njursjukdom. 

 Ansökt pris för Evrenzo är mellan 725,43 och 5 139,95 kronor AUP beroende på 
styrka och förpackningsstorlek. Detta motsvarar en läkemedelskostnad på cirka 31 
182 kronor per patient (70 kg) och år.  

 Mot bakgrund av att effekten bedöms vara jämförbar mellan Evrenzo och relevant 
jämförelsealternativ Eporatio, har TLV utgått från en kostnadsjämförelse som grund 
för den hälsoekonomiska bedömningen. 

 TLV:s grundscenario visar att den totala behandlingskostnaden för Evrenzo per pati-
ent understiger behandlingskostnaden för Eporatio över fem år.  

 De parametrar som, utöver priset på respektive läkemedel, främst påverkar resultatet 
i den hälsoekonomiska bedömningen är antagandet om indirekta kostnader samt va-
let av konverteringsfaktor från mg till internationella enheter (IE) i företagets upp-
skattning av Eporatios dosering. 

 
1 Hypoxi innebär syrebrist i blodet och är vanligtvis liktydigt med en låg syrehalt i det arteriella blodet. 
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 Sammantaget bedömer TLV att kostnaden för användning av Evrenzo är rimlig och 
att kriterierna i 15 § förmånslagen även i övrigt är uppfyllda. Ansökan ska därför bifal-
las.   
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1 Medicinskt underlag 

1.1 Anemi orsakad av kronisk njursjukdom  
Kronisk njursjukdom (CKD) kännetecknas av en progressiv förlust av njurfunktionen, vilket 
resulterar i för tidig död eller behov av njurtransplantation eller dialys. Anemi (blodbrist) är 
en av de vanligaste komplikationerna vid nedsatt njurfunktion som innebär att blodets för-
måga att ta upp syre är nedsatt på grund av brist på röda blodkroppar eller hemoglobin. Flera 
faktorer bidrar till uppkomsten av blodbrist hos patienten med njursvikt, men den viktigaste 
orsaken är otillräcklig bildning av erytropoietin. Erytropoietin är ett hormon som hos vuxna 
huvudsakligen bildas i njurarna och stimulerar bildningen av röda blodkroppar. Vid nedsatt 
njurfunktion sjunker halten erytropoietin och bildningen av röda blodkroppar minskar. När 
produktionen av röda blodkroppar störs får patienten anemi och detta kan ge symtom som 
trötthet, frusenhet, andfåddhet, endokrina rubbningar och sexuell dysfunktion. Kronisk anemi 
ger även en kompensatorisk ökning av hjärtminutvolymen vilket kan leda till vänsterkammar-
hypertrofi (vävnadsförstoring av hjärtats vänstra kammare) som på sikt kan öka risken för 
hjärtsvikt och kardiovaskulära komplikationer.  
 
Definitionen på anemi är att en persons hemoglobinnivå (Hb) är signifikant lägre än personens 
normala nivå. Redan vid måttligt sänkt njurfunktion kan anemi förekomma. Måttlig anemi 
med hemoglobinvärden över 11 g/dl behöver oftast inte behandlas med ESL (erytropoessti-
mulreande läkemedel) utan järntillförsel kan prövas först. När hemoglobinvärdet däremot 
sjunker under 11 g/dl vid upprepade provtagningar kan ESL-behandling övervägas. Målet med 
ESL-behandlingen är minskade anemisymtom, att patienten får bättre ork och livskvalitet 
samt att minska eller helt undvika blodtransfusion. 

1.2 Läkemedlet 
Evrenzo godkändes i EU via den centrala proceduren den 24 juni 2021. Den aktiva substansen 
i Evrenzo är roxadustat.  

 

Evrenzo är avsett för behandling av vuxna patienter med symtomatisk anemi (blodbrist) asso-
cierad med kronisk njursjukdom (CKD). 

 

Roxadustat verkar genom att hämma enzymet prolylhydroxylas. Hämningen leder till att så 
kallade hypoxi inducerbar faktor stabiliseras och det i sin tur leder till ökad erytropoes 
(bildande av röda blodkroppar, även kallade erytrocyter). Roxadustat ökar även järntillgäng-
ligheten genom att sänka nivån av hormonet hepcidin.  

 

Roxadustat måste tas oralt tre gånger per vecka med minst en dags mellanrum mellan doserna. 
Behandling med roxadustat ska inte fortsätta efter 24 veckors behandling om inte en kliniskt 
betydelsefull ökning av Hb-nivån har uppnåtts.  
 
Startdos vid insättning av behandling varierar beroende på tidigare behandling: 

• Ej tidigare behandling med erytropoesstimulerande läkemedel: 70 mg tre 
gånger per vecka för patienter ˂100 kg och 100 mg tre gånger per vecka för pa-
tienter ˃100 kg. 

• Vid byte från ESL-behandling: 70–200 mg tre gånger per vecka beroende på 
ESL-dos  
 

Underhållsdosen är individanpassad och varierar från 20 mg till 400 mg tre gånger per vecka. 
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1.3 Behandling och svårighetsgrad 

 
Nedanstående sammanfattning av aktuella behandlingsrekommendationer är hämtad 
från regionernas tidiga bedömningsrapport för Evrenzo [1].  
 
Svenska behandlingsrekommendationer för njurrelaterad anemi följer internationella och 
europeiska riktlinjer [2] [3] [4]. Vid njurrelaterad anemi, oavsett dialys, bör behandling över-
vägas då Hb sjunkit under 10g/dl men behandling kan övervägas vid högre Hb-värden till ex-
empel hos yngre och friskare individer. Målet är att uppnå stabila Hb‐värden i intervallet 10–
12 g/dl [3] [2] . Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom anger att vid Hb mindre än 
10 g/dl ges ESL med behandlingsmål Hb 10-11,5 g/dl. Normala värden eftersträvas inte då 
högre värden (över 13 g/dl) visat en ökad risk för till exempel hjärtsvikt, hjärtinfarkt och stroke.  
 
Innan behandling inleds ska andra behandlingsbara orsaker uteslutas, såsom B12/folatbrist, 
pågående infektion eller blödning. Efter bedömning av S-ferritin och P-transferrinmättnad 
inleds behandling med oralt eller intravenöst järn. Vid otillräcklig effekt kan behandling med 
ESL därefter påbörjas. Det finns ett antal olika ESL på marknaden, både originalpreparat och 
biosimilarer [5].  

 

Företaget menar att det relevanta jämförelsealternativet till Evrenzo är Aranesp (darbepoetin 
alfa) eftersom darbepoetin alfa är det vanligaste ESL som förskrivs till patienter med anemi 
orsakad av CKD. 
 
TLV:s diskussion 
Enligt behandlingsrekommendationer från den internationella expertgruppen KDIGO (Kidney 
Disease: Improving Global Outcomes) inleds behandling av njurrelaterad anemi med oralt el-
ler intravenöst järn. Vid otillräcklig effekt kan behandling med ESL påbörjas. Eftersom Ev-
renzo verkar genom att stimulera bildandet av röda blodkroppar och har samma indikation 
som ESL anser TLV att ett ESL är relevant jämförelsealternativ till Evrenzo.  
I läkemedelsförmånerna ingår flera ESL för behandling av anemi vid CKD. Av dessa tillhanda-
hålls tre kortverkande preparat; Neorecormon (epoetin beta, originalläkemedel), Eporatio 
(epoetin teta, originalläkemedel) och Retacrit (epoetin zeta, biosimilar till Eprex som inte 
längre tillhandahålls). Dessutom ingår det långverkande preparatet Aranesp (darbepoetin alfa, 
originalpreparat). Enligt KDIGO 2012 (senaste utgåvan) finns ingen evidens för att det förelig-
ger någon skillnad mellan olika ESL avseende klinisk effekt vid njurrelaterad anemi. Vidare 
bedömde TLV vid omprövningen av ESL (dnr 1747/2012) att alla ESL kan anses lika effektiva 
vad gäller att uppnå behandlingsmålen för patienter med njurrelaterad anemi. TLV:s anlitade 
expert uppger att olika ESL i princip är lika effektiva och jämförbara med reservation för intra-
venös administrering. Vid intravenös administrering av epoetin menar experten att epoetin 
har något lägre effektivitet än vid subkutan administration. Denna skillnad mellan olika admi-
nistrationsvägar uppges inte finnas för darbepoetin. 

Mot bakgrund av detta anser TLV att det ESL inom läkemedelsförmånerna som används i 
klinisk praxis och har lägst kostnad är relevant jämförelsealternativ till Evrenzo. 

TLV:s bedömning:  TLV bedömer att Eporatio (epoetin teta) är relevant jämförelsealterna-
tiv till Evrenzo eftersom Eporatio används i svensk klinisk praxis och är det erytropoesstimu-
lerande läkemedel (ESL) inom läkemedelsförmånerna med lägst kostnad. 
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1.4 Klinisk effekt och säkerhet   

 
Effekt och säkerhet för roxadustat utvärderades under minst 52 veckor i ett globalt genomfört 
fas III-program som innefattade åtta randomiserade multicenterstudier på icke-dialysbero-
ende (NDD) och dialysberoende (DD) patienter med kronisk njursjukdom och anemi. Studi-
erna inkluderade omkring 9 600 patienter och utvärderade roxadustats förmåga att höja, och 
bibehålla i, hemoglobin till målintervallet 10–12 g/dl. De ingående studierna beskrivs i tabell 
1. Beskrivningen av studierna är hämtade från produktresumén. 
 
Behandling med roxadustat följde principerna för dosering enligt produktresumén. Demografi 
och baslinjekarakteristika för enskilda studier var jämförbara mellan roxadustat- och kontroll-
grupperna. Medianåldern vid randomiseringen av de olika studierna var 55-69 år, med mellan 
16,6 procent och 31,1 procent i åldersspannet 65-74 år och mellan 6,8 procent och 35 procent 
som var minst 75 år gamla. Andelen kvinnor varierade mellan 40,5 procent och 60,7 procent. 
De vanligaste etniciteterna i studierna var vita, svarta eller afroamerikaner och asiater. De van-
ligaste orsakerna till kronisk njursjukdom var diabetes och högt blodtryck. Medianvärdet för 
Hb varierade från 8,60 till 10,78 g/dl. Cirka 40-50 procent av NDD-patienterna och 10-20 pro-
cent av DD-patienterna uppvisade någon grad av järnbrist vid baslinjen. 
 
 
Tabell 1 Sammanfattning över aktuella studier 

Studie Studiedesign 
Jämförelse-
alternativ 

Studiepopu-
lation 

Utfall 

ALPS [6] 
 

Randomiserad, dubbelblind studie 
 
 
Primärt utfallsmått: Hb ≥ 11.0 g/dL och 
Hb-ökning från baslinjen på ≥ 1.0 g/dL 
hos patienter med baslinje Hb > 8.0 
g/dL, ELLER 
en ökning från baslinjen på ≥ 2.0 g/dL 
hos patienter med baslinje Hb ≤8.0 
g/dL vid två efterföljande besök med 
minst fem dagars mellanrum under de 
24 första veckorna av behandlingen, 
med eller utan behovsmedicinering 
(RBC transfusion, ESL eller iv järn). 

placebo N=594 
 
Anemiska pati-
enter i CKD-
stadie 3, 4 el-
ler 5 som ej 
stod på dialys 
vid randomise-
ringen 

Roxadustat visades 
vara bättre än pla-
cebo för de primära 
utfallsmåtten: odds-
kvot för Hb-respons 
var 34,74 (95% KI: 
20,48, 58,93) och 
förändring av Hb 
från baslinjen 
(roxadustat jämfört 
med placebo) var 
+1,692 (95% KI: 
1,52,1.86; P<0,001 
för båda).  

OLYMPUS 
[7] 

Randomiserad, dubbelblind studie 
 
Primärt utfallsmått: förändring av Hb 
från baslinjen till vecka 28-52 (medel-
värde) jämfört med placebo, med eller 
utan behovsmedicinering   

placebo N=2 760 
 
Anemiska pati-
enter i CKD 
stadie 3, 4 eller 
5 som ej stod 
på dialys vid 
randomise-
ringen. 

Den genomsnittliga 
förändringen av Hb 
från baslinjen var 
1,75 g/dl ([95% KI], 
1,68-1,81) för 
roxadustat jämfört 
med placebo 0,40 
g/dl (95% KI: 0,33-
0,47; P<0,001). 
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ANDES [8] 
 

Randomiserad, dubbelblind studie 
 
Primärt utfallsmått: förändring av Hb 
från baslinjen till vecka 28–52 samt 
andelen patienter som får Hb-respons 
(Hb ≥11.0 g/dl och en Hb-ökning ≥1.0 
g/dl [baslinje >8.0 g/dl], eller en ökning 
≥2.0 g/dl [baslinje ≤8.0 g/ 
dl]) vecka 24. 

placebo N=916 
 
Anemiska pati-
enter i CKD 
stadie 3, 4 el-
ler 5 som ej 
stod på dialys 
vid randomise-
ringen. 
 

Den genomsnittliga 
förändringen av Hb 
från baslinjen till 
vecka 28-52 var sig-
nifikant större för 
roxadustat jämfört 
med placebo: 2,00 
(0,95) respektive 
0,16 (0,90), vilket 
motsvarar en me-
delskillnad på 1.85 
g/dl (95% KI 1,74–
1,97; P <0,0001). 
Andelen patienter 
som fick Hb-re-
spons vecka 24 var 
större för roxadustat 
jämfört med pla-
cebo: 86,0% (95% 
KI 83,0%–88,7%) 
respektive 6,6% 
(95% KI 4,1%–
9,9%; P < 0,0001). 

DOLOMI-
TES [9] 

Öppen, randomiserad studie 
 
Primärt utfallsmått: samma som i ALPS 

darbepoetin 
alfa 

N=616 
 
Anemiska pati-
enter i CKD 
stadie 3, 4 el-
ler 5 som ej 
stod på dialys 
vid randomise-
ringen. 

Hb-responsen för 
roxadustat var inte 
sämre än den för 
darbepotein alfa: 
89,5% (256/286) re-
spektive 78,0% 
(213/273), vilket ger 
en skillnad på 
11.51% (95% KI 
5,66–17,36%). 

HIMALA-
YAS [10] 
 

Öppen, randomiserad studie 
 
Primärt utfallsmått: genomsnittlig för-
ändring av Hb från baslinjen till vecka 
28–52 (medelvärde), oavsett behovs-
medicinering, samt andelen patienter 
som får Hb-respons under v 1-24. 

epoetin alfa N=1 039 
 
Anemiska pati-
enter med 
CKD som stått 
på dialys i åt-
minstone två 
veckor, men 
inte mer än 
fyra månader 
vid randomise-
ringen. 

Den genomsnittliga 
förändringen av Hb 
från baslinjen till 
vecka 28-52 var 
2,57 (1,27) för 
roxadustat och 2,36 
(1,21) för epoetin 
alfa. Andelen pati-
enter med Hb-re-
spons var 88,2% 
och 84,4% för 
roxadustat respek-
tive epoetin alfa. 

ROCKIES 
[11] 
 

Öppen, randomiserad studie 
 
Förändring av Hb från baslinjen till me-
delvärdet av Hb för vecka 28 till 36, 
utan behovsmedicinering inom sex 
veckor före och under den utvärderade 
perioden. 

epoetin alfa N=2 101 
 
Anemiska pati-
enter med 
CKD som stått 
på dialys i åt-
minstone två 
veckor, men 
inte mer än 
fyra månader 
vid randomise-
ringen. 

Den genomsnittliga 
förändringen av Hb 
från baslinjen till 
vecka 28-36 var 
0,88 för roxadustat 
och 7,74 för epoetin 
alfa. 
 

SIERRAS 
[12] 
 

Öppen, randomiserad studie 
 
Primärt utfallsmått: samma som i 
ROCKIES 

epoetin alfa N=740 
 
Anemiska pati-
enter med 
CKD i slutsta-
diet som står 
på dialys. 

Den genomsnittliga 
förändringen av Hb 
från baslinjen till 
vecka 28-52 var 
0,39 (0,93) och -
0,09 (0,84) för 
roxadustat och epo-
etin alfa. 
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PY-
RENEES 
[13] 

Öppen, randomiserad studie 
 
Primärt utfallsmått: samma som i 
ROCKIES 

epoetin alfa el-
ler darpepoe-
tin alfa 

N=834 
 
Anemiska pati-
enter med 
CKD som stått 
på dialys i åt-
minstone fyra 
månader vid 
randomise-
ringen. 

Den genomsnittliga 
förändringen av Hb 
från baslinjen till 
vecka 28–36 var 
0,235 (0,132, 
0,339) g/dl och 
0,171 (0,082, 
0,261) g/dl för 
roxadustat respek-
tive ESL (epoetin 
alfa eller darbepoe-
tin). 

 
Icke-dialysberoende patienter (NDD) 
Metod 
Tre studier av NDD-patienter var dubbelblinda och placebokontrollerade (ALPS, ANDES, 
OLYMPUS) och en (DOLOMITES) var öppen och ESL-kontrollerad (darbepoetin alfa). Alla 
studier med NDD-patienter utvärderade effekt för ESL-obehandlade patienter avseende för-
måga att korrigera och därefter bibehålla Hb i målintervallet 10–12 g/dl. Det primära ut-
fallsmåttet Hb-respons definierades som Hb ≥11.0 g/dl och en Hb-ökning ≥1.0 g/dl [baslinje 
>8.0 g/dl], eller en ökning ≥2.0 g/dl [baslinje ≤8.0 g/dl]) vecka 24. 
 
Patienterna i NDD-studierna hade kronisk njursjukdom i stadium 3–5. Alla patienter hade ett 
genomsnittligt Hb ≤ 10,0 g/dl förutom patienter i DOLOMITES-studien, där ett genomsnitt-
ligt Hb ≤ 10,5 g/dl accepterades. Patienterna fick inte ha fått någon ESL-behandling de senaste 
12 veckorna före randomiseringen med undantag för OLYMPUS-studien där ESL-behandling 
tilläts fram till 6 veckor för randomiseringen. 
 
Resultat 
Data från de tre fas III-studierna ALPS, ANDES, och OLYMPUS (se tabell 1) poolades till en 
NDD-population och analyserades. Data från den ESL-kontrollerade fas III-NDD-studien DO-
LOMITES ingår inte i de NDD-poolade analyserna eftersom det är en öppen aktivt kontrolle-
rad studie. Resultaten från den poolade analysen visade att behandling med roxadustat är 
effektivt för att uppnå och bibehålla målvärdet för Hb (10-12 g/dl) hos patienter med anemi 
vid kronisk njursjukdom som inte fick dialys (se figur 1). 
 

 
 
Figur 1. Medelvärde för Hb (g/dl) över tid fram till vecka 52; NDD-pool (Hb-korrigering)  
 



 

6 
Dnr 3698/2021  

Hos NDD-patienter som behövde anemibehandling för att höja Hb-nivåerna var andelen pati-
enter som fick Hb-respons under de första 24 veckorna högre i roxadustatgruppen (80,2 %) 
jämfört med placebo (8,7 %). Det fanns en statistiskt signifikant ökning i Hb från baslinjen till 
vecka 28 till 36 i roxadustatgruppen (1,91 g/dl) jämfört med placebo (0,14 g/dl) och den nedre 
gränsen för ett konfidensintervall på 95 % är över 1. I NDD-studierna uppnåddes en ökning av 
Hb på minst 1 g/dl med en mediantid på 4,1 veckor. 
 
I den öppna ESL-kontrollerade NDD-studien DOLOMITES var andelen patienter som fick ett 
Hb-svar under de första 24 veckorna likvärdigt (non-inferior) i roxadustatgruppen (89,5 %) 
jämfört med darbepoetin alfa (78 %). 
 
Dialysberoende patienter (DD) 
Metod 
Fyra öppna ESL-kontrollerade (epoetin alfa och/eller darbepoetin alfa) studier med patienter 
som fick hemodialys eller peritonealdialys (DD-studier) utvärderade effekten och säkerheten 
av roxadustat under olika förutsättningar: vid höjning och bibehållande av Hb-nivåer inom 
målintervallet (HIMALAYAS), vid ett ESL-byte där patienter bytt till roxadustat från en annan 
ESL-behandling för att hålla Hb inom målintervallet (PYRENEES, SIERRAS) eller en kombi-
nation av metoderna (ROCKIES). 

 
Patienterna i DD-studierna hade stabil eller incident (nyinsatt) dialys: stabilt dialysberoende 
patienter i PYRENEES-studien definierades som dialys i mer än fyra månader; incident (ID) 
dialysberoende patienter i HIMALAYAS-studien vilket definierades som dialys ≥ två veckor 
men ≤ fyra månader. Patienterna i studierna SIERRAS och ROCKIES innefattade både stabilt 
(cirka 80 % till 90 %) och incident (cirka 10 % till 20 %) dialysberoende patienter. Alla patien-
ter behövde ESL intravenöst eller subkutant under minst åtta veckor före randomiseringen, 
med undantag för patienterna i HIMALAYAS-studien som exkluderade patienter som hade 
fått ESL-behandling inom tolv veckor före randomiseringen. 
 
Data från de fyra fas III-studierna HIMALAYAS, PYRENEES, SIERRAS och ROCKIES poola-
des till en DD-population och analyserades. Inom DD-poolen fastställdes två subpooler för att 
avspegla två olika behandlingsförutsättningar, incident och stabilt dialysberoende patienter. 
Patienter i DD-populationen som fick dialys i mer än två veckor och mindre än fyra månader 
identifierades som incident dialysberoende patienter för att indikera Hb-korrigering. DD-pa-
tienter som fick dialys efter gränsen på fyra månader identifierades som stabilt dialysberoende 
patienter för att indikera ESL-byte.  
 
Resultat 
Resultaten visade att behandling med roxadustat är effektivt för att uppnå och bibehålla mål-
värdet för Hb (10–12 g/dl) hos patienter med kronisk njursjukdom som fick dialys (incident 
eller stabil), oavsett tidigare ESL-behandling. 
 



 

7 
Dnr 3698/2021  

 
 
Figur 2. Medelvärde för Hb (g/dl) över tid fram till vecka 52; ID DD-subpool (Hb-korrigering)  
 
 
 

 
 
Figur 3. Medelvärde för Hb (g/dl) över tid fram till vecka 52; stabil DD-subpool (ESL-byte)  
 
 
Hos DD-patienter som behövde anemibehandling för att höja och bibehålla Hb-nivåer inom 
målintervallet och de som bytt från annan ESL-behandling sågs en ökning av Hb från baslinjen 
till vecka 28 till 36 i roxadustat-gruppen; denna ökning var jämförbar med den som observe-
rats i ESL-gruppen och var över den förspecificerade marginalen för non-inferiority på -0,75 
g/dl. Andelen patienter som uppnådde Hb-svar under de första 24 veckorna var jämförbar i 
roxadustat- och ESL-grupperna. 
 
Tilläggsbehandling, erytrocyttransfusion och intravenöst järn 
Effekterna av behandling med roxadustat avseende användning av tilläggsbehandling, erytro-
cyttransfusion och intravenöst järn, studerades för NDD och DD-populationerna. I kliniska 



 

8 
Dnr 3698/2021  

studier minskade roxadustat aktiviteten av hepcidin (som reglerar järnmetabolismen), mins-
kade ferritinnivåer och ökade halterna järn i serum medan transferrinmättnaden var stabil. 
Dessa värden utvärderades över tid som indikatorer på järnstatus. 
 
Biverkningar  
Enligt produktresumén är de mycket vanliga (≥ 10 %) biverkningar som associeras med 
roxadustat hypertoni (13,9 %), blodpropp (12,8 %), diarré (11,8 %), perifert ödem (11,7 
%), hyperkalemi (10,9 %) och illamående (10,2 %). De vanligaste (≥ 1 %) allvarliga biverkning-
arna som associeras med roxadustat är sepsis (3,4 %), hyperkalemi (2,5 %), hypertoni (1,4 %) 
och djup ventrombos (1,2 %). 
 
TLV:s diskussion 
För icke-dialysberoende patienter med anemi vid kronisk njursjukdom visar data från den 
poolade analysen av de kliniska studierna ALPS, ANDES, och OLYMPUS att roxadustat (Ev-
renzo) har statistiskt signifikant effekt jämfört med placebo avseende det primära utfallsmåt-
tet att uppnå och bibehålla målvärdet för Hb (10-12 g/dl). Vidare visar data från den ESL-
kontrollerade studien DOLOMITES att Hb-responsen för roxadustat är jämförbar (non-infe-
rior) med responsen för darbepoetin alfa.  
 
Avseende dialysberoende patienter med anemi och kronisk njursjukdom visar poolade data 
från de kliniska studierna HIMALAYAS, PYRENEES, SIERRAS och ROCKIES att Hb-respon-
sen (förändring av Hb från baslinjen till medelvärdet av Hb för vecka 28 till 36) var jämförbar 
(non-inferior) med den som observerats i ESL-gruppen (darbepoetin alfa eller epoetin alfa). 
 
EMA konstaterar att de kliniska studierna visar att effekten av roxadustat inte är sämre än 
(non-inferior) effekten av två olika ESL-preparat, darbepoetin alfa (NDD- och DD-populat-
ioner) och epoetin alfa (DD-population), avseende att uppnå och bibehålla målvärdet för Hb. 
Enligt behandlingsrekommendationer vid njurrelaterad anemi (KDIGO 2012) finns ingen evi-
dens för att det föreligger någon skillnad mellan olika ESL-preparat när det gäller klinisk ef-
fekt. I enlighet med detta bedömde TLV vid omprövningen av ESL (dnr 1747/2012) att alla ESL 
kan anses lika effektiva vad gäller att uppnå behandlingsmålen för patienter med njurrelaterad 
anemi. TLV ser ingen anledning att frångå denna bedömning i detta ärende. Mot denna bak-
grund och resultaten från de kliniska studierna, menar TLV att det är rimligt att utgå ifrån att 
effekten är jämförbar mellan roxadustat och epoetin teta (aktiv substans i Eporatio) vid be-
handling av anemi associerad med kronisk njursjukdom. 
 
TLV:s bedömning: I likhet med EMA konstaterar TLV att de kliniska studierna visar att 
effekten av Evrenzo inte är sämre än (non-inferior) effekten av två olika ESL-preparat, 
darbepoetin alfa och epoetin alfa, avseende att uppnå och bibehålla målvärdet för Hb. TLV 
bedömde vid omprövningen av ESL (dnr 1747/2012) att alla ESL kan anses lika effektiva vad 
gäller att uppnå behandlingsmålen för patienter med njurrelaterad anemi. TLV ser ingen an-
ledning att frångå denna bedömning i detta ärende. Mot denna bakgrund bedömer TLV att 
effekten är jämförbar mellan Evrenzo och Eporatio (epoetin teta) vid behandling av anemi as-
socierad med kronisk njursjukdom. 
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2 Hälsoekonomi 
Företaget har kommit in med en hälsoekonomisk analys baserat på en kostnadsjämförelse 
mellan Evrenzo och Aranesp. Förutom läkemedelskostnaderna antar företaget att Evrenzo 
minskar behovet av intravenöst järn samt att en del av patienterna som behandlas subkutant 
har behov av stöd vid administreringen, vilket medför ytterligare kostnader. Enligt företaget 
är Evrenzo kostnadsbesparande jämfört med Aranesp. Företaget tillämpar en tidshorisont på 
fem år i kostnadsjämförelsen där kostnaderna diskonteras med tre procent årligen. 
 
Mot bakgrund av att effekten bedöms vara jämförbar mellan Evrenzo och det relevanta jämfö-
relsealternativet (Eporatio) har TLV utgått från en kostnadsjämförelse som grund för den häl-
soekonomiska bedömningen. TLV har i en tidigare omprövning bedömt att samtliga ESL har 
jämförbar effekt (dnr 1747/2012) och att det som framför allt skiljer dem åt är hur ofta de ad-
ministreras och till vilken dosering.  
 

2.1 Kostnader och resursutnyttjande 

 

Evrenzo 
Evrenzo används för behandling av anemi (blodbrist) vid kronisk njursjukdom och är avsett 
för oral administrering tre gånger i veckan. Dosen individanpassas för att uppnå och bibehålla 
ett Hb-värde mellan 10 och 12 g/dl. Den rekommenderade startdosen enligt produktresumén 
för ESL-naiva patienter som väger under 100 kg är 210 mg i veckan (70 mg x 3 gånger) och 
300 mg i veckan (100 mg x 3 gånger) för patienter som väger över 100 kg. Behandlingen inleds 
med en 24 veckor lång korrigeringsperiod där patienter som inte uppnår en klinisk relevant 
ökning i Hb-värde rekommenderas avbryta behandlingen.  
 
I företagets hälsoekonomiska analys används en genomsnittlig dosering från en av de kliniska 
studierna (DOLOMITES). Eftersom denna studie använt sig av en annan rekommenderad 
startdos ([----------------------------------------------------------]) bedömer företaget att dose-
ringen i studien överskattar hur Evrenzo kommer att användas i svensk hälso- och sjukvård. 
För att hantera detta beräknar företaget en justerad startdos utifrån medelvärdet av startdosen 
från produktresumén (210 mg per vecka) och den genomsnittliga doseringen vid 24 veckor 
från den kliniska studien ([-----]). [---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------]. Företaget antar även att patienter behandlas 
med [----------] ([---------]) under [----] av korrigeringsfasen [------] veckor. Dessa beräkningar 
resulterar i [----------------] på [------] mg per vecka som appliceras varje cykel i modellen under 
hela korrigeringsfasen (24 veckor). Under underhållsfasen (efter 24 veckor) antar företaget en 
konstant dosering [---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------]. Företagets använda dosering för Evrenzo presenteras i 
Tabell 2.  
 
Tabell 2 Företagets använda dosering för Evrenzo 

Doseringsparametrar Värde  
Dosering under korrigeringsfas  [-------------] 
Dosering under underhållsfas  [-------------] 
Dosökning under underhållsfasen 0 % per vecka 
Maxdosering 698,5 mg per vecka 

 
Jämförelsealternativet Eporatio 
Eporatio administreras via subkutana injektioner en till tre gånger i veckan. Likt Evrenzo in-
dividanpassas doseringen för att bibehålla ett Hb-värde mellan 10 och 12 g/dl. Den rekom-
menderade startdosen för Eporatio är 20 IE per kg kroppsvikt tre gånger per vecka. Efter 
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korrigeringsfasen ges läkemedlet antingen som en injektion en gång per vecka eller tre gånger 
per vecka. Enligt produktresumén bör dosen inte överskrida 700 IE per kg kroppsvikt per 
vecka och dosjusteringar rekommenderas att göras med 25 procent högre eller lägre dos en 
gång i månaden.  
 
I företagets analys används en genomsnittlig dosering för Aranesp från DOLOMITES-studien 
och en konverteringsfaktor från WHO:s DDD2 register (222 internationella enheter (IE) 
Eporatio motsvarar 1 mg Aranesp) för att skatta doseringen av Eporatio. Företaget utgår från 
samma justering av startdosen under korrigeringsfasen för Eporatio som för Evrenzo, det vill 
säga medelvärdet mellan den rekommenderade startdosen och den genomsnittliga doseringen 
under underhållsfasen. För underhållsfasen använder företaget en genomsnittlig dosering från 
den kliniska studien. Företaget presenterade även en log-linjär regressionsmodell för stabili-
teten av doseringen över tid som indikerade att doseringen av jämförelsealternativet ökade 
inkrementellt under underhållsfasen med [----] procent per vecka (p <0,0001). Ett samband 
som företaget inte återfann för Evrenzo (p =0,68). 
 
I företagets hälsoekonomiska analys utgår företaget från den genomsnittliga patienten i DO-
LOMITES-studien som hade en kroppsvikt på 77,61 kg, vilket resulterar i en rekommenderad 
startdos av Eporatio på 4 657 IE per vecka. Företaget beräknar sedan en justerad dosering 
genom att använda medelvärdet mellan den rekommenderade startdosen och den genomsnitt-
liga doseringen under korrigeringsfasen, vilket resulterar i en konstant dosering på [----------] 
per vecka under hela korrigeringsfasen (24 veckor). Startdosen för underhållsfasen estimerar 
företaget genom att applicera en konverteringsfaktor (222:1) på den genomsnittliga dosen i 
DOLOMITES för Aranesp, vilket resulterar i en estimerad dosering på [---------] per vecka. Före-
taget antar även att denna dosering ökar med [-------]procent i veckan upp till den maximalt 
tillåtna doseringen av Eporatio från produktresumén. Företagets använda dosering för Epora-
tio presenteras i Tabell 3. 
 
Tabell 3 Företagets använda dosering för Eporatio 

Doseringsparametrar Värde  
Dosering under korrigeringsfas  [-------------] 
Dosering under underhållsfas  [-------------] 
Dosökning under underhållsfasen [-------------] 
Maxdosering 54 327 IE per vecka 

 

Evrenzo 
Evrenzo tillhandahålls i förpackningar om 12 tabletter och finns i fem olika styrkor (20, 50, 60, 
100 och 150 mg). Det genomsnittliga enhetspriset per mg för samtliga förpackningsstyrkor är 
2,91 kronor. För en 70 kg patient motsvarar detta en årlig läkemedelskostnad på cirka 31 182 
kronor. Kostnaden för Evrenzo presenteras i Tabell 4. 
 
Tabell 4 Läkemedelskostnaden för Evrenzo, AUP. 

Förpackning Pris per förpackning Pris per st Pris per mg 
20 mg. 12 tabletter 725,43 kr 60,45 kr 3,02 kr 
50 mg. 12 tabletter 1 744,15 kr 145,35 kr 2,91 kr 
70 mg. 12 tabletter 2 423,33 kr 201,94 kr 2,88 kr 
100 mg. 12 tabletter 3 441,94 kr 286,83 kr 2,87 kr 
150 mg. 12 tabletter 5 139,96 kr 428,33 kr 2,86 kr 
  Genomsnitt 2,91 kr 

 
 
 
 

 
2 DDD: Definied Daily Dose, Definierad Dygns Dos 
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Jämförelsealternativet Eporatio 
Eporatio är en injektionsvätska som tillhandahålls i förfyllda sprutor i förpackningar om 4 eller 
6 stycken och finns i åtta styrkor (1 000 till 30 000 IE). Det genomsnittliga enhetspriset per 
1 000 IE för samtliga förpackningsstyrkor är 56 kronor AUP. Vilket för en 70 kg patient mots-
varar en årlig läkemedelskostnad på cirka 12 241 kronor. 
 
Tabell 5 Läkemedelskostnaden för Eporatio, AUP 

Förpackning Pris per förpackning Pris per st Pris per 1000 IE 
1 000 IE/0,5 ml. 6st 421,49 kr 70,25 kr 70,25 kr 
2 000 IE/0,5 ml. 6st 521,49 kr 86,92 kr 43,46 kr 
3 000 IE/0,5 ml. 6st 764,49 kr 127,42 kr 42,47 kr 
4 000 IE/0,5 ml. 6st 1 007,49 kr 167,91 kr 41,98 kr 
5 000 IE/0,5 ml. 6st 1 987,47 kr 331,25 kr 66,25 kr 
10 000 IE/1 ml. 6st 3 699,38 kr 616,56 kr 61,66 kr 
20 000 IE/1 ml. 4st 4 859,63 kr 1 214,91 kr 60,75 kr 
30 000 IE/1 ml. 4st 7 390,25 kr 1 847,50 kr 61,58 kr 
  Genomsnitt 56,05 kr 

 
Förutom läkemedelskostnaden inkluderar företaget kostnader för intravenöst järn och admi-
nistreringskostnader för patienter som behöver extra stöd.  
 
Administrationskostnad (tillämpas enbart för jämförelsealternativet Eporatio) 
Det subkutana läkemedlet Eporatio administreras vanligtvis av patienten själv, men företaget 
antar att en del av dessa patienter även skulle behöva stöd av en sjuksköterska vid administre-
ringen. Företaget använder sig därför av ett estimat från en tidigare omprövning av ESL (dnr 
1747/2012) där 18,18 procent av deltagarna bedömdes ha behov av stöd vid administrering till 
en kostnad av 137,78 kronor per administreringstillfälle (ett genomsnitt av patienter som har 
behov av administrationsstöd och patienter som själv administrerar läkemedlet). Ytterligare 
inkluderas resekostnad samt kostnad för förlorat tid i beräkningarna. Företaget har inflations-
justerat administrationskostnaderna med hjälp av konsumentprisindex vilket resulterar i en 
slutgiltig kostnad på 173,70 kronor per patient och administrationstillfälle. Företaget antar att 
administreringen av Eporatio sker enligt produktresumén vilket är tolv gånger per månad un-
der korrigeringsfasen och fyra gånger per månad under underhållsfasen. Administreringskost-
nader för jämförelsealternativet Eporatio presenteras i Tabell 6. 
 
Tabell 6 Administrationskostnad för Eporatio3 

Parametrar Värde 
Antal behandlingstillfällen under korrigeringsfas (per månad) 12 ggr 
Antal behandlingstillfällen under underhållsfas (per månad) 4 ggr 
Total kostnad per administrationstillfälle 955,45 kr 
Andel patienter som har behov av stöd vid administrering 18,18 % 
Genomsnittlig kostnad för ett administrationstillfälle per patient 173,70 kr 
 Direkta kostnader för ett administrationstillfälle per patient 148,02 kr 
 Indirekta kostnader (resor och förlorad tid) för ett administrationstillfälle per patient 25,68 kr 

 
Kostnad för intravenöst järn 
Företaget antar att patienter som behandlas med Evrenzo har mindre behov av intravenöst 
järn under behandlingstiden jämfört med patienter som behandlas med Eporatio. [------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------]. 
 
Frekvensen av infusioner (av 1 000 mg) beräknas utifrån den kumulativa dosen av intravenöst 
järn i kontrollarmen från DOLOMITES studien ([-----------------]). Företaget applicerar sedan 
hasardkvoten för infusionsfrekvensen mellan Evrenzo och jämförelsealternativet ([------]) för 

 
3 Samtliga kostnader i tabellen är inflationsjusterade med hjälp av konsumentprisindex 
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att beräkna den årliga infusionsfrekvensen för Evrenzo ([------------]).  Av de patienter som 
administreras intravenöst järn antas [---] procent få Monofer (3,13 kronor per mg) och [---] 
procent få Ferinject (3,81 kronor per mg). Enhetskostnaden för respektive injektionsvätska 
baseras på 1 000 mg flaskor. Kostnaden per administration baseras på prislistor från Södra 
Sjukvårdsregionen (år 2021) vilket resulterar i en kostnad på 1 573 kronor per administrat-
ionstillfälle.  
 
Tabell 7 Kostnad för intravenöst järn  

Parametrar Enhet 
Andelen patienter som behandlas med Monofer [-----------------]  
Andelen patienter som behandlas med Ferinject [-----------------]  
Dosering och antal administrationstillfällen per år för Evrenzo  [-----------------]  
Dosering och antal administrationstillfällen per år för Evrenzo  [-----------------] 
Kostnad per mg för Monofer 3,126/mg 
Kostnad per mg för Ferinject 3,813/mg 
Kostnad per administrationstillfälle 1 573 kr 

 
TLV:s diskussion 
Företaget anser att den genomsnittliga doseringen för Evrenzo i den kliniska studien är högre 
än den som kommer användas inom svensk hälso- och sjukvård och använder därför en juste-
rad dosering under korrigeringsfasen. TLV anser också att doseringen i studien är överskattad, 
men anser inte att det är skäligt att justera doseringen även för jämförelsealternativet Eporatio. 
Dessutom anser TLV att antagandena som ligger till grund för justeringen bidrar till ökad osä-
kerhet och anser därför att rekommenderade startdoserna från produktresumén i stället bör 
appliceras för både Evrenzo och Eporatio.   
 
För att uppskatta doseringen av Eporatio använde företaget de genomsnittliga doseringarna 
för Aranesp samt en konverteringsfaktor på 222:1 från WHO:s DDD register. I den tidigare 
omprövningen av Aranesp (dnr 1941/2012) använde sig TLV av en konverteringsfaktor på 
200:1. Av omprövningen framgår även att svenskt njurregister (SNR) bedömt att konverte-
ringsfaktorn (kortverkande ESL/Aranesp) snarare är under 200:1 än över. Dessutom stämmer 
en konverteringsfaktor på 200:1 väl överens med de medianvärden som presenteras i SNR:s 
årsrapport4 (4000 IE Eporatio och 20 mg Aranesp = 200:1). Med bakgrund av detta anser TLV 
att en konverteringsfaktor 200:1 är lämpligare för att beräkna doseringen av Eporatio. 
 
TLV anser att det kliniska underlaget ger tillräckligt stöd för antagandet om en ökande dose-
ring under underhållsfasen för jämförelsealternativet Eporatio. Dock anser inte TLV att un-
derlaget ger tillräckligt stöd för att dosökningen för Eporatio skulle vara annorlunda än den 
som observerats för Aranesp. I företagets grundscenario antar företaget att dosökningen för 
Eporatio sker upp till den högsta tillåtna doseringen enligt produktresumén, men för Aranesp 
motsvarar maxdosen i stället den högsta observerade genomsnittsdoseringen i DOLOMITE. 
TLV anser att det är rimligt att anta att doseringen för Eporatio har en liknande utveckling som 
Aranesp och att det därför är lämpligt att använda konverteringsfaktorn (200:1) på den obser-
verade maxdosen av Aranesp från det kliniska underlaget för att beräkna en rimlig maxdose-
ring för Eporatio. Detta resulterar i en maxdosering på 7 680 IE för Eporatio, snarare än 54 327 
IE som antas i företagets grundscenario. 
 
Företaget har i grundscenariot inkluderat indirekta kostnader i formen av resor och förlorad 
tid i administreringskostnaderna för jämförelsealternativet. Dessa kostnader baseras på flera 
antagande om bland annat andelen patienter som har behov av hjälp vid subkutana injekt-
ioner, andelen patienter som behöver hjälp i hemmet, på vårdcentral eller av anhörig samt 
tillhörande tidsuppskattningar. TLV anser att dessa antaganden är associerade med hög osä-
kerhet. Enligt TLV:s praxis inkluderas normalt sett inte indirekta kostnader såsom förlorad tid 

 
4 Svenskt njurregister, SNR. “Svenskt njurregister årsrapport 2021”. 2021. 
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eller kostnader för resor i samband med vårdbesök (se Buvidal dnr. 3469/2019). Mot denna 
bakgrund bedömer TLV att företagets indirekta kostnader bestående av restid och förlorad tid 
inte ska beaktas.   
  
TLV:s bedömning: TLV bedömer att den rekommenderade startdoseringen från produktre-
sumén bör användas för både Evrenzo och Eporatio under korrigeringsfasen eftersom företa-
gets justerade doseringar överskattar hur läkemedlen används i svensk hälso- och sjukvård. 
Vidare bedömer TLV att en lägre konverteringsfaktor på 200:1 bör användas, samt att denna 
konverteringsfaktor bör användas för att beräkna en rimlig maxdosering för jämförelsealter-
nativet Eporatio. Detta då 200:1 har bedömts som en rimlig konverteringsfaktor av TLV tidi-
gare (dnr 1941/2012) och stämmer väl överens med svenska registerdata. TLV anser att 
kostnaderna för resor och förlorad tid i enlighet med TLV praxis bör exkluderas. 
 

3 Resultat 
Resultaten från företagets kostnadsjämförelse visar att behandlingskostnaden för Evrenzo un-
derskrider behandlingskostnaden för Eporatio med 25 747 kronor över en fem års tidshorisont, 
se avsnitt 3.1.2.  
 
Eftersom TLV identifierat ett antal osäkerheter i företagets underlag presenterar TLV ett eget 
grundscenario, se avsnitt 3.2.2. I TLV:s grundscenario understiger behandlingskostnaden för 
Evrenzo behandlingskostnaden för Eporatio med 326 kronor över en fem års tidshorisont. 
TLV:s känslighetsanalyser visar att resultatet är robusta (avsnitt 3.2.3). 

3.1 Företagets grundscenario 
Mot bakgrund av att effekten bedöms vara jämförbar mellan Evrenzo och jämförelsealternati-
vet Eporatio utgår företaget från en kostnadsjämförelse som grund för den hälsoekonomiska 
analysen. 

 
 

 Företaget använder en justerad startdosering under korrigeringsfasen för både Evrenzo 

och Eporatio.  

 Företaget tillämpar en konverteringsfaktor på 222:1 för att beräkna doseringen för 

Eporatio baserat på doseringen från Aranesp.  

 Företaget använder den högsta tillåtna doseringen enligt produktresumén som den 

högsta doseringen i modellen.  

 Företaget inkluderar indirekta kostnader i formen av resor och förlorad tid i kostnaden 

för administrering. 

 

Företagets kostnadsjämförelse visar att läkemedelskostnaden för Evrenzo är högre än för 
Eporatio. Användandet av Eporatio medför dock högre administreringskostnader samt något 
högre behov av intravenöst järn. Resultaten visar att den totala behandlingskostnaden för Ev-
renzo över fem år understiger den totala behandlingskostnaden för Eporatio över fem år med 
25 747 kronor. Resultatet i företagets kostnadsjämförelse redovisas i Tabell 8. 
 
Tabell 8 Resultat från företagets kostnadsjämförelse för en femårsperiod 

Parametrar Evrenzo Eporatio Skillnad (ökning/minskning) 
Läkemedelskostnad [-------------] [-------------] 27 626 kr 
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Administrationskostnad [-------------] [-------------] - 50 944 kr 
Kostnad för IV-järn [-------------] [-------------] - 2 428 kr 
Behandlingskostnad [-------------] [-------------] - 25 747 kr 

 

3.2 TLV:s grundscenario 
Mot bakgrund av att effekten bedöms vara jämförbar mellan Evrenzo och jämförelsealternati-
vet Eporatio utgår TLV från företagets kostnadsjämförelse som grund för den hälsoekono-
miska analysen.  

 
TLV har gjort följande antaganden i analysen som skiljer sig från företagets: 

 TLV använder sig av den rekommenderade startdosen enligt produktresumén i stället 

för den justerade genomsnittsdoseringen under korrigeringsfasen både för Evrenzo 

och Eporatio.  

 TLV tillämpar en lägre konverteringsfaktor, det vill säga 200:1 i stället för 222:1. 

 TLV använder samma konverteringsfaktor för att beräkna den högsta genomsnittliga 

dosen av Eporatio under underhållsfasen. Doseringen som TLV använder presenteras 

i tabell Tabell 9.  

 TLV exkluderar indirekta kostnader i formen av resor och förlorad tid i kostnaden för 

administrering. 

Tabell 9 Dosering i TLV:s kostnadsjämförelse 
Doseringsparametrar Värde  
Evrenzo 
Dosering under korrigeringsfas  210 mg per vecka 
Dosering under underhållsfas  [-------------] 
Dosökning under underhållsfasen 0 % 
Eporatio 
Dosering under korrigeringsfas  4 656,60 IE per vecka 
Dosering under underhållsfas  [-------------] 
Dosökning under underhållsfasen [-------------] 
Maxdosering 7 680,0 IE per vecka 
Konverteringsfaktor 200:1 

 
TLV:s kostnadsjämförelse visar att läkemedelskostnaden för Evrenzo är högre än Eporatio. 
Användandet av Eporatio medför dock högre administreringskostnader samt något högre be-
hov av intravenöst järn. Resultaten visar att den totala behandlingskostnaden för Evrenzo över 
fem år understiger behandlingskostnaden för Eporatio med 326 kronor. Resultatet i TLV:s 
kostnadsjämförelse redovisas i Tabell 10. 
 
Tabell 10 Resultat från TLV:s kostnadsjämförelse för en femårsperiod 

Parametrar Evrenzo Eporatio Skillnad (ökning/minskning) 
Läkemedelskostnad [-------------] [-------------] 45 516 kr 
Administrationskostnad [-------------] [-------------] - 43 414 kr 
Kostnad för IV-järn [-------------] [-------------] - 2 428 kr 
Behandlingskostnad 151 216 kr 151 541 kr - 326 kr 

 

 

TLV:s känslighetsanalyser visar att ingen enskild parameter har en betydande effekt på resul-
taten. De parametrar som har störst påverkan på resultatet förutom läkemedelskostnaden är 
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antagandet om indirekta kostnader samt valet av konverteringsfaktor. Ingen enskild parame-
ter förändrar riktningen på resultaten. Resultaten från TLV:s känslighetsanalyser redovisas i 
Tabell 11. 
 
Tabell 11 Resultat från TLV:s känslighetsanalyser 

Parameter Skillnad i behandlingskostnad 
TLV:s grundscenario - 326 kr 
Inkludering av indirekta kostnader (resor och förlorad tid) - 7 856 kr 
Tidshorisont på 3 år  - 501 kr 
Tidshorisont på 7 år  - 160 kr 
Justerad korrigeringsdos ([--------------------------------])  - 1 573 kr 
Konverteringsfaktor på 222:1  - 2 090 kr 
Maxdosering enligt den högsta tillåtna doseringen  - 6 055 kr 

3.3 Budgetpåverkan 
Företaget uppger att det fanns [----] dialysberoende patienter (DD) och [-----] icke-dialysbero-
ende (NDD) patienter i Sverige år 2020. Företaget skattar att cirka [---] procent av DD-popu-
lationen och [---] procent av NDD-populationen har en pågående ESL-behandling. För NDD 
skattade företaget en incidens på [---] procent av den aktuella patientpopulationen, vilket re-
sulterar i cirka [---] till [---] nya NDD patienter med kronisk njursvikt per år. För DD skattar 
företaget att cirka [---] patienter i Sverige påbörjar dialys varje år. Företaget antar vidare att [-
--] procent av dessa kommer behandlas med ESA men att [---] procent redan har påbörjat ESL 
innan de startade sin dialysbehandling. Detta resulterar i [---] potentiella patienter per år. Av 
dessa ESA-naiva patienter estimerar företaget att [---] procent skulle kunna vara aktuella för 
behandling med Evrenzo.  
 
Tabell 12 Antal patienter i Sverige som är aktuella för behandling med Evrenzo 

Patientpopulation 2022 2023 2024 2025 
ND patienter aktuella för behandling med Evrenzo [---] [---] [---] [---] 
DD patienter aktuella för behandling med Evrenzo [---] [---] [---] [---] 
Totalt antal aktuella patienter [-----] [-----]  [-----]  [-----] 

 
Baserat på information om den årliga incidensen och förväntad livslängd skattar företaget att 
cirka [---] patienter skulle kunna behandlas med Evrenzo år 2022 och öka till [---] år 2025 där 
antalet patienter förväntas stabiliseras.  
 
Tabell 13 Förväntat antal patienter som behandlas med Evrenzo 2022 till 2025 

Patientpopulation 2022 2023 2024 2025 
Förväntat antal behandlade icke-dialyspatienter  [-----] [-----] [-----] [-----] 
Förväntat antal behandlade dialyspatienter  [-----] [-----] [-----] [-----] 
Totalt antal förväntade behandlade patienter  [-----] [-----] [-----] [-----] 

 
Baserat på företagets uppskattning av antalet behandlade patienter estimerar företaget en full-
skalig försäljning på [-----------------] kronor år 2025. Se Tabell 14 för företagets prognos vid full-
skalig försäljning. 
 
Tabell 14 Företagets prognos av fullskalig försäljning 

År 2022 2023 2024 2025 
Antal patienter [-----] [-----] [-----] [-----] 
Estimerad försäljning  [--------------------] [--------------------] [--------------------] [--------------------] 
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Subvention och prisnivåer i andra länder 

3.4 Utvärdering från myndigheter i andra länder 
Myndigheter motsvarande TLV i Storbritannien (The National Institute for Health and Care 
Excellence, NICE) har en pågående utredning av Evrenzo.  

3.5 Företagets uppgifter om subvention och pris i andra länder 
Av TLV:s instruktion (2007:1206) framgår att myndigheten ska jämföra prisnivån i Sverige 
med prisnivån i andra länder för relevanta produkter på läkemedelsområdet. Detta är en del 
av TLV:s bakgrundsanalyser och avser den internationella marknaden för aktuell produkt.  
  
Information om eller jämförelser med andra länders priser är inte ett beslutskriterium för TLV 
utan syftar till att fördjupa förståelsen för marknaden och stödja arbetet med att säkerställa 
fortsatt god tillgång till läkemedel inom förmånerna. Inom ramen för bakgrundsanalysen är 
information om bl.a. pris, försäljningsvolymer och subventionsstatus i andra jämförbara län-
der värdefull.  
  
Vi har bett företaget att lämna tillgänglig information om senast aktuella priser, godkända in-
dikationer, försäljningsvolymer, samt subventionsstatus för deras produkt i jämförbara länder.   
 
Nedan följer de uppgifter företaget lämnat in. 
 
Tabell 15 Företagets uppgifter om subvention och pris i andra länder 

Land 20mg (12 st) 50mg (12 st) 70mg (12 st) 100mg (12 st) 150mg (12 st) 

Danmark [------------] [------------] [------------] [------------] [------------] 

Finland [------------] [------------] [------------] [------------] [------------] 

Norge [------------] [------------] [------------] [------------] [------------] 
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4 Regler och praxis 
 

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

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

5 Sammanvägning 
Vid nedsatt njurfunktion sjunker halten erytropoietin och bildningen av röda blodkroppar 
minskar. När produktionen av röda blodkroppar störs får patienten anemi (blodbrist) och 
detta kan ge symtom som trötthet, frusenhet, andfåddhet, endokrina rubbningar och sexuell 
dysfunktion. Kronisk anemi ger även en kompensatorisk ökning av hjärtminutvolymen vilket 
kan leda till vänsterkammarhypertrofi (vävnadsförstoring av hjärtats vänstra kammare) som 
på sikt kan öka risken för hjärtsvikt och kardiovaskulära komplikationer.  
 
Evrenzo är avsett för behandling av vuxna patienter med symtomatisk anemi vid kronisk 
njursjukdom (CKD). 
 
Roxadustat verkar genom att hämma enzymet prolylhydroxylas och stabilisera hypoxi-indu-
cerbar faktor. Det i sin tur leder till ökad erytropoes (bildande av röda blodkroppar. Roxadus-
tat ökar även järntillgängligheten genom att sänka nivån av hormonet hepcidin.  
 
TLV bedömer att Eporatio (epoetin teta) är relevant jämförelsealternativ till Evrenzo eftersom 
Eporatio används i svensk klinisk praxis och är det erytropoesstimulerande läkemedel (ESL) 
inom läkemedelsförmånerna med lägst kostnad.  
 
I likhet med EMA konstaterar TLV att de kliniska studierna visar att effekten av Evrenzo inte 
är sämre än (non-inferior) effekten av två olika ESL-preparat, darbepoetin alfa och epoetin 
alfa, avseende att uppnå och bibehålla målvärdet för Hb (hemoglobin). TLV bedömde vid om-
prövningen av ESL (dnr 1747/2012) att alla ESL kan anses lika effektiva vad gäller att uppnå 
behandlingsmålen för patienter med njurrelaterad anemi. TLV ser ingen anledning att frångå 
denna bedömning i detta ärende. Mot denna bakgrund bedömer TLV att effekten är jämförbar 
mellan Evrenzo och Eporatio (epoetin teta) vid behandling av anemi associerad med kronisk 
njursjukdom. 
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Ansökt pris för Evrenzo är mellan 725,43 och 5 139,95 kronor AUP beroende på styrka och 
förpackningsstorlek. Detta motsvarar en läkemedelskostnad på cirka 31 182 kronor per patient 
(70 kg) och år. 
 
Mot bakgrund av att effekten bedöms vara jämförbar mellan Evrenzo och relevant jämförelse-
alternativ Eporatio, har TLV utgått från en kostnadsjämförelse som grund för den hälsoeko-
nomiska bedömningen. 
 
TLV:s grundscenario visar att den totala behandlingskostnaden för Evrenzo per patient un-
derstiger behandlingskostnaden för Eporatio över fem år.  
 
De parametrar som, utöver priset på respektive läkemedel, främst påverkar resultatet i den 
hälsoekonomiska bedömningen är antagandet om indirekta kostnader samt valet av konver-
teringsfaktor från mg till internationella enheter (IE) i företagets uppskattning av Eporatios 
dosering.  
 
Sammantaget bedömer TLV att kostnaden för användning av Evrenzo är rimlig och att krite-
rierna i 15 § förmånslagen även i övrigt är uppfyllda. Ansökan ska därför bifallas. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Utdrag ur lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 
 
8 § första stycket  
Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § får ansöka om att läkemedlet 
eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna enligt denna lag. Sökanden ska visa att villkoren 
enligt 15 § är uppfyllda och lägga fram den utredning som behövs för att fastställa inköpspris 
och försäljningspris. 
 

10 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får på eget initiativ besluta att ett läkemedel 
eller en annan vara som ingår i läkemedelsförmånerna inte längre ska ingå i förmånerna.  

 

11 § Om det finns särskilda skäl får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att ett 
läkemedel eller en annan vara ska ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst använd-
ningsområde. Myndighetens beslut får förenas med andra särskilda villkor. 

  

15 § Ett receptbelagt läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna och inköpspris och 
försäljningspris ska fastställas för läkemedlet under förutsättning att 

1. kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 3 
kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), framstår som rimliga från medicinska, 
humanitära och samhällsekonomiska synpunkter, och 

2. det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som enligt en så-
dan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 kap. 1 § första 
stycket läkemedelslagen (2015:315) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsen-
liga. 

 
 
 
 
 
 


