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SAKEN 

Ansökan inom läkemedelsförmånerna 

BESLUT 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående läkemedel ska 
ingå i läkemedelsförmånerna från och med 2019-04-27 till i tabellen angivna priser. TLV 
fastställer det alternativa försäljningspriset till samma belopp som AIP. 
 

Namn Form Styrka Förp. Varunr. AIP 
(SEK) 

AUP 
(SEK) 

Venclyxto  Filmdragerad  
tablett 

10 mg  14 tabletter  104541 
610,08  668,53  

Venclyxto  Filmdragerad  
tablett 

50 mg  7 tabletter  108133 
1 593,20  1 671,31  

Venclyxto  Filmdragerad  
tablett 

100 mg  7 tabletter  137028 
3 231,75  3 342,64  

Venclyxto  Filmdragerad  
tablett 

100 mg  14 tabletter  597391 
6 508,83  6 685,26  

Venclyxto  Filmdragerad  
tablett 

100 mg  112 tabletter  599982 
52 435,83  53 482,08  

 
Begränsningar  
Subventioneras i kombination med rituximab för behandling av patienter med kronisk 
lymfatisk leukemi (KLL) som fått minst en tidigare behandling. 
 
Subventioneras som monoterapi för behandling av KLL hos patienter: 
 
-med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en B-
cellsreceptor (BCR)-hämmare 
 
-utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en 
BCR-hämmare 
 
Villkor 
Företaget ska tydligt informera om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och 
annan information om läkemedlet. 
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ANSÖKAN 

AbbVie AB (företaget) har ansökt om att läkemedlet Venclyxto, filmdragerad tablett, ska ingå 
i läkemedelsförmånerna för en ny indikation i enlighet med tabell på sida 1. 
 
Den nya indikationen avser behandling i kombination med rituximab vid kronisk lymfatisk 
leukemi (KLL) hos vuxna patienter som fått minst en tidigare behandling.  
 
Venclyxto ingår sedan maj 2018 i förmånerna med en begränsning till behandling i 
monoterapi av vuxna patienter med KLL:  
 
-med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en B-
cellsreceptor (BCR)-hämmare.  
 
-utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en 
BCR-hämmare. 

UTREDNING I ÄRENDET 

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är en kronisk cancersjukdom i det lymfatiska systemet. 
Varje år diagnostiseras cirka 500 personer i Sverige med KLL.  
 
Venclyxto innehåller den aktiva substansen venetoklax och är en potent, selektiv hämmare av 
det antiapoptotiska proteinet B-cellslymfom 2 (BCL-2). Venclyxto har särläkemedelsstatus, 
och indikationen i nu aktuell subventionsansökan fick centralt godkännande den 1 november 
2018.  
 
Ansökan avser en ny godkänd indikation, nämligen Venclyxto, i kombination med CD20-
antikroppen rituximab (VenR) för behandling av vuxna patienter med KLL som fått minst en 
tidigare behandling. Godkännandet av den nya indikationen för Venclyxto baseras främst på 
data med tre års uppföljning från fas-III studien MURANO, där VenR jämfördes mot 
bendamustin i kombination med rituximab (BR) i andra linjen, hos patienter med 
behandlingsrefraktär eller relapserad (R/R) KLL, dvs hos patienter som inte svarat på 
tidigare behandling eller återfallit i sjukdom. 
 
Företaget anser att det mest relevanta jämförelsealternativet för VenR är bendamustin i 
kombination med rituximab (BR). Valet av jämförelsealternativ motiveras med att företagets 
experter har angett att BR är den vanligaste andra linjens behandling i svensk klinisk praxis. 
Företaget har uppgett att även Imbruvica (ibrutinib) rekommenderas som 
förstahandsalternativ vid andra linjens behandling, enligt de svenska behandlingsriktlinjerna 
för KLL. Företaget anger att BR och Imbruvica dominerar vid val av ny behandling för hela 
den aktuella patientpopulationen. 
 
Läkemedelskostnaden för Venclyxto är under den första månaden då doseskaleringsfasen 
pågår ungefär 12 000 kronor. Rituximab ges endast under 6 cykler. Biosimilarer av rituximab 
har upphandlats av regionerna vilket resulterat i olika avtalade priser. När kostnaden för 
rituximab läggs till, uttryckt som ett genomsnittligt pris för de avtalade priser för biosimilarer 
av rituximab som finns tillgängliga, är den totala läkemedelskostnaden för Venclyxto i 
kombination med rituximab ungefär 38 000 kronor under den första cykeln med 
kombinationsbehandling respektive 70 000 kronor för resterande 5 cykler. Vid efterföljande 
underhållsdos med Venclyxto som monoterapi är den ungefärliga läkemedelskostnaden för 
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Venclyxto 53 000 kronor per cykel. Enligt produktresumén ska Venclyxto tas under 24 
månader från dag 1 i första behandlingscykeln med rituximab. 
 
Inom ramen för den tidigare ansökan för Venclyxto (dnr 2750/2017) tecknade företaget och 
regionerna en sidoöverenskommelse som tillfördes det ärendet. Sidoöverenskommelsen 
omfattar all försäljning av Venclyxto inom läkemedelsförmånerna från den 1 maj 2018. 
Genom sidoöverenskommelsen åtar sig företaget att återbära en del av kostnaden för 
användningen av Venclyxto till regionerna. Sidoöverenskommelsen gäller t.o.m. den 30 april 
2019 med möjlighet till förlängning i upp till 24 månader. Med anledning av både den 
tidigare indikationen och den nya godkända indikationen för Venclyxto har företaget och 
regionerna enats om att förlänga den befintliga sidoöverenskommelsen. Detta resulterar i att 
kostnaden för användningen av Venclyxto minskar. Underlag till sidoöverenskommelsen har 
tillförts detta ärende och utgör därmed en del av beslutsunderlaget.  

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

 
Den rättsliga regleringen m.m. 
 
15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen). Ett receptbelagt 
läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna och inköpspris och försäljningspris ska 
fastställas för läkemedlet under förutsättning att 
1. kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 3 kap. 1 § 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), framstår som rimliga från medicinska, humanitära och 
samhällsekonomiska synpunkter, och 
2. det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som enligt en sådan 
avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 kap. 1 § första stycket 
läkemedelslagen (2015:315) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsenliga. 
 
I förarbetena till förmånslagen anges att TLV:s beslutsfattande utgår från tre grundläggande 
principer: människovärdesprincipen - att vården ska ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet, behovs- och solidaritetsprincipen – att den 
som har det största behovet av hälso- och sjukvården ska ges företräde till vården samt 
kostnadseffektivitetsprincipen – att det bör eftersträvas en rimlig relation mellan kostnader 
och effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet (se prop. 2001/02:63 s. 43 ff., jfr 
prop. 1996/97:60 s. 18 ff.). 
 
I förmånslagen stadgas även följande 
 
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.  
 
11 § Om det finns särskilda skäl får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att ett 
läkemedel eller annan vara ska ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst 
användningsområde. Myndighetens beslut får förenas med andra särskilda villkor.  
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TLV gör följande bedömning 
TLV bedömer svårighetsgraden för tillståndet som mycket hög då tillståndet är fortskridande, 
saknar bot och leder till kort förväntad återstående livslängd med kraftigt försämrad 
livskvalitet. 
 
TLV:s bedömning är att den utvärderade indikationen innefattar tre huvudsakliga 
patientgrupper för vilka jämförelsealternativen skiljer sig åt. För behandling i andra linjen, 
före behandling med Imbruvica, bedömer TLV att jämförelsealternativet är BR för de 
patienter vars sjukdom kan definieras som lågrisk (patientgrupp 1), respektive Imbruvica för 
de patienter vars sjukdom kan definieras som högrisk (patientgrupp 2). Vid behandling i 
senare linjer, efter behandling med Imbruvica (patientgrupp 3) bedömer TLV i enlighet med 
TLV:s tidigare beslut för Venclyxto som monoterapi (dnr 2750/2017) att det mest relevanta 
jämförelsealternativet är Zydelig i kombination med rituximab. 
 
Jämförelse mellan VenR och BR i andra linjen (patientgrupp 1) 
Baserat på de fördelaktiga effektdata som uppvisades för VenR jämfört med BR i MURANO-
studien, är TLV:s bedömning att VenR är en mer effektiv behandling än BR i andra linjen vid 
R/R KLL.  
 
Företaget har kommit in med en kostnadsnyttoanalys som uppdaterats med TLV:s 
antaganden. Enligt TLV:s beräkningar med hänsyn tagen till innehållet i 
sidoöverenskommelsen för Venclyxto, ligger kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat 
levnadsår för VenR jämfört med BR inom intervallet 40 000–550 000 kronor. I beräkningen 
som baseras på TLV:s antaganden vinner patienten i genomsnitt 1 kvalitetsjusterat levnadsår.  
Den högre kostnaden i förhållande till BR bedömer TLV står i rimlig proportion till den 
ökade hälsovinsten. 
 
TLV bedömer att osäkerheten i resultatet är hög, vilket främst beror på svårigheter att skatta 
hur länge effektfördelen för VenR jämfört med BR håller i sig över tid då det saknas 
långtidsdata. En ytterligare osäkerhet med stor påverkan på kostnaden per kvalitetsjusterat 
levnadsår är svårigheten att uppskatta i vilken utsträckning efterföljande 
läkemedelsbehandling kommer att ges i de båda studiearmarna, sett till hela tidshorisonten i 
den hälsoekonomiska analysen. TLV har antagit att effektfördelen för VenR kvarstår under 
en begränsad tidsperiod, samt har applicerat antaganden om efterföljande behandling i 
modellen som bedömts återspegla verkligheten i så stor utsträckning som möjligt.  
 
TLV:s bedömning är att behandling med BR inom en snar framtid kommer att fasas ut till 
förmån för behandling med Imbruvica i andra linjen. Även sett till den närmaste framtiden 
är TLV:s bedömning att endast en mycket liten andel av den totala användningen av 
Venclyxto kommer att utgöras av behandling av lågriskpatienter vilka idag är aktuella för 
behandling med BR. Analysen avseende patientgrupp 1 bedöms därför inte vara lika relevant 
för den samlade bedömningen. TLV:s bedömningar baseras på värdering utförd av klinisk 
expert.  
 
Jämförelsen mellan VenR och Imbruvica i andra linjen (patientgrupp 2) 
Eftersom det saknas direkt jämförande studier för VenR och Imbruvica har företaget kommit 
in med indirekta analyser för denna jämförelse. Baserat på det underlag företaget kommit in 
med samt på expertutlåtanden, bedömer TLV att effekten av de två 
läkemedelsbehandlingarna kan betraktas som jämförbar i andra linjen. TLV tillämpar därför 
en kostnadsminimeringsanalys mellan de båda behandlingarna som utgår från en uppskattad 
behandlingstid för både Venclyxto och Imbruvicva.  
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Priset för rituximab är i TLV:s beräkningar uttryckt som ett genomsnitt av de avtalade priser 
som idag finns i Sverige för biosimilarer av rituximab. Läkemedelskostnaden (fastställt AUP) 
för Imbruvica är 49 000 kronor per månad.  
 
Den nya godkända indikationen med VenR innefattar att Venclyxto ska ges under totalt 24 
månader, medan Imbruvica ges fram till sjukdomsprogression eller till dess att patienten inte 
längre tolererar behandlingen. Vilken behandling som är dyrast av VenR och Imbruvica är 
därmed beroende av hur lång behandlingen med Imbruvica är. Behandling med VenR är 
dyrare än behandling med Imbruvica så länge behandlingslängden för Imbruvica understiger 
30 månader.  
 
Osäkerheten i resultatet bedöms vara hög och beror främst på avsaknaden av direkt 
jämförande studier mellan de båda behandlingarna. Osäkerheten består också i att det är 
svårt att uppskatta under hur lång tid patienter behandlas med respektive läkemedel.  
 
Baserat på TLV:s beräkningar med hänsyn tagen till sidoöverenskommelsen för Venclyxto är 
TLV:s bedömning att kostnaden för användning av VenR är lägre än kostnaden för 
användning av Imbruvica.  
 
Jämförelsen mellan VenR och Zydelig i kombination med rituximab 
(patientgrupp 3) 
TLV bedömer att det underlag företaget kommit in med för den aktuella ansökan inte tillför 
någon evidens jämfört med föregående ansökan (dnr 2750/2017) för en effektfördel av 
Venclyxto jämfört med Zydelig i kombination med rituximab. TLV bedömer därför i enlighet 
med tidigare beslut att effekten mellan de båda behandlingarna är jämförbar vid behandling i 
senare linjer (efter Imbruvica) varvid den kostnadsminimeringsanalys som tillämpades då 
fortfarande är aktuell. TLV bedömer dock att antagandet om jämförbar effekt mellan de båda 
behandlingarna möjligen kan betraktas som en underskattning av effekten av Venclyxto. 
 
Sedan det tidigare beslutet för Venclyxto har biosimilarer av rituximab upphandlats av 
regionerna vilket resulterat i olika avtalade priser. Priset för rituximab är i TLV:s beräkningar 
uttryckt som ett genomsnitt av de avtalade priser som idag finns i Sverige. En ytterligare 
förändring är att det idag till skillnad från föregående ansökan är sannolikt att en viss andel 
av patienterna kommer att behandlas med Venclyxto i kombination med rituximab. TLV:s 
bedömning är att det inte går att uttala sig om huruvida tillägget med rituximab (VenR) ger 
en effektfördel jämfört med Venclyxto som monoterapi, vilket innebär att det inte heller går 
att utesluta att så kan vara fallet. Den ökade kostnaden för de patienter som kan komma att 
behandlas med VenR bedöms vägas upp av den eventuella effektfördel som kan finnas 
jämfört med Zydelig i kombination med rituximab.  
 
Sett till en helhetsbedömning med hänsyn tagen till innehållet i sidoöverenskommelsen för 
Venclyxto, är TLV:s bedömning att kostnaden för användning av Venclyxto, med eller utan 
rituximab, är rimlig i förhållande till kostnaden för användning av Zydelig i kombination med 
rituximab.  
 
Osäkerheten i jämförelsen mellan VenR och Zydelig i kombination med rituximab bedöms 
som mycket hög. Detta beror främst på avsaknaden av direkt jämförande studier mellan de 
båda behandlingarna samt på avsaknaden av relevanta kliniska studier för 
jämförelsealternativet. Det är även osäkert i vilken utsträckning tillägget med rituximab 
medför en effektfördel till behandlingen med VenR.  
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Mot bakgrund av ovan med hänsyn tagen till innehållet i sidoöverenskommelsen för 
Venclyxto, bedömer TLV att kostnaden för användning av VenR är rimlig i relation till nyttan 
för samtliga patientgrupper som omfattas av de två godkända indikationerna för Venclyxto.   
 
Företaget har angett att [-] nya indikationer för Venclyxto förväntas bli godkända före hösten 
2020. Mot bakgrund av detta bedömer TLV att det finns anledning att förena beslutet med en 
begränsning till de godkända indikationerna. 

 
Sammantaget och med hänsyn tagen till människovärdesprincipen och behovs- och 
solidaritetsprincipen, bedömer TLV att kriterierna i 15 § förmånslagen är uppfyllda till det 
ansökta priset endast om subventionen, med stöd av 11 § förmånslagen, förenas med de 
begränsningar och villkor som anges under ”Beslut” på sid. 1. Ansökan ska därför bifallas 
med angivna begränsningar och villkor. 
 
För att begränsningen ska få genomslag i klinisk praxis ska företaget åläggas att informera 
om begränsningen i all marknadsföring och information om läkemedlet. 

Se nedan hur man överklagar. 

 
Detta beslut har fattats av Nämnden för läkemedelsförmåner hos TLV. Följande ledamöter 
har deltagit i beslutet: tidigare överintendenten Staffan Bengtsson (ordförande), 
läkemedelschefen Maria Landgren, överläkaren Inge Eriksson, förbundsordföranden 
Elisabeth Wallenius, universitetslektorn Martin Henriksson, professorn Eva Swahn samt 
docenten Gerd Lärfars. Föredragande har varit medicinska utredaren Hanna Zirath. I den 
slutliga handläggningen har även hälsoekonomen Mimmi Lövbom, seniora hälsoekonomen 
Stefan Odeberg och juristen Åsa Levin deltagit.   

 

 

 

 

 Staffan Bengtsson   

Hanna Zirath 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet ska vara skriftligt 
och ställas till förvaltningsrätten, men skickas till TLV som skickar vidare överklagandet till 
förvaltningsrätten. TLV ska ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag klaganden 
fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. I överklagandet ska det anges 
vilket beslut som överklagas och på vilket sätt beslutet ska ändras. Om TLV ändrar det beslut 
som överklagats, överlämnas även det nya beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet 
omfattar även det nya beslutet. 
 


