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Landstingsdirektörsnätverket

NLT- gruppens yttrande till landstingen gällande
pertuzumab (Perjeta ®)

Pertuzumab ges som intravenös infusion och ska användas i kombination med
trastuzumab (Herceptin ®) och docetaxel hos vuxna patienter med HER2-positiv
metastaserad eller lokalt recidiverande icke resektabel bröstcancer som inte
tidigare behandlats med anti-HER2-terapi eller kemoterapi för sin metastaserande
sjukdom. Behandlingen har i studier visats ge en ökad progressionsfri överlevnad
(median 6,1 månad) gentemot enbart trastuzumab och docetaxel.
På uppdrag av NLT-gruppen har TLV i sitt klinikläkemedelsprojekt1 tagit fram ett
hälsoekonomiskt kunskapsunderlag med bedömning av kostnadseffektiviteten för
behandling med pertuzumab 2. Jämförelsealternativet är behandling med enbart
trastuzumab och docetaxel. I TLV:s grundscenario kostar behandling med
pertuzumab betydligt mer än enbart trastuzumab och docetaxel, baserat på listpris.
Enligt TLV:s bedömning är den bästa uppskattningen av kostnaden per vunnet
QALY 2 565 000 kronor. Den höga kostnaden är till största delen orsakad av det
mycket höga pris som Roche satt som listpris.
NLT-gruppen har vid värderingen av läkemedlet kommit fram med en
rekommendation till landstingen baserad på tillgänglig dokumentation, det
hälsoekonomiska kunskapsunderlaget, dialog med olika experter och
expertgrupper. NLT-gruppen har dessutom haft långtgående diskussioner med
företaget för att slutligen nå fram till ett förslag på en lägre prisnivå som NLTgruppen anser vara acceptabel vid en sammanvägd bedömning av nyttan med
läkemedlet och kostnad. NLT-gruppen önskar öppna avtal men företaget vill
åberopa sekretess på delar av avtalet av affärsmässiga skäl.
NLT- gruppen rekommenderar landstingen att:
 använda pertuzumab enligt det avtal Roche nu erbjuder landstingen.
 följa upp samtliga patienter på ett nationellt samordnat sätt för möjligheter
värdera användningen av pertuzumab
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