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NLT- gruppen Landstingsdirektörsnätverket 

NLT- gruppens yttrande till landstingen gällande 

brentuximab vedotin (Adcetris ®) 

Adcetris är indicerat för behandling av vuxna patienter som fått återfall eller 

svårare form av Hodgkins lymfom som inte svarar på tillgänglig behandling efter 

stamcellstransplantation eller efter två tidigare terapier. Adcetris kan även 

användas för behandling av vuxna patienter som ej får effekt av annan behandling 

eller återfall vid storcelligt anaplastiskt lymfom. 

På uppdrag av NLT-gruppen har TLV i sitt klinikläkemedelsprojekt
1
 tagit fram ett

hälsoekonomiskt kunskapsunderlag med bedömning av kostnadseffektiviteten för 

behandling med Adcetris 
2
. Preparatet kommer sannolikt främst användas som

förbehandling inför stamcellstransplantation eller som monoterapi till patienter 

med Hodgkins lymfom när dessa patienter inte kan genomgå stamcells-

transplantation.  

Kostnaden per vunnet QALY varierar mellan 469 000 kronor och 967 000 kr 

mellan de olika indikationer där Adcetris kan användas. TLV anger genomsnittlig 

kostnad per QALY 822 000 kronor för de patienter som kan tänkas få behandling 

baserat på aktuellt listpris.  

Parallellt med hanteringen i klinikläkemedelsprojektet har företaget ansökt om 

och beviljats subvention enligt läkemedelsförmånerna som förbehandling för 

patienter som ska genomgå en allogen stamcellstransplantation om patienten 

förväntas behöva högst 6 behandlingscykler samt vid monoterapi
3
.

NLT-gruppen finner ingen anledning att göra en annan bedömning än den som 

gjorts av TLV:s nämnd. Prisnivån är fortfarande hög. 

NLT- gruppen rekommenderar landstingen att: 

 använda Adcetris enligt beslut för förmån till förbehandling för patienter

som ska genomgå en allogen stamcellstransplantation om patienten

förväntas behöva högst 6 behandlingscykler samt vid monoterapi.

 användningen av Adcetris bör följas upp i register.
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