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NLT- gruppen

Ert dnr:

Hälso-och sjukvårdsdirektörsnätverket

NLT- gruppens rekommendation till landstingen gällande
ipilimumab (Yervoy®)

NLT- gruppen rekommenderar landstingen att
- Använda Yervoy®(ipilimumab) som första linjens behandling av
avancerat melanom, med villkor i enlighet med det avtal man sedan
tidigare ingått.
Bakgrund
Yervoy®(ipilimumab) är indicerat för behandling av avancerat (inoperabelt eller
metastaserande) melanom hos vuxna. Indikationen var tidigare begränsad till
andra linjens behandling men har nu utökats till att omfatta behandling i första
linjen.
Hälsoekonomisk värdering
På uppdrag av NLT-gruppen har TLV i sitt klinikläkemedelsprojekt1 tagit fram ett
hälsoekonomiskt kunskapsunderlag2 med bedömning av kostnadseffektiviteten för
första linjens behandling med Yervoy®.
Dacarbazin(DTIC) och Zelboraf® bedömdes som relevanta jämförelsealternativ;
där 50% av patienterna får vardera produkten. Data för DTIC kom från en direkt
jämförelse och data för Zelboraf®, från en indirekt jämförelse med Yervoy®.
I TLV:s analys blev kostnaden per vunnet QALY
- vid jämförelse med 50% DTIC och 50% Zelboraf®, ca 540 000 kronor.
- vid jämförelse med DTIC, ca 940 000 kronor
- vid jämförelse med Zelboraf®, ca 60 000 kronor
Osäkerheten i resultaten
TLV bedömer osäkerheten som medelhög; den består främst i osäkerheten i den
indirekta jämförelsen med Zelboraf®.
NLT-gruppen gör följande bedömning:
Avancerat melanom är en svår och aggressiv sjukdom med dålig prognos.
Behovs- och solidaritetsprincipen motiverar att resurser läggs på
läkemedelsbehandlingar som kan leda till förlängd överlevnad för svårt sjuka
patienter. Därtill är priset på Yervoy® lägre än det officiella listpriset genom de
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prisavtal landstingen har idag. Det i sin tur innebär en lägre kostnad per QALY än
vad TLV kommer fram till i sin hälsoekonomiska bedömning som baseras på
listpriser. Sammantaget bedömer NLT-gruppen att behandling med Yervoy®
sannolikt är kostnadseffektiv och Yervoy® kan därmed rekommenderas för
användning.
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1 http://www.tlv.se/lakemedel/kliniklakemedelsprojektet/
2 http://www.tlv.se/lakemedel/kliniklakemedelsprojektet/avslutadehalsoekonomiska-bedomningar/Halsoekonomisk-bedomning-av-Yervoy/
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