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Regional introduktion av ny medicinsk metod

Rekommendation från Norrländska
läkemedelsrådet

2015-08-18
Abraxane®, paklitaxel
Första linjes behandling med Abraxane i kombination med Gemcitabine mot

metastaserad pancreascancer hos vuxna individer.
Sammanfattande ställningstagande
Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya
läkemedel (ARIL) rekommenderar landstingen i norra regionen att använda
Abraxane vid första linjens behandling av vuxna patienter med spridd
bukspottkörtelcancer

INCA kvalitetsregister ska användas vid uppföljningen.

Kostnadskonsekvensen beräknas till 3,3 Mkr för norra regionen på årsbasis.
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Generiskt namn och ATC-kod
Paklitaxel, L01CD01

Handelsnamn och tillverkare
Abraxane, Celgene

Godkänd indikation
Första linjes behandling med Abraxane i kombination med Gemcitabine mot
metastaserad pancreascancer hos vuxna individer.

Nominering och anmälan
Läkemedlet nominerat av representant för Regionalt Cancercentrum Norr.

Aktuell nationell konsensus
TLV: Hälsoekonomisk bedömning inom klinikläkemedelsprojektet publicerad juli 2014.
TLV bedömer att kostnaden per QALY är hög. Kostnad per QALY c:a 1,2-1.4 Mkr.

NLT: NLT-rekommendation är från 2014-11-11. NLT-gruppen bedömer att
svårighetsgraden för tillståndet metastaserande bukspottkörtelcancer är mycket hög eftersom
patienterna har en låg livskvalitet och sjukdomen är mycket svårbehandlad med dålig
prognos. Total överlevnad, progressionsfri överlevnad, tid till behandlingssvikt och total
tumörrespons var signifikant bättre för patienter som behandlades med kombinationen nab-
paklitaxel och gemcitabin. Total överlevnad var i median 2,1 månader längre. Kostnaden per
QALY för kombinationen bedömsatt vara 1400000 kronor, baserat på en behandlingslängd på
fyra månader. Företaget har dock erbjudet rakt rabatt. Under dessa förutsättningar anser NLT-
gruppen att behovsprincipen motiverar användning av Abraxane. Alla behandlade patienter
bör följas upp på ett nationellt samordnat sätt via INCA-registret.

Internationell konsensus
Ej relevant

Bakgrund
Den utvärderade indikationen för nab-paklitaxel (Abraxane) är vid första linjens
behandling av vuxna patienter med metastaserande adenocarcinom i pankreas (spridd
bukspottkörtelcancer), i kombination med gemcitabin. Läkemedlet är en ny formulering
av det cellhämmande läkemedlet paklitaxel, där molekylen i bundits vid serumalbumin i
nanopartiklar, vilket ger högre upptag av paklitaxel i tumörvävnaden.

Huvudkonklusion
NLT-gruppen bedömer att svårighetsgraden för tillståndet metastaserande
bukspottkörtelcancer är mycket hög eftersom patienterna har en låg livskvalitet och
sjukdomen är mycket svårbehandlad med dålig prognos. Färre än 5% av patienterna
lever fem år efter diagnos. Det finns idag inga alternativa behandlingsmöjligheter. Data
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för livskvalitet är osäkra varför det är svårt att bedöma värdet av den ökade
överlevnaden.
Efter en rak rabatt bedöms behandlingens kostnad per QALY vara på en för landstingen
acceptabel nivå. Avtalsförslaget har innehållsmässigt granskats av landstingens
gemensamma marknadsfunktion.
Under dessa förutsättningar anser NLT-gruppen att behovsprincipen motiverar
användning av Abraxane. Alla behandlade patienter bör följas upp på ett nationellt
samordnat sätt via INCA-registret.

Kostnader för norra regionens landsting
Kostnadkakylen baseras på en behandlingslängd på ungefär fyra månader per patient. I
norra regionen antas cirka 30-40 patienter per år kunna komma ifråga för behandling.

Uppskattad kostnadskonsekvens för norra regionens landsting
Kostnadskonsekvens 3,33 Mkr per år beräknat på prognosen 30-40 patienter under
2015 med rak rabatt från företaget.

Antal pat kr / 12 mån

JLL 5 450000

LVN 10 900000

VLL 12 1080000

NLL 10 900000

Total 30-40 3330000

Uppföljning

Uppföljning av behandlingens resultat genomförs på den klinik som initierar
behandlingen. INCA kvalitetsregister ska användas.

Verksamhetsföreträdare från Regional Cancercentrum ansvarar för bedömning av
behandlingens ändamålsenlighet årligen.

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens genomförs av
chefsamrådet och ARIL varje halvår med början 2015-09.

Sammanfattande bedömning
Den aktuella indikationen för nab-paklitaxel är vid en sjukdom med mycket hög
svårighetsgrad och det finns idag inga alternativa behandlingsmöjligheter. Data för
livskvalitet är osäkra. Efter rak rabatt anses behandlingens kostnad per QALY vara på en
för landstingen acceptabel nivå. Mot denna bakgrund anser NLT-gruppen att
behovsprincipen motiverar användning av Abraxane.
Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel
(ARIL) rekommenderar landstingen i norra regionen att använda Abraxane i enlighet
med NLT-rekommendationen.
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Behandlingen ska följas upp av behandlande klinik och INCA kvalitetsregister ska
användas.

Kostnadskonsekvensen beräknas till 3,3 Mkr för norra regionen på årsbasis.

Kontaktpersoner ARIL
Jörn Schneede, Ordförande ARIL

Mikael Johansson, Regional Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus Umeå

Bilaga
Anmälan från Överläkare Anne Andersson, Regionalt Cancercentrum Norrlands
universitetssjukhus Umeå
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