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Cosentyx®, sekukinumab
Avsett för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis och psoriasisartrit (PsA)
och ankyloserande spondylit (AS)

Sammanfattande ställningstagande
Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel (ARIL)
rekommenderar landstingen i norra regionen att endast använda Cosentyx hos särskilt utvalda
patienter tills dess att nationella riktlinjer för psoriasisbehandling från Socialstyrelsen
föreligger.

Kostnadskonsekvensen beräknas till för norra regionen på årsbasis. Kostnaden
kan bli betydligt högre om flera patienter (upp till) kommer att få behandling.

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens genomförs av
chefsamrådet och ARIL 8 ggr./år

Ersätter annan läkemedelsbehandling? Ja, kan ev. ersätta behandling med Enbrel och Stelara



Generiskt namn och ATC-kod
Sekukinumab L04AA32

Handelsnamn och tillverkare
Cosentyx Novartis

Godkänd indikation
Sett till hela den godkända indikationen är traditionell systemisk behandling och
biologisk behandling relevanta jämförelsealternativ. TNFα-hämmare är relevanta 
jämförelsealternativ vid första linjens biologiskbehandling och Stelara (Interleukin
12/23 hämmare) vid andra linjens biologisk behandling.

Nominering och anmälan
Virginia Zazo, ordf chefsamråd Hud och könssjukdomar.
Gerd-Marie Alenius, Verksamhetschef, Reum Klin Västerbotten

Aktuell nationell konsensus
TLV: I förmån

NT-rådet: Nivå 3. Det finns behov av en nationellt sammanhållen beskrivning av
behandlingstrappan för psoriasis och nya läkemedels plats i denna, men det ingår inte i NT-
rådets uppdrag att utveckla en sådan. Nationella riktlinjer för psoriasis är angeläget och NT-
rådet har framställt en förfrågan om detta till Socialstyrelsen.

Internationell konsensus
IQWiG:
NICE:
SMC:

Bakgrund
Sekukinumab är en helt human monoklonal antikropp som binder till och
neutraliseras det proinflammatoriska cyttokinet interleukin 17 A Därmed hämmas
interaktionen mellan IL 17A och IL 17-receptorn, som finns på olika celltyper
däribland keratinocyter. Detta gör att sekukinumab minskar rodnad, tjocklek och
fjällning av psoriasisplack.
Läkemedlet ger, enligt de studier som ligger till grund för godkännandet, en PASI 75
reduktion på 76-87 % redan vid 12 veckor och är effektivare än etanercept redan
efter tre veckor. Jämförande studier med ustekinumab talar för bättre effekt av
sekukinumab efter 4 veckor gällande PASI 75 och efter 16 veckor avseende PASI 90.
Sannolikt kommer det initialt användas till patienter som inte svarat på ordinarie
biologiska preparat. Eftersom medlet tycks vara effektivt kommer det på sikt troligen
bli aktuellt även vid nyinsättning. Längre erfarenhet och mer omfattande effekt-
/säkerhetsdata behövs innan vi kan ta ställning till exakt vilken plats preparatet skall
få i behandlingsalgoritmen
Sekukinumab har i randomiserade, placebokontrollerade och i två aktivt jämförande
studier visat på en signifikant större effekt på PASI 75, 90 och 100 samt IGA 0/1
jämfört med placebo, etanercept (Enbrel) och ustekinumab (Stelara). Jämförelsen
mot etanercept är publicerad medan jämförelsen mot ustekinumab idagsläget endast
finns som abstrakt. Osäkerheten i jämförelser mot placebo samt etanercept (dock



endast en studie mot TNFα-hämmare) är relativt låg. Vad gäller effektjämförelser mot 
ustekinumab så har presenterade data vid tidpunkten 16 veckor enligt företaget blivit
accepterade för publikation.

Huvudkonklusion

Kostnader för norra regionens landsting
Kostnaden för Cosentyx är per förpackning och dos om 150mg.

Vid plackpsoriasis blir det 15 behandlingar första året och 12 behandlingar
nästkommande år. Läkemedelskostnaden blir då för första året och nästkommande
år. Uppskattningsvis ca patienter per år med måttlig till svår psoriasis skulle behöva
biologisk behandling i hela Norra Regionen.

Uppskattad kostnadskonsekvens för norra regionens landsting

Antal pat Mkr / 12 mån

JLL

LVN

VLL

NLL

Total

Ersätter annan läkemedelsbehandling
Nej.

Uppföljning
PsoReg, psoriasis register.

Sammanfattande bedömning
TLV bedömer utifrån inkommet material att Cosentyx är ett kostnadsbesparande
alternativ till både Stelara, Humira och infliximab när patienten behandlas under flera
år. Vid jämförelse mellan Cosentyx och TNFα-hämmarna adalimumab och infliximab 
antas behandling med Cosentyx vara dyrare på kort sikt men kostnadsbesparande
på längre sikt. I jämförelse mot Enbrel är behandling med Cosentyx inte
kostnadsbesparande. Analysens osäkerhet är medelhög eftersom det inte finns
effektdata med Cosentyx under en längre tids behandling än cirka ett år.
Kostnadsnyttoanalysen visar att Cosentyx är ett kostnadseffektivt alternativ i
jämförelse med de olika jämförelsealternativen i ett längre perspektiv. Första året är
kostnaden per QALY hög förutom mot Stelara men sjunker mycket till andra
behandlingsåret. Ingen av analyserna visar att kostnaden per QALY överstiger det
andra året. Dock bör kostnads-nyttoanalysen beaktas med försiktighet då den är av
en förenklad modell.



Det finns antaganden i alla de olika analyserna som är konservativa vilket visar att
Cosentyx kan vara mer kostnadsbesparande än vad som framkommit i analyserna.

Kontaktpersoner ARIL
Jörn Schneede, ordförande ARIL

Virginia Zazo, ordförande chefsamråd Hud och könssjukdomar

Bilaga
Anmälan från Virginia Zazo, ordförande chefsamråd Hud och könssjukdomar


