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Regional introduktion av ny medicinsk metod

Rekommendation från Norrländska
läkemedelsrådet

2016-11-06
Darzalex, Daratumumab
Indicerat som monoterapi för behandling av vuxna patienter med
recidiverande och refraktärt multipelt myelom där tidigare behandling
inkluderade en proteasomhämmare och ett immunmodulerande medel och

med uppvisad sjukdomsprogression vid senast givna behandling.

Sammanfattande bedömning
Det planeras nationellt införandeprotokoll (nivå 1) föregånget av
avtalsförhandling (riskdelning) med Janssen. NT-rådet säger att avvakta
med behandlingen tills dess att en hälsoekonomisk värdering föreligger.
Mot denna bakgrund rekommenderar det Norrländska läkemedelsrådet att
avvakta med en systematisk införing av läkemedlet på hela patientgruppen
och enbart använda preparatet i enstaka fall utifrån strikt klinisk
bedömning.
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Generiskt namn
Daratumumab

Handelsnamn och tillverkare
Darzalex, Janssen; L01XC

Godkänd indikation
Darzalex är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna patienter med
recidiverande och refraktärt multipelt myelom där tidigare behandling inkluderade en
proteasomhämmare och ett immunmodulerande medel och med uppvisad
sjukdomsprogression vid senast givna behandling.

Huvudkonklusion
Norrländska läkemedelsrådet rekommenderar landstingen i norra regionen att avvakta
med behandling tills dess att ett ordnat införande är klar.

Någon nationell hälsoekonomisk analys kommer att göras i samband med ordnat
införande som ev. inkluderar riskdelningsavtal.

Beslutet omprövas när ordnat införande är klart.

Bakgrund och syfte
Daratumumab är en monoklonal antikropp mot CD38-antigen som finns på plasmaceller.
Multipelt myelom är fortfarande en obotlig sjukdom. I Norra regionen diagnosticeras ca
55-60 nya fall/år. Grov uppskattning att 6-8 patienter per år kommer att vara aktuella för
daratumumab-behandling. Behandlingen är individuell och terapi med Darzalex kommer
att vara 3:e linjes behandling.
Behandlingen med Darzalex kommer att vara 3:e linjes behandling

Aktuell internationell konsensus.
NICE: Rapport förväntas juli 2017

SMC: Rapport förväntas januari 2017

IQWiG: Klassas som orphan-drug och anses ge tilläggsnytta (2016)

Aktuell nationell konsensus
TLV: Nej.

NLT: Yttrande föreligger, oktober 2016. Avvakta HE.

Kostnader för norra regionens landsting
I norra regionen uppskattas ca 6 patienter per år kunna vara aktuella för behandling. En
behandlingscykel a 4 veckor kostar ca 223 000 kronor för cykel 1&2, 111 000 för cykel 3-
6 och 56 000 för cykel 7 och vidare. Behandlingsperiodens längd uppskattas till 8



Preliminär version, senast uppdaterad 2016-11-06

månader, i genomsnitt uppskattas åtta behandlingscykler per patient för en total kostnad
av 880 000 kronor per patient.

Budgetkonsekvens för norra regionens landsting
Budgetkonsekvens beräknas på 6 patienter årligen. Kostnaden i norra regionen beräknas
uppgå till ungefär 5,3 mkr per år.

Landsting Antal patienter

JLL 1

LVN 1

VLL 2

NLL 2

Total 6

Uppföljning
Verksamhetsföreträdare från RCC ansvarar för bedömning av behandlingens
ändamålsenlighet årligen. Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad
budgetkonsekvens bör göras av läkemedelsstrateg i varje landsting årligen. NRL:s
rekommendation omprövas när avtal om ordnat införande föreligger.

Sammanfattande bedömning
• Norrländska läkemedelsrådet rekommenderar landstingen i norra regionen att

avvakta med behandling till dess att ordnad införande protokollet m/ en
hälsoekonomisk värdering och riskdelningsavtal föreligger.

• Beslutet omprövas när nationella hälsoekonomiska data föreligger.
• Innan dess ska preparatet inte användas systematiskt, men bara i enstaka fall

utifrån strikt klinisk bedömning

Kontaktpersoner Norrländska läkemedelsrådet
Jörn Schneede, Med. ledningsansvar, Läkemedelscentrum
Jörn Schneede, LmC, NUS, jorn.schneede@umu.se
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