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Darzalex®, daratumumab 
Avsett som monoterapi eller kombinationsterapi för behandling av vuxna 

patienter med multipelt myelom. 

Sammanfattande ställningstagande 
Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel (ARIL) 
rekommenderar de norra regionerna  
• att Darzalex kan användas vid monoterapi av vuxna patienter med recidiverande och refraktärt multipelt 
myelom där tidigare behandling inkluderat en proteasomhämmare och ett immunmodulerande medel och 
med uppvisad sjukdomsprogression vid senast givna behandling. 
• att Darzalex kan användas i kombination med bortezomib och dexametason för behandling av vuxna 
patienter med multipelt myelom som har genomgått minst en tidigare behandling. 
• att Darzalex kan användas i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason för behandling av 
vuxna patienter med nyligen diagnostiserat multipelt myelom och som är lämpliga för autolog 
stamcellstransplantation. 
• att inte använda Darzalex i kombination med lenalidomid och dexametason. 
• att fortfarande avvakta med användning av Darzalex i kombination med bortezomib, melfalan och 
prednison i väntan på hälsoekonomisk utvärdering från TLV. 
 
Kostnadskonsekvensen beräknas till 38 Mkr för norra regionen på årsbasis. 
Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens genomförs av chefsamrådet och ARIL 
6-8 gånger per år. 



              

Generiskt namn och ATC-kod 
Daratumumab L01XC24 

Handelsnamn och tillverkare 
Darzalex 

Godkänd indikation:  

I kombination med lenalidomid och dexametason eller med bortezomib, melfalan och 
prednison för behandling av vuxna patienter med nyligen diagnostiserat multipelt 
myelom och som inte är lämpliga för autolog stamcellstransplantation. 

I kombination med bortezomib, talidomid och dexametason för behandling av vuxna 
patienter med nyligen diagnostiserat multipelt myelom och som är lämpliga för 
autolog stamcellstransplantation. 

I kombination med lenalidomid och dexametason, eller bortezomib och 
dexametason, för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har 
genomgått minst en tidigare behandling. 

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. 

Nominering och anmälan 
Antonio Izarra, överläkare, Hematologi sektion, Cancer Centrum NUS, Region 
Västerbotten 20200707. 
Den nya behandlingen innebär subkutant tillägg av Darzalex till trippelbehandling 
med bortezomib, thalidomid och dexametason.  

Aktuell nationell konsensus 
Nationellt vårdprogram: Det nationella vårdprogrammet för myelom uppdaterades 
våren 2020. Vårdprogrammet rekommenderar behandling med daratumumab i 
monoterapi och vid olika kombinationsbehandlingar: daratumumab-Len-Dex, 
daratumumab-bortezomib-Dex, trekombination med LenDex plus bortezomib, 
daratumumab eller carfilzomib, dock inte LenDex med daratumumab för rutinmässig 
användning.  Daratumumab i monoterapi har varit i bruk i ca 2 år i enlighet med 
tidigare rekommendation av NT rådet. 

TLV: Hälsoekonomiska utvärderingar av Darzalex i olika kombinationsbehandlingar 
fortgår fortfarande.  

Kloka listan: - 

NT-rådet: Uppdaterad rekommendation finns från 2020-06-25 
 

Internationell konsensus 
IQWiG: Inget belägg för tilläggsnyttan vid kombination av Darzalex med bortezomib, 
thalidomid och dexamethason.  



              

ICER: (2016) Otillräcklig evidens för nytta vid daratumumab i monoterapi. 
NICE: NICE is unable to make a recommendation on daratumumab (Darzalex) with 
lenalidomide and dexamethasone for untreated multiple myeloma, because Janssen 
did not provide an evidence submission. 
SMC: Har accepterat behandling med niraparib under förutsättning att patienter ingår 
i ”patient access scheme”.  

 

Bakgrund 

Monoklonal antikropp riktat med CD38 med lovande resultat även som singeldrog till 
även hårt tidigare behandlade patienter. Nackdel lång infusionstid. CD38 finns på 
normala och maligna plasmaceller.  
Hos patienter yngre än 70 år gammal är högdos melfalan och autolog 
stamcellstransplantation standard remissionssyftande behandling. Olika 
kombinationer av läkemedel har använts vid diagnos som bryggbehandling 
(induktion) inför transplantationen. Enligt nuvarande NVP rekommenderas antigen 
VTD (bortezomib sc, thalidomid po, kortison po) eller VRD (bortezomib sc, 
lenalidomid po, kortison po) som induktionsbehandling (3-4 kurer). I Norrland 
används VRD mest sedan ca två år tillbaka. 
Daratumumab i monoterapi har varit i bruk i ca 2 år i enlighet med tidigare 
rekommendation av NT rådet (2018-04-19) 
 

Huvudkonklusion 
Multipelt myelom kan med dagens tillgängliga behandlingsmetoder oftast inte botas 
och målet med behandlingen är i stället att så länge som möjligt bibehålla patienten i 
remission eller med stabil sjukdomsaktivitet. Sjukdomen leder till komplikationer i 
flera olika organ, till exempel blodbrist, smärtor, infektionskänslighet och 
njurpåverkan. Median totalöverlevnad efter diagnos är, enligt det svenska nationella 
kvalitetsregistret för myelom, 5,8 år för patienter 60–69 år och 3,6 år för patienter 70–
79 år. Hos patienter yngre än 70 år gammal är autolog stamcellstransplantation 
standard remissionssyftande behandling. Här representerar subkutan behandling 
med daratumumab ett värdefullt tillägg innan och efter transplantation.  
Den nya behandlingen (D-VTD) är ett subkutant tillägg till tidigare använda regimen 
VTD med 8 subkutana doser veckovis och 4 doser varannan vecka innan autolog 
stamcellstransplantation samt ytterligare 4 doser varannan vecka efter 
transplantationen, sammanlagt 16 doser. En standard induktionsbehandling med fyra 
VTD innehåller 16 doser subkutant bortezomib. Även om man samordnar så många 
subkutana doser som möjligt kommer patienterna behöva flera besök på dagvården 
(8). 

Kostnader för norra regionen 

Årskostnaden för Darzalex enligt listpris är c:a 1 Mkr per patient. Kostnaden för den 
subkutana beredningen är c:a 900.000 för 16 doser. Det finns ett sekretessbelagt 2-
årigt avtal från 1 juli 2020 vilket innebär en betydande kostnadsreduktion både för 
infusions- och subkutana beredningar. I norra sjukvårdsregionen bedöms att 
kostnadsökningen vid terapi av alla olika patientgrupper som skulle kunna bli aktuella 
för behandling med Darzalex kommer att bli betydande och innebära även en 



              

kumulativ kostnadsökning eftersom behandlingen inom vissa indikationer kan pågå 
under lång tid. Per idag ligger totalkostnaden för Darzalex i norra region på 17-18 
Mkr per år. Totalkostnad per år innan rabattering inom norra region kan bli c:a 38 Mkr 
vid fullskalig användning inom 1-2 år.  

 

Uppskattad kostnadskonsekvens för norra regionen 
Nedan uppskattas totalkostnad för alla olika godkända indikationsområden för 
Darzalex inom några 1-2 år innan återbäring 

 Antal pat Mkr / 12 mån 

RJH   

RVN   

RVB   

RNB   

Total   
 

Ersätter annan läkemedelsbehandling 
Lenalidomid som del av induktionsbehandling kan undvikas vilket innebär en besparing 
på 150000 kronor/patient 

Uppföljning 
Kostnadsutveckling följs av ARIL i samarbete med RCC norr, c:a 8 ggr. per år. 

Sammanfattande bedömning 
Darzalex kan användas inom de från NT-rådet och i nationellt vårdprogram för 
myelombehandling godkända indikationer. 

Kontaktpersoner ARIL 
Jörn Schneede, ordförande ARIL 

Bilaga 
Anmälan från Antonio Izarra, Överläkare, Överläkare, hematologi sektion, CC NUS 


