
Regional introduktion av ny medicinsk metod

Rekommendation från Norrländska
läkemedelsrådet

2014-11-19 reviderad 2014-12-16 och 2015-08-26 (uppjustering

av antal patienter)
Entyvio®, vedolizumab L04AA33
Entyvio är indicerat för behandling av vuxna patienter med ulcerös kolit och
Crohns sjukdom med måttlig till svår sjukdomsaktivitet som inte svarat
tillfredsställande på, som uppvisat avtagande behandlingssvar eller som är
intoleranta mot konventionell behandling eller en TNFα-antagonist (antagonist 
mot tumörnekrosfaktor alfa).
Sammanfattande bedömning

Norrländska läkemedelsrådet rekommenderar att Entyvio, i enlighet med TLV´s
förmånsbeslut med begränsning, utgör tredjehandsalternativ vid behandling av
ulcerös kolit eller Crohns sjukdom

Behandlingen och denna rekommendation ska följas upp av behandlande klinik.

Kostnaden för läkemedlet, utifrån behandlingsfokus på särskilt utvalda patienter,
uppskattas till 3,5 Mkr för norra sjukvårdsregionen på årsbasis.
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Generiskt namn
L04AA33, vedolizumab

Handelsnamn och tillverkare
Entyvio®, Takeda

Godkänd indikation: Entyvio är indicerat för behandling av vuxna patienter med

ulcerös kolit och Crohns sjukdom med måttlig till svår sjukdomsaktivitet som inte svarat
tillfredsställande på, som uppvisat avtagande behandlingssvar eller som är intoleranta
mot konventionell behandling eller en TNFα-antagonist (antagonist mot 
tumörnekrosfaktor alfa).

Nominering och anmälan
Läkemedlet är nominerat av regionala chefsamrådet för internmedicin.

Aktuell nationell konsensus
TLV: Förmånsbeslut med begränsning publicerat 2014-12-05. Entyvio beslutas ingå i
högkostnadsskyddet för patienter som inte nått behandlingsmålet med TNF-a hämmare,
eller som inte anses lämpliga för behandling med TNF-a hämmare. Endast för denna
patientgrupp är läkemedlet befunnet kostnadseffektivt.

NLT: Ej aktuellt.

Internationell konsensus
Godkänd EMA 2014-05-22

Godkänd FDA 2014-05-20

Bakgrund
Vedolizumab är en monoklonal antikropp (MLN02-antikropp) som blockerar ansamling
av inflammatoriska celler i tarmen från blodet. Preparatet är det första selektiva
biologiska läkemedlet för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Antikroppen riktar sig
mot 47-integrin på lymfocyter och hindrar lymfocyter att binda till adhesionsmolekyler i
tarmens blodkärl. Detta integrin är selektivt för tarmen vilket är teoretiskt tilltalande då
det sannolikt inte har en generell immunosuppressiv verkan och risken för
opportunistiska infektioner är därmed lägre. Antikroppen är humaniserad vilket
betyder att molekylen har gjorts mer människolik för att minska risken för allergiska
reaktioner och toleransutveckling (Källa: Horizon scanning-rapport 2014-02-20).
Vedolizumab har en helt annan verkningsmekanism än rådande behandlingsalternativ
vid inflammatorisk tarmsjukdom. Läkemedlet utgör därför ett viktigt komplement för de
patienter som inte haft tillräcklig effekt av TNF-alfa-hämmare, eller där TNF-alfa-
hämmare gett upphov till intoleransreaktioner.
Läkemedlet ges som intravenös infusion. I studier har doser på 0,5 till 10 mg/kg prövats
och senare en fast dosering på 300 mg. I induktionsfasen har preparatet getts vecka 0



och 2 med utvärdering vecka 6. De patienter som svarar har fortsatt med
underhållsbehandling var fjärde eller var åttonde vecka.
Se bifogad anmälan från chefsamrådet.

Enligt regionala chefsamrådet neurologi utgör Entyvio ett behandlingsalternativ till
patienter som inte fått tillräcklig effekt av TNF-alfa-hämmare.

Risken för operation och inläggningar på sjukhus minskar om patienterna använder
läkemedlet. I dagsläget är ett alternativ för dessa patienter läkemedlet natalizumab
(Tysabri) som saknar indikationen, men som kan prövas, med visst resultat noterat.
Biverkningarna med vedolizumab är i stort sett jämförbara som för TNF-alfa-hämmare,
dvs samma uppföljning med försiktighetsåtgärder krävs.

Huvudkonklusion
Entyvio är att anse som kostnadseffektivt när läkemedlet används som ett
tredjehandsalternativ vid ulcerös kolit eller Crohns sjukdom. I ett begränsat
förmånsbeslut framhåller TLV att Entyvio har en plats när antiinflammatoriska
läkemedel och TNF-alfa-hämmare prövats eller befunnits olämpliga.

Kostnadskonsekvens för norra regionens landsting
Kostnad för en årsbehandling i underhållsdosering beräknas utifrån en dos var 8:e
vecka, dvs 6,5 doser per år. 6,5x21.600 = 140.000 kr per år.

Utifrån uppskattat antal särskilt utvalda patienter, 25 patienter, prognosticeras
årskostnaden för Entyvio-behandling till 3,5 Mkr för sjukvårdsregionen år 2015,
fördelat enligt följande:

Antal pat Tkr / 12 mån

JLL 3,5 490

LVN 7 980

VLL 7,5 1 050

NLL 7 980

Total 25 3 500

För 2016 uppskattas årskostnaden uppgå till ungefär det dubbla, d.v.s. 7 Mkr då
ytterligare 25 nya patienter förväntas behöva påbörja behandling med Entyvio under
året. En stor andel av patienterna som insattes på Entyvio under 2015, fortsätter även
använda läkemedlet under år 2016.

Uppföljning
Uppföljning av behandlingens resultat genomförs på den klinik som initierar
behandlingen. Kvalitetsregistret Swibreg bör användas.
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Verksamhetsföreträdare från Regionalt chefsamråd internmedicin ansvarar för
bedömning av behandlingens ändamålsenlighet årligen.

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens genomförs av
chefsamrådet och ARIL varje halvår med början 2015-05.

NRL:s rekommendation omprövas senast 2016-11 eller om under perioden aktuellt
TLV-beslut / NLT-rekommendation tillgängliggörs.

Sammanfattande bedömning

Norrländska läkemedelsrådet rekommenderar att Entyvio, i enlighet med TLV´s
förmånsbeslut med begränsning, utgör tredjehandsalternativ vid behandling av ulcerös
kolit eller Crohns sjukdom.
Behandlingen och ARIL-rekommendation ska följas upp av behandlande klinik samt
ARIL och chefsamråd på regional basis.

Kostnaden för läkemedlet under närmaste året beräknas till 3,5 Mkr (med ökning till 7-8
Mkr under de kommande åren) för norra sjukvårdsregionen på årsbasis.

Kontaktpersoner Norrländska läkemedelsrådet

Jörn Schneede, Ordförande Arbetsgruppen för Regional Introduktion av nya Läkemedel
(ARIL)

Cecilia Mattsson, Regionalt chefsamråd Internmedicin, Norrlands universitetssjukhus
Umeå


