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Regional	introduktion	av	ny	medicinsk	metod

Rekommendation	från	Norrländska	
läkemedelsrådet

2017-05-16

Jakavi,	ruxolitinib
Behandling av patienter med PcV.

Sammanfattande	bedömning
Norrländska läkemedelsrådet rekommenderar landstingen i norra regionen 
att Jakavi används på godkänd indikation endast för behandling av enstaka 
noggrant utvalda patienter. Läkemedlet får idag endast förskrivas inom 
läkemedelsförmånen till patienter med myelofibros av intermediär-2 eller 
hög risk. Indikationen polycythaemia vera är inte bedömd som 
kostnadseffektiv av TLV. Evidensunderlaget bedöms som svagt och flera 
nationella hälsoekonomiska institutioner frånråder användning. Vid full 
implementering beräknas budgetkonsekvensen för norrlandstingen 
gemensamt.
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Generiskt namn
Ruxolitinib;	L01XE18.

Handelsnamn och tillverkare
Jakavi,	Novartis.

Huvudkonklusion
Jakavi är	av	europeiska	läkemedelsmyndigheten EMA	godkänt	för	behandling	av	
sjukdomsrelaterad	splenomegali	eller	vid	symtom	hos	vuxna	patienter	med	primär	
myelofibros	(även	kallat	kronisk	idiopatisk	myelofibros),	post-polycythaemia	vera-
myelofibros eller	post-essentiell	trombocytemi-myelofibros.	Jakavi	är	även	godkänt	för	
behandling	av	vuxna	patienter	med	polycythaemia	vera,	som	är	resistenta	eller	
intoleranta	mot	hydroxyurea. Nationellt hälsoekonomiskt	godkännande	av	TLV,	med	
beslut	om	läkemedelsförmån	föreligger	endast	för	myelofibros	av	intermediär-2	eller	
hög	risk.	Novartis	har	i	februari 2017 av	Norrländska	läkemedelsrådet,	uppmanats	att	
lämna	in	förmånsansökan	för	polycytemia	vera.	Företaget	har	svarat	att	ansökan	i	
dagsläget	inte	kommer	att	lämnas	in,	då	Jakavi	redan	idag	kan	förskrivas	med	
högkostnadsskydd. Norrländska	läkemedelsrådet	rekommenderar	landstingen	i	norra	
regionen att	Jakavi	används på	godkänd	indikation	endast	för	behandling	av enstaka	
noggrant	utvalda patienter.

Bakgrund
Polycytemia	Vera	(PCV)	är	en	blodcancer	och	tillhör	gruppen	kroniska	
myeloproliferativa	neoplasier	(MPN).	Sjukdomen	ger	en	proliferation	i	benmärgen	av	
erytrocyter	men	ofta	även	av	andra	myeloiska	cellinjer.	PCV	är	relativt	ovanligt	med	en	
årlig	rapporterad	incidens	i	Sverige	av	1,7	nya	patienter	per	100	000	invånare.	Då	
prognosen vid	adekvat	behandling	är	god,	se	nedan,	är	prevalensen	betydligt	högre	och	
uppskattas	till	cirka	30	patienter/	100	000.	

Medianålder	vid	diagnos	är	ca	70	år	och	endast	2,5	%	är	yngre	än	40	år	vid	diagnos.	
Ingen	skillnad	i	könsfördelning.	Risken	för	död	eller	komplikationer	i	form	av	
tromboembolisk	händelse	är	mycket	stor	vid	obehandlad	eller	inadekvat	behandlad	
sjukdom,	denna	risk	kan	reduceras	kraftigt	av	behandling	men	viss	ökad	risk	kvarstår	
även	hos	adekvat	behandlade	patienter.	Dessutom	finns	en	risk	för	utveckling	av	akut	
leukemi	,	0,4	%/år,	samt	utveckling	av	myelofibros,	1	%/år.	

Vid	jämförelse	med	en	ålders- och	könsmatchad	befolkning	är	risken	för	att	avlida	under	
en	given	tidsperiod	20	%	högre	hos	patienter	med	PCV.	

Utredningen	är	idag	relativt	enkel	då	>	95	%	bär	på	en	mutation,	JAK-2	V617F,	vilken	
enkelt	påvisas	med	sedvanlig	PCR-metod	på	perifert	venblod.	

Behandlingen	syftar	till	att	normalisera	blodstatus	och	ffa	reducera	hematokriten.	För	
en	del	av	patienterna	räcker	regelbundna	blodtappningar.	Majoriteten	är	dock	i	behov	
av	benmärghämmande	behandling	där	förstahandsvalet	för	patienter	<	60	år	består	av	
pegylerat	interferon	och	i	2:a	hand	av	hydroxiurea.	För	patienter	>	60	år	är	
förstahandsvalet	Hydroxiurea	och	andrahandsvalet	Pegylerat	Interferon.	Hos	äldre	
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patienter	med	intolerans	eller	dåligt	svar	på	dessa preparat	kan	Busulfan	eller	
radioaktivt	fosfor	vara	ett	alternativ.	Då	dessa	preparat	är	leukemogena på	sikt	utgör	
dessa	preparat	endast	behandlingsval	hos	äldre	patienter	där	denna	bieffekt	inte	
bedöms	relevant.

Ett	fåtal	patienter	är eller	utvecklar	refraktäritet	eller	drabbas	av	svåra	biverkningar	i	
samband	med konventionell	behandling.	För	dessa	patienter	är	det	av	stor	vikt att	ges	
möjlighet	till	behandling	med	Jakavi	för	att	förhindra	livshotande	tromboembolisk	
händelse	samt	reducera	mjältstorlek.

Aktuell internationell konsensus
NICE: Rekommenderar	 att	 Jakavi	 (ruxolitinib) ej används	 för	 behandling	 av	 patienter	
med	 sjukdomsrelaterad	 splenomegali	 eller	 för	 behandling	 av	 symtom	 hos	 vuxna	
patienter	 med	 primär	 myelofibros. Jakavi	 bedömdes	 kliniskt	 effektivt,	 men	 ej	
kostnadseffektivt.	Kostnaden	per	QALY	skattades	till	149 000	£	(1,59	mkr),	vilket	angavs
vara	en	möjlig	överskattning.	Tillverkarens	angivna	kostnad	per	QALY	på	74 000	£	(0.79	
mkr)	bedömdes	vara	en	underskattning.

Ingen	bedömning	för	indikation	PcV	eftersom	Novartis	inte	har	inkommit	med	data.	

IQWiG: Tilläggsnyttan	inte	visad	vid	behandling	av	PcV.

SMC: Rekommenderar	 att	 Jakavi	 (ruxolitinib) ej används	 för	 behandling	 av	 patienter	
med	PcV

Aktuell nationell konsensus
TLV: Jakavi	kan	förskrivas	inom	läkemedelsförmånen	endast	för	behandling	av	
myelofibros av	intermediär-2	eller	hög	risk. Företaget har	per	dags	dato	inte	skickat	in	
en	förmånsansökan	för	den	nya	indikationen	polycythaemia	vera.

NLT:	Bedömning	föreligger	ej.

Det	finns	dock	nordiska	behandlingsriktlinjer.

Kostnader för norra regionens landsting
I	 norra	 regionen	 uppskattas	 cirka	 fyra-fem patienter	 per	 år	 kunna	 komma	 ifråga	 för	
behandling.	 Behandlingsperiodens	 längd	 uppskattas	 till	 i	 genomsnitt	 12-24	 månader.	
Den	rekommenderade	dosen	är	15-20	mg	x2 dagligen,	men	har	i	de	avgörande	studierna	
i	genomsnitt	varit	15	mg	x 2 dagligen. Ytterligare	kostnader	förväntas	inte	att	tillkomma.

Budgetkonsekvens för norra regionens landsting
Budgetkonsekvens	 beräknas	 på	 fem patienter	 årligen.	 "Steady	 state" i	 patientantal	
förväntas	först efter	ungefär	5 år	varför	kostnaden	nedan	kan	fördubblas	under	de	fem	
första	 åren.	 I	 tabellen	 redovisas	 kostnaden	 vid listpris,	 samt	 kostnaden	 vid	 olika	
eventuella	 raka	 rabatter under	 första	 året. Till	 år 5	 förväntas	 kostnaderna	 att	 tre- till	
femdubblas.	
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Landsting Antal pat år 1 Kostnad år 1 Antal pat år 5 Kostnad år 5

Jämtl Härje 0,7 3,5

LVN 1,4 7

VLL 1,5 7,5

NLL 1,4 7

Total 5 25

Uppföljning
Samtliga	 behandlade	 patienter	 registreras	 i	 det	 nationella	 kvalitetsregistret	 för	 nya	
läkemedel	 (INCA).	 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.	

Sammanfattande bedömning
Norrländska	läkemedelsrådet	rekommenderar	att	landstingen	i	norra	regionen:

 Jakavi	används	på	godkänd	indikation	endast	för	behandling	av	enstaka	noggrant	
utvalda	patienter	med	sjukdomsrelaterad	splenomegali	eller	för	symtomatisk	
behandling	av	enstaka	noggrant	utvalda	patienter	med	primär	myelofibros.	

 Indikation	PcV	för	behandling	med	ruxolitinib	bedöms	av	TLV	och	andra	
internationella	myndigheter	som inte	kostnadseffektiv

 Jakavi	bör	primärt	användas	på	godkänd	indikation	och	endast	för	behandling	av	
enstaka	noggrant	utvalda	patienter med	PcV.

Kostnadsökningen	blir	större	under	de	följande	åren	tills	"steady	state"	i	antal	patienter	
nås efter	c:a	5	år.	

Kontaktpersoner Norrländska läkemedelsrådet
Jörn	Schneede,	Ordförande	ARIL
jorn.schneede@vll.se

Maria	Liljeholm,	Överläkare,	Medicinsk	Chef




