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Keytruda®, pembrolizumab
Avsett för behandling för adjuvant behandling av malignt melanom med hög risk
för recidiv (stadium III b-d, samt utvalda fall i stadium IIIa och IV).

Sammanfattande ställningstagande
Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel (ARIL)
rekommenderar de norra regionerna att följa NT-rådets rekommendation att godkänna
användandet av Keytruda för adjuvant behandling av melanom med hög risk för recidiv,
patienter med stadium IIIB-IIID samt IV

NT-rådets rekommendation återfinns på janusinfo.se

Kostnadskonsekvensen beräknas till för norra regionen på årsbasis enligt
listpris. Det finns ett sekretessbelagt avtalspris som är lägre.

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens för hela
indikationsområde av Keytruda genomförs av chefsamrådet och ARIL varje 6:e – 8:e vecka



Generiskt namn och ATC-kod
Pembrolizumab LO1XC18

Handelsnamn och tillverkare
Keytruda MSD

Godkänd indikation
Adjuvant behandling av malignt melanom med hög risk för recidiv.

Nominering och anmälan
Sara Wirén, Cancercentrum Umeå

Kostnader för norra regionen
Kostnaderna för adjuvant behandling av malignt melanom i norra region nedan
bygger på listpriser. Kostnadsberäkningen bygger på en fast dos på 200 mg var 3:e
vecka. Listpriskostnad för behandling av 20 patienter under ett år beräknas
Genomsnittlig behandlingstid är ett år. Det har tecknats ett nationellt avtal för PD1- &
PD-L1-hämmare per 2019-01-01 som ger betydande rabatter för både
pembrolizumab och nivolumab.

Uppskattad kostnadskonsekvens för norra regionen per år
17 behandlingscykler under ett år med 3 veckors doseringsintervall och en fast
dosering på 200 mg per behandling.
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Ersätter annan läkemedelsbehandling?
Troligen kommer användandet av adjuvant strålbehandling minska. Det är dock redan
nu en relativt liten grupp som erbjuds denna behandling.

Median behandlingslängd?
Ett år.

Uppföljning
Detta är inte beslutat i nuläget men sannolikt kommer denna behandling registreras
inom ramen för det Nationella vårdprogrammet för malignt melanom på sikt. Effekten
kommer då kunna utvärderas på sikt.



Kontaktpersoner ARIL
Jörn Schneede, ordförande ARIL

Bilaga
Anmälan från Sara Wirén, Cancercentrum Umeå


