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Rydapt ®, midostaurin
Avsett för behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad akut myeloisk
leukemi (AML), som är FLT3-mutationspositiva och vuxna patienter med aggressiv
systemisk mastocytos (ASM), systemisk mastocytos med associerad hematologisk
neoplasma (SM-AHN) eller mastcellsleukemi (MCL).

Sammanfattande ställningstagande
Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel (ARIL)
rekommenderar landstingen i norra regionen att använda Rydapt hos särskilt utvalda,
nydiagnostiserade patienter med akut myeloisk leukemi (AML) som är FLT3 -positiva.
Rekommendationen avser såväl induktionsbehandling i kombination med daunorubicin- och
cytarabininduktion, och underhållsbehandling som monoterapi.

Kostnadskonsekvensen beräknas till ca för norra regionen på årsbasis för
behandling av. Pga. ackumulering av patienter som följd av lång överlevnad kan
kostnaderna öka ytterligare under åren efter introduktion.

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens genomförs av
chefsamrådet och ARIL c:a 10 ggr. per år



Generiskt namn: Midostaurin

ATC-kod: L01XE39

Handelsnamn: Rydapt

Godkänd indikation: 1) Akut myeloisk leukemi (AML), som är FLT3-

mutationspositiv. 2) aggressiv systemisk mastocytos (ASM), systemisk mastocytos med
associerad hematologisk neoplasma (SM-AHN) eller mastcellsleukemi (MCL)

Nominering och anmälan: Fryderyk Lorenz

Aktuell nationell konsensus
TLV: Förmånsgodkännande 31 januari 2018

NT-rådet: Inget ordnat införande som ursprungligen planerad (26 februari 2018)

NAC: -

NVP: Förväntas ingå i nästa NVP.

Internationell konsensus
NICE: Rek väntas 25 april 2018

SMC: Rek väntas Q2 2018

IQWiG: Orphan-drug status. Budget-impact-analys. Kostnader år 1:

B-GA: Orphan-drug status. Budget-impact-analys. Kostnader år 1:

Bakgrund
Varje år insjuknar cirka 350 patienter i AML i Sverige. Incidensen för AML ökar med
stigande ålder och medianåldern vid diagnos är 71 år, även om sjukdomen
förekommer i alla åldrar. Ca 30 % av nydiagnosticerade AML-patienter är FTL3-
positiva. AML har ett snabbt naturalförlopp (veckor–månader) och en intensiv
cytostatikabehandling är därför en förutsättning för överlevnad på sikt.
Standardbehandlingen är i nuläget uppdelad i två faser; induktion och konsolidering
(konsolidering ges om patienten uppnått remission). När avsikten är att ge botande
behandling eller åtminstone åstadkomma långvarig remission, ges en intensiv
behandling (daunorubicin, cytarabin) som innefattar svårare biverkningar.
Konsolideringsbehandling består av ytterligare cytostatikaomgångar och kan
efterföljas av allo-SCT. Patienter som bedöms inte kunna klara en intensiv
cytostatikabehandling kan erbjudas hypometylerande behandling i form av azacitidin
eller andra cytostatika, såväl som olika palliativa behandlingar.



En randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad fas III-studie (RATIFY-studien)
har nyligen publicerats. [Stone RM, et al. Midostaurin plus Chemotherapy for Acute
Myeloid Leukemia with a FLT3 Mutation. N Engl J Med. 2017 Aug 3;377(5):454-464].
Totalt randomiserades 717 patienter för att utvärdera överlevnad vid induktion
(daunorubicin/cytarabin) och konsolidering (högdos cytarabin) med tillägg av
midostaurin eller placebo dag 8–22 vid både induktion och konsolidering, följt av ett
års daglig behandling med midostaurin eller placebo. Risken för död var lägre i
midostauringruppen. I behandlingsgruppen var medianöverlevnaden 74,7 månader
och 4-årig överlevnad i snitt 51,4 procent, jämfört med placebogruppen 25,6
månader respektive 44,3 procent. Mediantiden för händelsefri överlevnad var 8,2
månader i midostauringruppen och 3,0 månad i placebogruppen vilket innebar 21,6
procent lägre risk för händelse i midostauringruppen.

Huvudkonklusion
Midostaurin är den första och den enda godkända FLT3-hämmare och kan bli för
förstalinjesbehandling för FLT3-positiva AML (ca 30 % av nydiagnosticerade AML-
patienter) samt för systemisk mastocytos. Behandlingen är peroral och
behandlingseffekt är statistiskt säkerställd enligt RATIFY-studien och kan ge en
betydande överlevnadsvinst. Underhållsbehandlingen är begränsad till totalt 12
behandlingscykler. TLV bedömde användning av midostaurin som kostnadseffektiv
med en QALY-kostnad på jämförd med standardterapi i januari 2018.

Kostnader för norra regionens landsting
En uppskattning av kostnaderna är svårt eftersom behandlingen individualiseras efter
respons under induktions- och konsolideringsfasen i början av behandlingen. I
kostnadskalkylen har man utgått från kostnader på. år 1 och år 2 och en
genomsnittskostnad per patient på under 2 år, eller per år. Underhållsbehandlingen
är begränsad till totalt 12 behandlingscykler om 28 dagar (per behandlingscyklus om
28 dagar).

Uppskattad kostnadskonsekvens för norra regionens landsting
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Ersätter annan läkemedelsbehandling
Nej



Uppföljning
Cancerregistret och det nationella kvalitetsregistret för blodcancer blir källor för
uppföljning. Täckningsgraden är hög för både cancerregistret och kvalitetsregistret.

Sammanfattande bedömning
Midostaurin är en peroral FLT3-hämmare för förstalinjes-behandling av FLT3-positiv
AML (ca 30 % av nydiagnosticerade AML-patienter) samt för systemisk mastocytos.
TLV har nyligen beslutat att Rydapt ska ingå i högkostnadsskyddet. Behandlingen
förväntas ge betydande överlevnadsvinst till en QALY-kostnad på jämförd med
standardterapi.
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Jörn Schneede, ordförande ARIL

Bilaga
Anmälan från Fryderyk Lorenz


