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Aflibercept är indicerat för kombinationsbehandling med irinotekan/5fluorouracil/folinsyra kemoterapi för vuxna patienter med metastatisk kolorektal
cancer som är resistent mot eller har progredierat efter oxaliplatininnehållande
behandling.
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På uppdrag av NLT-gruppen har TLV i sitt klinikläkemedelsprojekt1 tagit fram ett
hälsoekonomiskt kunskapsunderlag med bedömning av kostnadseffektiviteten för
behandling med aflibercept2. Den hälsoekonomiska värdering som företaget och
TLV gjort är en kostnadsminimeringsanalys under antagandet att läkemedlet har
en likvärdig medicinsk effekt som alternativen bevacizumab (Avastin), cetuximab
(Erbitux) respektive panitimumab (Vectibix) och att aflibercept är kopplat till en
något högre biverkningsproblematik jämfört med de alternativa
behandlingsregimerna. I TLV:s beräkningar framgår att kostnaden per
behandlingscykel uppgår till 12 405 kronor för aflibercept vilket är 919 kr lägre än
för Avastin. I beräkningen ingår läkemedelskostnader baserat på aktuellt listpris
samt kostnader för behandling av biverkningar Biverkningarnas påverkan på
livskvalitet har inte kunnat värderas. Som en konsekvens av detta har TLV valt att
inte presentera någon bedömning av kostnadseffektivitet då en sådan skulle bygga
på alltför osäkra antaganden. Sannolikt skulle sådan värdering av livskvalitet inte
ha avgörande betydelse vid kostnadseffektivitetsanalys av aflibercept enligt
tillgängliga uppskattningar.
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Någon hälsoekonomisk värdering av behandling med de biologiska läkemedel
som användas i denna behandlingssituation är aldrig gjord och sådan behandling
kan därför vara tveksam. Under förutsättning att aktuellt landsting beslutat att
använda något av de alternativa biologiska läkemedlen vid ovanstående indikation
rekommenderar NLT- gruppen landstingen att:
•

använda aflibercept som ett av flera alternativ enligt godkänd indikation
om inte prisbilden ser annorlunda ut efter att landsting/regioner gjort
upphandling av aktuella preparat.
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2. http://www.tlv.se/Upload/Halsoekonomiska_bedomningar/halsoekonomisktkunskapsunderlag-zaltrap.pdf

