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Cancer

• Cancer

– CAR-T-cellsterapier

– Genpaneler

– Bred immunterapi

– Personlig medicin

– Kombinationer

– RCT drivs av strategiskt 

marknadsutrymme

– Utvecklingen går snabbt

• Behov av att optimera hela 
behandlingskedjor och kombinationer

• Koppling mellan betalning, 
användning och utfall

• Samarbetsytor finns på nationell nivå

• Stora datamängder kan genereras

+ 2 miljarder 

på 4 år



Sällsynta sjukdomar

• Höga priser per patient

• Små studier

• Patienterna ingår ofta i studier

• Få förskrivare

• Genetik viktigt

• Genpaneler

• Behovet kan variera över landet

• Koppling mellan betalning, 

användning och utfall



Avancerade terapier 
• Terpapiområden, några exempel: 

– Cancer

– Genetiskt orsakade sjukdomar

– Neurologiska sjukdomar

– Kardiovaskulära sjukdomar

– ….

• >1000 gen- och cellterapier i pipeline*

• ~3/4  av dessa är i preklinisk eller tidig fas*

*www.reportlinker.com MIT NEWDIGS Research Brief 2018F210-v027-Launches



Hur går arbetet med att utvärdera avancerade terapier?

Genomförda utvärderingar:

• Yescarta: DLBCL och PMBCL
• Kymriah: DLBCL
• Kymriah: ALL (för pat. under 25 år)
• Luxturna: retinitis pigmentosa
• Foundation One

Planerade utvärderingar:

• Zolgensma, SMA



Några områden som TLV ägnat mycket tid och tanke åt

Behövs nya värderings- och betalningsmodeller? 

Hur kan användningen och effekterna följas upp?

Vilka är de största osäkerheterna?
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Utvärdering och rekommendation av avancerad terapi

Läkemedel TLVs slutsats NT-rådsrekommendation

Yescarta: DLBCL och PMBCL Stor osäkerhet 

ICER 1 – 1,4 miljoner kr

Kan användas, kopplat till 

fullständig inrapportering. 

Kymriah: DLBCL För stor osäkerhet 

TLV presenterar ingen ICER

Rekommendation att inte 

använda.

Kymriah: ALL (för patienter 

under 25 år)

Stor osäkerhet

ICER 500 000 – 1,1miljoner kr

Kan användas.

Luxturna: retinitis pigmentosa Mycket stor osäkerhet 

ICER 1,8 – 3 miljoner kr

Avvakta med användning tills 

det finns tillräckligt 

kunskapsunderlag.



Tack för uppmärksamheten!

Mer information:
• www.tlv.se

Följ oss på: 
• Twitter @tlv_nyheter

• LinkedIn

http://www.tlv.se/

