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Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 

NLT- gruppen Hälso- och Sjukvårdsdirektörs- 

Nätverket 

NLT- gruppens yttrande till landstingen gällande 

trastuzumab-emtansin (Kadcyla®) 

NLT-gruppen rekommenderar landstingen att: 

- använda Kadcyla vid den utvärderade indikationen (se nedan) enligt det avtalade

pris som företaget erbjudit.

Bakgrund 

Trastuzumab-emtansin (Kadcyla
®
) är ett antikropp-läkemedelskonjugat mellan

trastuzumab och den cytotoxiska substansen DM1. Den utvärderade indikationen 

för trastuzumab-emtansin är monoterapi vid behandling av vuxna patienter med 

HER2-positiv, icke-resektabel lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer, 

som tidigare fått trastuzumab och en taxan, separat eller i kombination.   

Hälsoekonomisk värdering 

På uppdrag av NLT-gruppen har TLV i sitt klinikläkemedelsprojekt
1
 tagit fram ett

hälsoekonomiskt kunskapsunderlag
2
 med bedömning av kostnadseffektiviteten för

behandling med Kadcyla
®
. TLV har bedömt att två relevanta jämförelsealternativ

finns: lapatinib (Tyverb
®

) + capecitabin (Xeloda
®

) (LapCap) samt trastuzumab

(Herceptin
®

) + capecitabin (Xeloda
®
) (TrastCap). Lapatinib används i mycket

begränsad utsträckning i Sverige och NLT har därför värderat 

kostnadseffektiviteten för Kadcyla primärt i relation till TrastCap-alternativet.  

Efter att den hälsoekonomiska värderingen publicerats inkom företaget med 

kompletterande uppgifter. På begäran av NLT-gruppen uppdaterades därför den 

hälsoekonomiska värderingen. 

Säkerheten i resultaten 

TLV bedömer att osäkerheten i resultaten för Kadcyla
®

 vs LapCap som låg,

eftersom denna är uppbyggd på en direkt jämförande studie.  

Osäkerheten i jämförelsen mellan Kadcyla
®
 och TrastCap är högre på grund av

den indirekta jämförelsen.  
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NLT-gruppen gör följande bedömning: 

HER2-positiv, icke-resektabel eller lokalt avancerad bröstcancer är en sjukdom av 

mycket hög svårighetsgrad och det finns ett stort behov av behandling. Storleken 

på effekten av Kadcyla är kliniskt relevant, men kostnaden för behandling med 

Kadcyla
®
 är hög, c:a 950.000 kr per kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med 

TrastCap. I denna kostnad är skillnader i indirekta kostnader (c:a 100.000 kr per 

kvalitetsjusterat levnadsår) inkluderade (exempelvis kostnader för konsumtion 

som den ökade överlevnaden medför),   

NLT-gruppen har haft diskussioner med läkemedelsföretaget och har för 

landstingens räkning fått ett erbjudande om ett lägre pris vilket medför att 

kostnaden per livskvalitetsjusterat levnadsår sjunker. Rabattnivån är inte offentlig 

men hanteras i form av en rak nettoprissänkning enligt ett särskilt avtal och 

bedöms således inte medföra någon påtagligt ökad administrativ börda för 

landstingen.  

Efter en sammanvägd bedömning och med en etisk värdering av betydelsen av de 

indirekta kostnaderna, rekommenderar NLT-gruppen landstingen att använda 

Kadcyla
®
 vid den utvärderade indikationen till det avtalade pris som företaget 

erbjudit. 

 

 

För NLT-gruppen  

 

Anders Hallberg, ordförande NLT- gruppen  
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Kontaktuppgift företag: Roche AB, www.roche.se 
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