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NLT- gruppen Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket 

NLT- gruppens yttrande till landstingen gällande 

bevacizumab (Avastin®)  

NLT-gruppen rekommenderar landstingen att 

- använda Avastin
®
 vid den aktuella indikationen,. NLT-gruppen rekommenderar

dessutom landstingen att upphandla bevacizumab samt att i samband med det

överväga företagets erbjudande om cost-capping.

Bakgrund 

Avastin
®
 (bevacizumab) i kombination med kemoterapi (karboplatin och

paklitaxel) är indicerat för primärbehandling av vuxna patienter med avancerad 

(International Federation of Gynecology and Obstetrics stadium III B, III C och 

IV) epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer.

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 Avastin
®
. Den utvärderade populationen är vuxna patienter med

suboptimalt opererat stadium III och stadium IV epitelial ovarial-, tubar- eller 

primär peritonealcancer. Efter genomförd hälsoekonomisk värdering inkom 

företaget med kompletterande data, varför TLV på NLT-gruppens begäran 

kompletterade den hälsoekonomiska värderingen
2
.

Säkerheten i den hälsoekonomiska bedömningen 

TLV bedömer osäkerheten i den kompletterade hälsoekonomiska värderingen som 

hög, bland annat då den bygger på en subgruppsanalys i en öppen klinisk studie.  

NLT-gruppens bedömning 

Avastin
®
 är indicerat för en sjukdom av mycket hög svårighetsgrad. Den

hälsoekonomiska värderingen tyder på att Avastin
®
, inräknat rabatt, är

kostnadseffektivt; modellen innehåller dock stor osäkerhet. Det finns godkänd 

parallellimport av Avastin
®
. Med en sammanvägd bedömning av behovsprincipen

och den hälsoekonomiska värderingen, samt osäkerheten i resultaten, 

rekommenderar NLT-gruppen landstingen att använda Avastin
®
 vid den aktuella
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indikationen och upphandla bevacizumab i enlighet med LOU. I samband med det 

kan företagets erbjudande om cost-capping tas under övervägande.  

 

 

 

För NLT-gruppen  
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