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Ipilimumab (Yervoy) för behandling av avancerat (inoperabelt 

eller metastaserande) melanom hos vuxna som genomgått tidigare 

behandling.  

 

Tillägg 140505 

 
”TLV´s kunskapsunderlag visar en medelhög kostnad per QALY för användning av Yervoy 

som första linjens behandling av malignt melanom då det jämförs med alternativet att hälften 

av patienterna behandlas med Zelboraf och hälften med DTIC. I linje med NLT gruppen 

rekommenderar den regional expertgruppen för cancerläkemedel därför att Yervoy kan 

användas även för första linjens behandling, under förutsättning att priset är det som gäller 

enligt tidigare särskilt framförhandlat avtal mellan företag och landsting.” 

 
Ärendets handläggning 
Ärendets anmäldes i april 2012 av Magnus Lagerlund, verksamhetschef vid onkologiska 

kliniken, Länssjukhuset i Kalmar. Ärendet bereddes och beslut fattades vid expertgruppens 

möte 2012-10-08. 

 

Bakgrund 
Ipilimumab är en human monoklonal antikropp av IgG1-typ, som blockerar antigen 4 på 

cytotoxiska T-lymfocyter. Detta antigen uttrycks på cellytan hos aktiverade CD4+ och CD8+  

T-celler och hämmar cellfunktionen. Blockad av CTLA4 aktiverar därigenom 

immunsystemet, vilket kan leda till tumörregression, som visats i tumörtmodeller på möss (1). 

Ipilimumab utvecklades redan 1993 av Medarex, ett biomedicinskt utvecklingsföretag som 

specialiserat sig på produktion av humana monoklonala antikroppar. Ipilimumab har under 

lång tid prövats på metastaserat malignt melanom, som inte svarat på konventionell 

behandling. Tre fas II-studier med totalt över 500 patienter avslutades 2007 men resultaten 

uppnådde inte FDAs krav på 10% terapeutiskt svar för att ligga till grund för godkännande. 

Medarex köptes då upp av Bristol-Myers Squibb. Eftersom verkningsmekanismen är 

immunologisk gjordes under lång tid inga doseskaleringsstudier och inte förrän 2010 har en 

studie publicerats (2), som jämfört olika dosnivåer.  

 

Ipilimumab, handelsnamn Yervoy, godkändes i juli 2011 för behandling av rubricerade 

indikation. Den rekommenderade induktionsbehandlingen är 3 mg/kg administrerat under 90 

minuter var 3:e vecka i totalt 4 cykler. Patienterna ska ges hela induktionsbehandlingen om 

den tolereras oavsett uppkomst av nya lesioner eller tillväxt av befintliga lesioner. Patienter 

med anamnes på aktiv autoimmun sjukdom samt immunosupprimerade patienter ska ej 

behandlas. 

 

Underlag för bedömningen 
Registreringsstudien för ipilimumab är en randomiserad, dubbelblind, multicenter fas III-

studie inkluderande 676 patienter (3). Patienterna randomiserades i ett 3:1:1 förhållande: 
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 Ipilimumab 3 mg/kg + gp100-peptider (n = 403, kombinationsgruppen) 

 Ipilimumab 3 mg/kg + placebo (n = 137, ipilimumabgruppen) 

 Placebo + gp100-peptider (n = 136, vaccingruppen) 

 

Studiens primära syfte var att utvärdera om ipilimumab i kombination med gp100-peptider 

påverkar totalöverlevnaden hos patienter med avancerat malignt melanom, 

som genomgått en tidigare behandling med minst ett av följande läkemedel: dakarbazin, 

temozolomid, fotemustin, carboplatin eller interleukin-2. Biverkningarna monitorerades i 

minst 70 dagar efter sista dosen getts. Sextio procent i kombinationsgruppen och 64 % i 

ipilimumabgruppen fick fyra ipilimumabdoser. 

 

 

 
 

Totalöverlevnaden (median) var 10,0 månader i kombinationsgruppen, 10,1 månader i 

ipilimumabgruppen och 6,4 månader i vaccingruppen. En obesvarad fråga är om 

vaccingruppen ska ses som en placeboarm med ”best supportive care”. Den aktuella 

studiedesignen kan innebära att effekterna av ipilimumab har överskattats. 

 

Den vanligaste anledningen till att inte fullfölja behandlingen var sjukdomsprogression. De 

vanligaste biverkningarna var immunrelaterade av gastrointestinal karaktär (diarré). Även 

hudbiverkningar var vanliga. Totalt 57 patienter avbröt behandlingen pga biverkningar. 

Kroniska biverkningar hos patienter med 2 års överlevnad (n = 94) inkluderade utslag, klåda, 

anorexi, diarré, trötthet samt leukocytos. 

 

Kliniskt behov och patientpopulation 
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Incidensen av malignt melanom i Sydöstra sjukvårdsområdet var 2009 ca 340. De allra flesta 

botas genom kirurgiskt borttagande av det drabbade hudområdet.  Om sjukdomen 

metastaserar är prognosen emellertid mycket dålig och 2008 avled 65 personer i sjukdomen.  

Medelöverlevnaden vid metastaserande malignt melanom är 6 – 9 månader och 10-års-

överlevnaden mindre än 10% . Tidigare har fokus för ipilimumabstudier varit metastaserande 

sjukdom, som inte svarat på annan behandling. Nu pågår studier på adjuvant behandling dvs 

för att förhindra återfall efter kirurgisk behandling. Om detta utfaller positivt kan den 

potentiella målgruppen för behandling bli väsentligt större.  Studier pågår även för att finna 

biomarkörer med prediktivt värde för behandlingseffekten. 

 
 

 

Hälsoekonomi 
Kostnaden för att behandla en patient som väger mellan 67 och 83 kg blir knappt 200000 kr 

per infusion enligt det officiella listpriset. I en försöksverksamhet har TLV, på uppdrag av 

SKL-grupperingen Nya Läkemedelsterapier (NLT), gjort en hälsoekonomisk bedömning av 

Yervoy och kommit fram till att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) är 

mycket hög, ca 1,1 miljoner kronor. Nedan visas relationen mellan pris och 

kostnadseffektivitet enligt TLV´s beräkningar. 

 

 
 

TLV specificerar normalt inte någon absolut gräns för vilken nivå på kostnad/QALY som är 

acceptabel för att erhålla subvention. Man kan dock ur tidigare jämförbara (onkologiska 

läkemedel) beslut från TLV utläsa att en kostnad/QALY över 1 miljon kronor normalt inte 

betraktas som hälsoekonomiskt försvarbar (4,5) medan kostnader kring 6-700 000 kr/QALY 

har fått bifall (6,7).  

 

Kommentar 
Den under lång tid gängse behandlingen vid avancerat malignt melanom var en alkylerare 

(dakarbazin eller temozolomid) med mycket dåliga effekter. Förutom Yervoy har nyligen 
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godkänts Zelboraf (vemurafenib) för behandling av avancerat melanom med muterat B-raf  

(ca 50% av fallen). Båda medlen har klara fördelar mot tidigare behandlingar och har väldigt 

olika karaktär. Betydligt fler patienter svarar på Zelboraf än på Yervoy och efter kort 

behandlingstid men resistensutvecklingen är i allmänhet snabb. Få patienter svarar på Yervoy 

men svaren kan bli långvariga och vara flera år. Detta betyder att osäkerheten i beräkningen 

av kostnadseffektiviteten för Yervoy är stor eftersom antalet långtidsöverlevare i de relativt 

små behandlingsgrupperna kan visa stora slumpmässiga variationer.  

 

En annan osäkerhet är doseringen. Den i bakgrunden omnämnda studien (2) undersökte olika 

dosnivåer på 217 tidigare behandlade patienter och fann att 10 mg/kg gav bättre effekter 

(svarsfrekvens 11,1%) än 3 mg/kg (svarsfrekvens 4,2 %) och 0,3 mg/kg (svarsfrekvens 0 %). 

En annan studie på 502 tidigare obehandlade patienter med metastaserat melanom jämförde 

ipilimumab 10 mg/kg + DTIC med enbart DTIC men i denna sågs en överlevnadsvinst med 

ipilimumab på endast 2,1 månader (median 11,2 månader i kombinationsgruppen jämfört med 

9,1 i DTIC-gruppen) vilket inte styrker att 10 mg/kg skulle vara en bättre dosering (8). Det 

kan dock tilläggas att efter 3 år levde 21 % av patienterna som fått kombinationen mot 12% i 

DTIC-gruppen. 

 

Gruppens bedömning 
Fördelen med Yervoy jämfört med andra terapimöjligheter vid avancerat malignt melanom är 

att en del patienter svarar mycket väl och blir långtidsöverlevare. Stor osäkerhet råder hur stor 

denna grupp är och biverkningsriskerna är stora.  

 

Expertgruppen noterar NLT-gruppens bedömning att det sekretessbelagda pris som företaget 

erbjuder landstingen leder till att kostnaden per QALY fortfarande är hög, men ändå i en nivå 

som kan accepteras givet sjukdomens svårighetsgrad. Därför rekommenderar vi att Yervoy 

ska användas för behandling av malignt melanom. Det är av stor vikt att uppföljning av 

behandlade patienter görs även om en INCA-modul ännu inte finns för malignt melanom. 

Expertgruppen finner förfarandet med sekretessbelagd rabattering ytterst otillfredsställande 

och menar att det är viktigt med transparens för att kunna få acceptans för dylika 

rekommendationer i sjukvården. 
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