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Ninlaro®, ixazomib
Avsett för behandling av multipelt myelom

Sammanfattande ställningstagande
Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel (ARIL)
rekommenderar landstingen i norra regionen att följa NT-rådets rekommendation att godkänna
att Ninlaro kan anvä ndas till patienter som genomgå tt minst två tidigare behandlingar av
multipelt myelom i enlighet med fö rmå nsbeslut frå n TLV

NT-rådets rekommendation återfinns på janusinfo.se
Kostnadskonsekvensen beräknas för norra regionen på årsbasis.
Kostnaden ovan tar inte hänsyn till återbäringsavtalet som är sekretessbelagt.
Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens genomförs av
chefsamrådet och ARIL 8-10 ggr. / år.

Generiskt namn och ATC-kod
Ixazomib L01XX50

Handelsnamn och tillverkare
Ninlaro Takeda Pharma

Godkänd indikation
I kombination med lenalidomid och dexametason är indicerat för behandling av
vuxna patienter med multipelt myelom som tidigare har fått minst en behandling.
Kravet från TLV i förmånsbeslutet är minst två tidigare behandlingar.

Nominering och anmälan
Birgitta Lauri, överläkare hematologi

Kostnader för norra regionens landsting
TLV har haft trepartsöverläggningar med landstingen och företaget. Inom ramen för
dessa överläggningar har företaget och landstingen kommit överens om en sidoöverenskommelse om riskdelning kring behandlingslängd som parterna avser att tillföra
ärendet. Genom sidoöverenskommelsen åtar sig företaget att återbära en del av
lands-tingens kostnader för Ninlaro vilket innebär att osäkerheten gällande
kostnaden för användning minskar.

Uppskattad kostnadskonsekvens för norra regionens landsting
Beräkningen nedan bygger på en uppskattat totalkostnad per cykel på för kombination
Ninlaro + Revlimid + dexametason. Andelen av kostnaden för Ninlaro är per cykel á 4
veckor. Vi utgår ifrån att behandlingen upphör efter ≈ 18 cykler. Priset för Ninlaro nedan
är innan återbäring och för en total behandlingslängd på c:a 18 månader.
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Ersätter annan läkemedelsbehandling
Kan ersätta någon av de övriga proteasomhämmare som bortezomib och carfilzomib.

Uppföljning
Saknas i dagsläget regionalt eller nationellt protokoll. Däremot finns en nationell
rekommendation.

Kontaktpersoner ARIL
Jörn Schneede, ordförande ARIL

Bilaga
Anmälan från Birgitta Lauri

