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Sammendrag 
Innledning 
Malignt melanom er en alvorlig kreftsykdom som oppstår i hudens 
pigmentceller(melanocytter). Ved malignt melanom har kreften spredd seg eller er 
inoperabel.  Sykdommen er svært alvorlig og har til nå hatt en veldig dårlig prognose med 
tanke på overlevelsen. 
Formål 
Å undersøke om PD-1 hemmere er kostnadseffektive legemidler ved behandling av malignt 
melanom og om det finnes forskjeller i bedømmelser av klinisk effektivitet og 
kostnadseffektivitet mellom Sverige og Norge. 
Metode 
Dette er en litteraturstudie basert på seks originalartikler som er hentet fra databasen Pub 
Med etter søkning med disse søkeordene: pembrolizumab, nivolumab, cancer, programmed 
cell death 1 receptor/antagonist and inhibitors og effectiveness. Det er dessuten søkt på 
hjemmesider på forskjellige svenske og norske statlige myndigheter som  Janusinfo, 
Andvords- och läkemedelsförmånsverket (TLV) og Statens legemiddelverk (SLV). Sistnevnte 
søket resulterte i to metodevurderinger fra hvert land som sammen med originalartiklene ble 
brukt som underlag for dette arbeidet. 
Resultat 
Både pembrolizumab og nivolumab er effektive legemidler ved malignt melanom 
sammenlignet med tradisjonell behandling med immunmodulerende legemidler og 
kjemoterapi. Frekvensen av behandlingsrelaterte bivirkninger av grad 3-4 forekommer mye 
sjeldnere med bruk av PD-1 hemmere og kan bidra til at pasientene får økt livskvalitet under 
behandlingen og i sluttfasen av livet. 
Diskusjon 
Malignt melanom er en alvorlig kreftsykdom med svært dårlige leveutsikter. PD-1 hemmere 
er en av flere nye legemidler som er kommet på markedet de siste årene og har vist en bedre 
effekt og bivirkningsprofil enn tradisjonell behandling av sykdommen. Til tross for begrenset 
evidensgrunnlag er legemidlene vurdert som kostnadseffektive og allerede tatt i bruk i 
behandlingen i Sverige og Norge. Det finns dog fortsatt stor usikkerhet i 
kostnadseffektivitetsanalysene. Det finnes også forskjeller i bedømmelser av analysene 
mellom landene selv om myndighetene har kommet frem til omtrent samme konklusjon til 
slutt. 
Konklusjon 
Malignt melanom har tradisjonelt vært en sykdom med veldig dårlig prognose og overlevelse, 
men med introduksjonen av nye behandlingsformer har situasjonen endret seg fundamentalt 
de siste årene. Mange nye legemidler med nye virkningsprinsipper har kommet på markedet 
og flere studier har vist at behandlingene gir bedre effekt og mindre bivirkninger enn 
kjemoterapi. Hos noen av legemidlene, som for eksempel BRAF hemmer, har man observert 
relativt rask resistensutvikling og tilbakefall av sykdommen. Studier på effekten av PD-1 
hemmere gir begrunnet håp om forbedret overlevelse og lavere bivirkningsfrekvens, hvilket 
kan gi økt livskvalitet til pasientene i livets sluttfase. Til tross for høye kostnader, selv etter 
rabattavtaler, er PD-1 hemmere nå vurdert som kostnadseffektive og er tilgjengelig for 
behandling av pasienter i  Sverige og Norge. De helseøkonomiske analysene i Norge og 
Sverige er dog basert på veldig få studier og er derfor beheftet med stor usikkerhet i 
estimatene. Den største forskjellen mellom Sverige og Norge er at SLV i Norge har tatt høyde 
for at utvalgte pasienter kan tilbys behandling i opp til 3 år med PD-1 hemmere dersom de er 
progresjonsfrie etter 2 års behandling. Dette førte til at de to myndigheter brukte andre 
beregningsmodeller. Dette resulterte i forskjeller i kostnadseffektivitetsberegninger i Sverige 
og Norge.  
Nøkkelord 
cancer, melanom, PD-1 hemmere, effekt, kostnadseffektivitet. 
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Forkortninger 
 
BMS   Bristol-Myers Squibb 
 
EMA   European Medicines Agency 
 
MSD   Merck Sharp and Dohme 
 
ORR   objektiv respons 
 
OS   total overlevelse 
 
PFS   progresjonsfri sykdom 
 
QALY   Kvalitetsjusterte leveår 
 
SLV   Statens legemiddelverk 
 
TLV   Andvords- och läkemedelsförmånsverket 
 
TRAE  Hendelser eller bivirkninger relatert til behandling med legemiddelet 
 
 
Ordliste 
 
NT rådet  Råd som inkluderer nye legemidler og behandlingsformer og foreslår 

retningslinjer for behandling av forskjellige diagnoser. NT står for nye 
terapier. 

 
Recist V1.1   Verktøy for å vurdere om svulsten har blitt mindre, er stabil eller blitt 

større. 
 
QLQ-C30  Spørreskjema som blir brukt til å vurdere pasientenes oppfatning av 

livskvalitet. Blir brukt i studier for å kunne vurdere 
kostnadseffektiviteten av legemiddelet. 

 
BRAF-hemmere Mutasjoner i BRAF-genet i cellen fører til at BRAF-proteinet er 

konstant aktivt og stimulerer cellen til å dele seg, selv i fravær av 
vekstfaktorer. BRAF-hemmere er legemidler som kraftig hemmer 
BRAF-kinaser slik at cellen med aktiverende mutasjoner ikke deler seg. 

, 
PD-1 hemmere Legemidler som blokkerer PD-1 reseptorer på T-celler i 

immunforsvaret. De blokkerer for ligandene PD-L1 og PD-L2, uttrykt 
på kreftceller for eksempel slik at de ikke kan binde inn og hemme T-
celle proliferasjon og cytokin sekresjon.  
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Innledning 
Malignt melanom er en alvorlig kreftsykdom som oppstår i hudens pigmentceller 
(melanocytter)  (1). Disse cellene produserer pigmentet melanin, derav navnet melanom. I 
tidlige stadier behandles sykdommen kirurgisk og har en veldig bra prognose. Ved malignt 
melanom har kreften enten metastasert eller har en lokalisasjon som gjør den inoperabel.  
Malignt melanom med spredning har til nå hatt en ekstrem dårlig prognose med en 5-års 
overlevelse på bare 15-20%. I Sverige er sykdommen den sjette mest vanlige krefttypen for 
menn og den femte mest vanlige for kvinner. Omtrent 5% rammes av sykdommen under sin 
livstid (2).  I Norge står malignt melanom for kun 3-5% av alle hudkrefttilfeller, derimot er 
sykdommen årsak til 75% av alle hudkreftrelaterte dødsfall (1). Forekomsten av melanom er 
sterkt økende, ikke bare i Sverige og Norge, men i hele verden. I følge tall fra verdens 
helseorganisasjon (WHO) diagnostiseres det over 130 000 tilfeller hvert år på verdensbasis 
(3).  
 
 
1.1  Symptomer 
 
Symptomer på melanom kan være at føflekken endrer farge, form og avgrensing til 
omgivende vev (4). Den kan begynne å klø, blø eller danne sår. Andre symptom er at den kan 
begynne å vokse, få ujevn farge og en kan se en uklar overgang mellom føflekken og huden 
rundt.  
 
 
1.2 Årsaker 
 
Malignt melanom utvikles fra normale føflekker, fra føflekker som forandrer seg og fra 
normal hud. Det er kun rundt 5-10% av tilfellene som skyldes arv (1). Ultrafiolett stråling fra 
sol står for omtrent 2/3 av tilfellene. Solforbrenning tidlig i livet ser ut til å kunne gi større 
risiko enn senere i livet. En annen faktor er hvilken hudtype en har. De med lysest hudtype 
har størst risiko for å utvikle melanom. Andre faktorer som øker risikoen er: 

• Ofte solforbrenning, spesielt tidlig i livet. 
• Over 50-100 føflekker. 
• De som er født med en eller flere føflekker som er større enn 2 cm. 
• Forandrede føflekker som ikke er føflekkreft. 
• Hvis foreldre har hatt sykdommen. 
• Hvis en har brukt immundempende medisiner før voksen alder. 
• Hyppig bruk av solarium ser ut til å øke risikoen mer en tidligere beregnet, spesielt 

hos yngre personer. 
 
 
1.3 Patogenese og immunmodulatoriske angrepspunkt 
 
Mutasjoner i gener og amplifikasjon av deler eller hele kromosomer er årsaken til 
sykdomsprosessen ved melanom (3). Det er anslått at ca. 50% av mutasjonene består av 
mutasjoner som aktiverer Mitogen-aktivert Protein Kinase (MAPK) signalveien i cellen. Det 
er gjennom forskning oppdaget over 75 forskjellige mutasjoner bare i BRAF genet. Dette har 
ført til utvikling av serine–threonine protein kinase B-RAF (BRAF) hemmere som 
verumafenib, for eksempel. De immunmodulatoriske prosessene til T-celler i 
immunforsvaret er viktig for å forstå sykdomsprosessen og mekanismene bak de nye 
angrepspunktene i immunmodulatorisk behandling, cytotoxic T-lymphocyte-associated 
protein 4 (CTLA-4)  og programmed cell death protein 1 (PD-1) hemmere. Når en 
antigenpresenterende celle skal kommunisere med T-celler binder den inn til reseptorer på 
overflaten av T-cellen.  Aktivering av T-cellen er avhengig av at to reseptorer binder inn 
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samtidig, det presenterte antigenet til T-celle reseptoren (TCR) og protein B7 til T-celle CD28 
reseptoren. Bindingene fører da til stimulering av cellekjernen og en påfølgende aktivering av 
cellen. 

 
 
Figur 1: Malignt melanom. Immunmodulatoriske angrepspunkt for legemidler i behandlingen av melanom. 
Ag= antistoff, APC =antigenpresenterende celle;  B7 = membranprotein; CD28 = cluster of differantiation 
reseptorprotein; CTL4 = cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 (membranprotein); HLA = 
antigenpresenterende reseptorprotein; PD-1 = programmed cell death protein 1; PD-L1 = programmed death 
ligand; TCR = T-celle reseptor. Figuren er en modifikasjon av figur 3 i artikkelen Novel Approaches to Treatment 
of Advanced Melanoma: A Review on Targeted Therapy and Immunotherapy (3). 
 
For at immunsystemet skal kunne regulere sin respons på forskjellige stimuli er T-cellene 
utstyrt med flere inaktiveringsreseptorer på overflaten, se figur 1 (3). To av disse er CTLA-4 
og PD-1 reseptorer som henholdsvis ipililumab (Yervoy) og pembrolizumab/nivolumab 
(Keytruda/Opdivo) kan binde seg til og blokkere. Hvis proteinet B7 fra den 
antigenpresenterende cellen binder inn til CTLA-4 reseptoren fører det til inaktivering av T-
cellen. Antigenpresenterende celler (APC) og kreftceller er utstyrt med ligander til PD-1 
reseptoren på T-cellen, PD-L1 og PD-L2, som også kan inaktivere T-cellene. Legemidlene 
hindrer inaktivering av T-cellene ved å binde til CTLA-4 og PD-1 reseptorer og dermed 
blokkere for binding av ligander som nedregulerer T-cellene. Det kan også nevnes at det er 
legemidler under utvikling som binder direkte til PD-L reseptorer på kreftcellen. Da hindrer 
en innbinding til T-celler og påfølgende hemming av immunresponsen.  
 
1.4 Diagnose 
 
Melanom er vanligvis lett å kjenne igjen og diagnosen stilles ut i fra utseende (1). I USA 
brukes et akronym som en huskeregel når en skal vurdere føflekker, ABCDE. 

• A står for asymmetric – se etter uregelmessig form. 
• B står for border –  se etter om grensen mellom den normale huden og føflekken er 

ujevn. 
• C står for color – se etter fargeforandringer. 
• D står for diameter – se etter føflekker større en 5mm. 
• E står for evolution – se etter nye føflekker eller eldre som endrer form, størrelse, 

tykkelse eller farge. 
Ved mistanke om kreftsykdom blir det tatt en vevsprøve og små føflekker fjernes 
umiddelbart. Er vevsprøven positiv blir pasienten henvist til spesialisthelsetjenesten for 
behandling. 
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1.5 Utfallsmål 
 
For å bedømme den kliniske effekten av et legemiddel er det i kliniske studier brukt mange 
forskjellige utfallsmål. De som er aktuelle for oppgaven presenteres her: 
 

• Overall survival (OS) eller totaloverlevelse er et mål på hvor lenge de inkluderte 
pasientene overlever. Tiden fra første behandling til studiens slutt eller død.  

 
• Progression-free survival (PFS) eller progresjonsfri overlevelse er et mål på hvor 

lenge pasientene befinner seg i den progresjonsfrie tilstanden. Pasientene kan enten 
være i en sykdoms fri fase, progresjonsfri fase eller i en fase med progresjon av 
sykdommen. 

 
• Overall response rate (ORR) eller objektiv respons sier noe om hvor stor andel av 

pasientene som svarer på behandlingen. Responsen ble vurdert ved hjelp av Response 
Evaluation Criteria In Solid Tumors(RECIST, versjon 1.1) skjema (5). Skjemaet gir 
svar på om kreftsvulsten har blitt mindre(respons), har samme størrelse(stabilisert) 
eller blitt større(progresjon) under behandlingen.  

 
• Complete response (CR) eller komplett respons er andelen av pasienter der 

behandlingen har fjernet kreftcellene helt.  
 

• Spørreskjemaet til EORTC, QLQ-C30, er et verktøy som brukes for å evaluere 
livskvaliteten hos kreftpasienter (6). 

 
• Responstid etter siste behandling forteller hvor lang tid det tar før en eventuelt får et 

tilbakefall eller progresjon i sykdommen.  
 
1.6 Kostnadseffektivitet 
 
Kostnadseffektivitet sier noe om kostnaden av behandlingen står i forhold til helsegevinster 
(7,8). For å bedømme kostnadseffektivitet av et legemiddel sammenligner en det nye 
legemiddelet med standardbehandlingen for sykdommen, for så å beregne merkostnaden og 
ekstragevinsten av å ta legemiddelet i bruk. En vurderer ikke bare selve kostnaden for 
legemiddelet, men beregner også andre kostnader knyttet til behandling og oppfølging av 
pasientene. Den gevinsten det gir for samfunnet for eksempel at en kan være lenger i arbeid 
tas ofte med i beregningene. Mereffekten av det nye legemiddelet blir vurdert i henhold til 
forbedring i pasientenes livskvalitet og antall vunne leveår. 
 
Ved å bruke hovedsakelig to mål på effekt på helse; ekstra vunne leveår (life years gained, 
LYG) og ekstra vunne kvalitetsjusterte leveår (QALY) sammenlignet med tidligere 
behandling, kan en beregne effekten av behandlingen på helsen (7,8). Et vunnet leveår er 
hvor mye lengre en pasient som behandles med det nye legemiddelet lever og sier derfor 
ingenting om pasientens livskvalitet. QALY derimot er antall vunne år multiplisert med en 
livskvalitetsfaktor (0-1) under disse årene. Dermed sier vunne kvalitetsjusterte leveår noe om 
både pasientens livskvalitet og om forlengelse av livet. QALY forener altså to dimensjoner i et 
utfallsmål. Dersom et legemiddel for eksempel forbedrer pasientens livskvalitet fra 0,5 til 0,8 
over en periode på to år. Pasienten oppnår da en helsegevinst som tilsvarer (0,8-0,5)*2 = 0,6 
kvalitetsjusterte leveår. Pasienten lever like lenge, men med forbedret livskvalitet. Dersom 
pasienten får et legemiddel som forlenger livet med 2 år med enn livskvalitet på 0,7. Da vil 
kvalitetsjusterte leveår bli 2*0,7 = 1,4. Pasienten lever lengre med samme livskvalitet. Tallene 
i beregningene gjennomsnittsverdier og noen pasienter vil derfor ha mindre eller større nytte 
av behandlingen. Om kostnadene per vunnet QALY er mindre enn et vist nivå, som kalles for 
Rc-verdi, tak-verdi, eller betalingsviljen anses behandlingen å være kostnadseffektiv.  
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Helseøkonomiske beregninger baseres ofte på begrensede kliniske data, spesielt ved nye 
behandlingsmetoder, som er tilfellet med PD-1 hemmere, og når en vil beregne kostnader av 
behandlingen i et mye lengre perspektiv enn en har datagrunnlag for. En benytter da en 
modellanalyse der en gjør visse simuleringer og antagelser om hva som kommer til å skje i 
fremtiden. Dette er nødvendig for å estimere forløpet av en behandling og for å gjøre 
ekstrapoleringer.  
 
1.7 Tradisjonell behandling  
 
Det har blitt gjort store framskritt i behandling av malignt melanom både i Sverige og Norge 
de seneste årene (9,10). I forbindelse med kostnadseffektivitetsanalysene var det enighet i 
begge land at ipililumab var den behandlingen som det var mest naturlig å sammenligne PD-
1 hemmere med ved helseøkonomiske analyser.  
 
I følge retningslinjer i begge land anbefales det generelt at pasienter bør inngå i pågående i 
kliniske studier for å øke den evidensbaserede erfaringen med PD-1 hemmere på systematisk 
vis (9,10). De som ikke ønsker å delta eller ikke kan delta tilbys behandling etter gjeldende 
retningslinjer.  
 
Ipililumab blir i retningslinjene anbefalt både i første- og andrelinjebehandling. Ipililumab er 
et blokkerende antistoff rettet mot nedreguleringsreseptoren CTLA-4. Når CTLA-4 
receptoren aktiveres leder dette til en hemning av cytotoksiske T-celler som normalt deltar i 
immunforsvaret mot tumorceller. Ipililumab opphever denne hemningen og forsterker 
dermed T-cellenes aktivering som del av det kroppsegne forsvaret mot kreftsykdommen; 
immunforsvaret vekkes til livet igjen.  
 
Også BRAF hemmere bør etter retningslinjene vurderes som førstevalg hos pasienter med 
rask progredierende sykdom og til de pasientene som ikke er egnet til immunterapi (9,10). 
Sammenlignet med ipililumab og kjemoterapi har BRAF hemmere i kliniske studier vist en 
raskere innsettende effekt og en høyere responsrate. I andrelinje behandling er de aktuelle 
for de som har progrediert under behandling med ipililumab. BRAF hemmere virker ved å 
hemme BRAF-kinaser hos pasienter med BRAF-mutasjonen i kodon-600 av BRAF-genet. 
Omtrent 50% av pasientene med malignt melanom har denne mutasjonen, altså er BRAF-
positive. Det har vært et problem med resistens ved bruk av BRAF hemmere og ny 
tumorprogresjon inntreffer vanligvis 6-8 måneder etter behandlingsstart. 
 
Kjemoterapi anbefales i retningslinjene til pasienter som er BRAF-negative og ikke er egnet 
til immunterapi. Dette til tross for at responsraten til kjemoterapi er lav ved malignt 
melanom (9,10). 
 
1.8 Immunmodulatorisk behandling med PD-1 hemmere. 
 
I Norge ble det publisert nye retningslinjer for behandling av malignt melanom senest i 
desember 2015 der de nylig publiserte metodevurderingene for PD-1 hemmerne er tatt med 
både som førstelinje- og andrelinje behandling (11). I Sverige kom NT-rådets anbefalinger til 
landstingene i en oppdatert versjon 4. februar 2016 (10). I Sverige har nivolumab indikasjon 
som førstelinjebehandling framfor pembrolizumab. Anbefalingen ble mulig etter oppnådd 
prisrabatt i forbindelse med nationell upphandling, mens man i Norge så langt ikke har lagt 
føringer for hvilken PD-1 hemmer som skal foretrekkes. Det kan imidlertid endre seg når 
nivolumab og pembrolizumab legges ut på anbud også i Norge på et senere tidspunkt.  
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1.9 Pembrolizumab og nivolumab 
 
De nye retningslinjene for bruk av PD-1 hemmer er som nevnt over at i Sverige skal Opdivo 
prøves først ved førstelinjebehandling, mens det i Norge foreløpig er opp til behandlende 
helseforetak å bestemme hvilken PD1-hemmer som skal prøves først (10,11). Pembrolizumab 
og nivolumab har samme virkningsmekanisme (12,13,14,15). De er begge antistoff som 
bindes til PD-1 reseptoren og hemmer innbinding av de naturlige ligandene PD-L1 og PD-L2. 
PD-1 reseptoren er en negativ regulator av T-celle aktivitet. Legemidlene forsterker dermed 
T-celleresponsen ved å blokkere bindingen av PD-L1 og PD-L2, som er uttrykt i 
antigenpresenterende celler og kan uttrykkes i kreftceller eller andre celler i svulstens 
mikromiljø. 
 
1.10 Vurdering og innføring av nye legemidler i Sverige og Norge 
 
I Sverige er det Andvords- och läkemedelsförmånsverket (TLV) som på oppdrag fra 
regjeringen har fått oppgaven med å utarbeide metodevurderinger av legemidler som skal 
brukes i helsevesenet (16). Det er så NT-rådet (NT; Nya Terapier) som gir anbefalinger videre 
til de forskjellige fylkestingene (landstingene) der en bestemmer om legemidlene skal tas i 
bruk i hvert landsting eller ikke. 
 
I Norge er det Statens legemiddelverk (SLV) som på oppdrag fra regjeringen utarbeider 
metodevurderinger av nye legemidler som skal brukes i helsevesenet i hele Norge (9). Videre 
er det  Beslutningsforum, bestående av de fire direktørene for de fire helseforetaksregionene 
i Norge som bestemmer om legemidlene skal tas i bruk i Norge, eller ikke.  
 
Formål 
Formålet er å undersøke om PD-1 hemmere er kostnadseffektive legemidler ved behandling 
av malignt melanom og om det finnes forskjeller i kostnadseffektivitetsanalyser og 
bedømmelser  mellom Sverige og Norge. 
 
Spesifikke problemstillinger som skal undersøkes: 

• Hvordan er effektiviteten til PD-1 hemmere i forhold til tradisjonell behandling av 
malignt melanom? 

• Er behandling av malignt melanom med PD1-hemmere kostnadseffektiv?  
• Finnes det forskjeller i kostnadseffektivitetsanalyser og deres konklusjoner mellom 

Sverige og Norge? 
 
Metode 
Dette er en litteraturstudie. Databasen PubMed ble hovedsakelig brukt som søkemotor. 
Antall treff ved bruk av de listede søkeordene vises i tabell 1. Gjennom å lese abstrakt ble 
studier som inneholdt relevante problemstillinger i forhold til formålet med oppgaven 
inkludert. Studier som ikke omhandlet effekt, sikkerhet og/eller kostnadseffektivitet av 
legemidlene pembrolizumab og nivolumab på indikasjonene malignt melanom ble 
ekskludert. Ytterligere to originalartikler ble ekskludert da de inneholdt få pasienter og det 
fantes en større studie som undersøkte samme problemstilling. Det er også hentet inn 
informasjon om kostnadseffektivitetsanalyser fra TLV, SLV og Janusinfo. 
 
Treff med søkeordene pembrolizumab/nivolumab AND safety ga de samme artiklene som 
søk med pembrolizumab/nivolumab AND cancer. Søk med MESH termen; programmed cell 
death receptor/antagonist and inhibitors ga 16 treff, derav noen nye artikler.  Søk med 
ordene pembrolizumab/nivolumab AND effectiveness ga seks treff. 
 



 
 

6 

  
Tabell 1. Artikkelsøking i Pub Med. 
Dato Søkeord Begrensninger/filter Antall 

treff 
Valgte 
referanser 

25.01.2016 
 

Pembrolizumab AND 
cancer 

English, Clinical trial 9 (17,18,19) 
 

25.01.2016 
 

Nivolumab AND cancer Humans, English, Clinical trial,  21 (20,21,22) 

25.01.2016 ”Programmed cell death 1 
receptor/antagonist AND 
inhibitors”[MESH] 

Clinical trials 16 Alle ekskludert 

25.01.2016 Pembrolizumab AND 
safety 

Humans, English, Clinical trial 4 (17,19) 

25.01.2016 Nivolumab AND safety Humans, clinical trial, phase III 13 (20) 

25.01.2016 Pembrolizumab AND 
effectiveness 

None 5 Alle ekskludert 

25.01.2016 Nivolumab AND 
effectiveness 

None 9 Alle ekskludert 

 
 
Resultat 
Total valgtes 6 originalstudier som inngikk i dette arbeidet. De tre første studiene omhandler 
legemiddelet pembrolizumab (Keytruda) og de tre siste omhandler nivolumab (Opdivo). Alle 
resultatene sammenfattes i en resultattabell på side 13. I tillegg granskes  
kostnadseffektivitetsanalyser og bedømmelser av pembrolizumab og nivolumab utført av 
TLV og SLV i 2015. 
 
Studie 1 
 
4.1 Pembrolizumab versus investigator-choice chemoterapy 
for ipilimumab-refractory melanoma(KEYNOTE-002) (17). 
 
Studiens formål var å undersøke pembrolizumabs effekt og sikkerhet ved melanom 
sammenlignet med kjemoterapi hos pasienter som tidligere hadde fått tilbakefall etter 
behandling med ipililumab og BRAF eller MEK hemmer hos BRAF V600-mutasjonspositive 
pasienter. Dette var en randomisert, open-label, fase II studie utført på 73 sykehus, klinikker, 
og akademiske sentre i 12 land. 540 pasienter mellom 15-89 år ble randomisert i en 1-1-1 
ratio til tre forskjellige behandlinger: Pembrolizumab 2mg/kg eller 10mg/kg hver 3. uke eller 
forskernes valg av cellegift (dakarbazin, temozolomid, karboplatin, paklitaxel eller 
karboplatin + paklitaxel). Pasienter som fikk kjemoterapi og som opplevde 
sykdomsprogresjon ved uke 12 eller senere fikk lov å krysse over til pembrolizumab gruppen.  
 
Sikkerhetsanalysen inkluderte 528 pasienter som hadde mottatt minst en dose legemiddel. 
Det forekom bivirkninger hos 67,4% i 2 mg/kg pembrolizumab gruppen, 73,7% i 10 mg/kg 
pembrolizumab og 80,7% hos de som fikk kjemoterapi.  
 
Pasienter med aktive hjernemetastaser eller hjernemetastaseutløst hjernehinnebetennelse, 
aktive autoimmune sykdommer, aktive infeksjoner som krevde systemisk 
antibiotikabehandling, kjent HIV infeksjon, Hepatitt B eller C virus, tidligere grad tre eller 
fire bivirkninger av ipililumab som varte mer enn 12 uker og tidligere behandling med PD-1 
eller PD-L1 hemmere ble ekskludert. 
 
Primære utfallsmål var progresjonsfri overlevelse (PFS) og total overlevelse (OS).  
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Begge pembrolizumab-gruppene viste statistisk signifikant bedre PFS enn 
kjemoterapigruppen og det var ingen forskjeller mellom de to pembrolizumab gruppene. 
Totalt byttet 48% i kjemoterapigruppen over til pembrolizumab gruppen. 
 
Data for OS var ikke klare da PFS analysen ble utført. Det var ingen statistisk signifikant 
forskjell mellom pembrolizumab og kjemoterapi i de foreløpige analysene, men da var ikke 
det tatt hensyn til den store andelen av pasienter i kjemoterapigruppen som krysset over til 
pembrolizumab gruppene. De endelige analysene vil bli utført ved 370 dødsfall.  
 
Resultatene fra den preliminære analysen finns gjengitt i tabell 2.   
 
    Tabell 2: Oversikt over resultater studie 1. 

 Overall 
Survival i % 

Progression- 
free Survival i % 
(95% KI) 

Treatment-related  
Adverse Effects (TRAE) i % 
Alle grader Grad 3-5 Død 

2mg/kg 
n = 180 

Ikke estimert 
pga. for få 

dødsfall ved 
endpoint. 

34 (27-41) ved 6 mnd. 
24 ved 9 mnd. 

 67,4 13,1 0 * 

10mg/kg 
n = 181 

38 (31-45) ved 6 mnd. 
29 ved 9 mnd. 

73,7 10,1 0 

kjemoterapi 
N = 179 

16 (10-22) ved 6 mnd. 
8 ved 9 mnd. 

80,7 19,9 0 

      Forkortelser: KI = konfidensintervall . * 1 person døde i denne gruppen. Dødsfallet ble ikke relatert til behandlingen. 
 
De forekom ingen dødsfall som kunne relateres til behandlingen. 
 
Insidensen av bivirkninger av grad 3-4 var høyere og forekom i tidligere faser i gruppen som 
mottok kjemoterapi(26%) enn i gruppene som fikk pembrolizumab(11% og 14%).  
 
De mest vanlige behandlingsrelaterte bivirkningene i 2 mg/kg pembrolizumab gruppen var: 
utmattelse, generalisert ødem og myalgi med 1 % hver og i 10 mg/kg gruppen: hypofysær 
underfunksjon, kolitt, diaré, nedsatt appetitt, hyponatremi og pneumonitis med 2% hver. I 
den gruppen som fikk kjemoterapi var disse de mest vanlige bivirkningene: anemi (5%), 
utmattelse (5%), neutropeni (4%) og leucopeni (4%). Pembrolizumab ble veltolerert 
sammenlignet med kjemoterapi og til tross for en lengre behandlingstid i denne gruppen var 
det mindre tilfeller av bivirkninger. 
 
Konklusjon: I den preliminære analysen hadde de to gruppene som fikk pembrolizumab 
klart lengre intervaller med progression-free survival (PFS) og færre bivirkninger.  
 
Studie 2 
 
4.2 Pembrolizumab versus ipilimumab in advanced 
melanoma (KEYNOTE-006) (18). 
 
I denne studien var formålet å sammenligne pembrolizumabs effekt med ipilimumab i 
behandlingen av malignt melanom. Dette var en randomisert fase III, open-label studie med 
pasienter fra 16 forskjellige land. 834 pasienter ble randomisert i en 1:1:1 ratio til tre grupper: 
pembrolizumab 10 mg/kg hver 2. uke, 10mg/kg pembrolizumab hver 3. uke og ipililumab 3 
mg/kg hver 3. uke.  
 
Pasientene i ipilimumab-gruppen fikk bytte over til behandling med pembrolizumab ved 
progresjon. 
 
Primære utfallsmål var progresjonsfri overlevelse og totaloverlevelse.  
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Følgende eksklusjonskriterier ble brukt: pasienter som tidligere hadde blitt behandlet med 
CTLA-4, PD-1 eller PD-L1 hemmere, melanom i øyet, aktive hjernemetastaser eller en 
sykehistorie med alvorlig auto immun sykdom.  
 
Begge pembrolizumab gruppene viste statistisk signifikant bedre PFS enn ipilimumab 
gruppen. Ved 6 måneder fant man PFS hos 47,3% i 10mg/kg hver 2. uke gruppen, 46,4% i 
10mg/kg hver 3. uke gruppen og 26,5% i ipililumab gruppen (Tabell 3).  
 
Median OS ble ikke nådd i noen av behandlingsgruppene. Siden OS var signifikant bedre ved 
behandling med pembrolizumab enn ipililumab ble studien avsluttet. 
 
      Tabell 3: Oversikt over resultater studie 2. 

 Overall 
Survival i % 
(estimert) 

Progression- 
free Survival i % 

Median PFS (95% KI) 

Treatment-related 
Adverse Effects (TRAE) i % 

Alle grader Grad 3-5 Død 
Pembrolizumab 
10 mg/kg hver  
2. uke. (n= 279) 

74,1 
ved 12 mnd. 

47,3 
ved 6 mnd. 

5,5 mnd. (3,4-6,9). 
79,5 13,3 0 

Pembrolizumab 
10 mg/kg hver  
3. uke. (n = 277) 

68,4 
ved 12 mnd. 

46,4 
ved 6 mnd. 

4,1 mnd. (2,9-6,9). 
72,9 10,1 0 

Ipilimumab 
3 mg/kg hver 
3. uke, totalt  
4 doser. (n=278) 

58,2 
ved 12 mnd. 

26,5 
ved 6 mnd. 

2,8 mnd. (2,8-2,9). 
80,7 19,9 1* 

Forkortelser: KI = konfidensintervall * Hjertestans som følge av metabolsk ubalanse assosiert med diare hos type-
2 diabetiker. 

 
Det forekom bivirkninger hos 79,4 % av pasientene i 10 mg/kg pembrolizumab hver 2. uke  
gruppen, 72,9 % i 10mg/kg pembrolizumab hver 3. uke og 80,7 % hos de som fikk 
ipilimumab. 
 
Insidensen av bivirkninger av grad 3-4 var høyere og forekom raskere i gruppen som mottok 
ipililumab (19,9 %) enn i gruppene som fikk pembrolizumab(13,3 % og 10,1 %).  
 
En pasient med type-2 diabetes døde av hjerteinfarkt som følge av metabolsk ubalanse 
assosiert med diare på grunn av behandling med ipilimumab. 
 
De mest vanligste behandlingsrelaterte bivirkningene i pembrolizumab gruppene var trøtthet 
(20,9 % i hver 2. uke og 19,1 % i hver 3. uke.), diare (16,9 og 14,8%), utslett (14,7 % og 13,4 %) 
og kløe (14,4% og 14,1%). I ipililumab gruppen var det kløe (25,4 %), diare (22,7 %), trøtthet 
(15,2%) og utslett (14,5%) som var mest vanlig. 
 
Konklusjon: De to gruppene som fikk pembrolizumab hadde lengre intervaller med 
progression-free survival (PFS) og færre alvorlige bivirkninger enn ipilimumab.  
 
Studie 3 
 
4.3 Anti-programmed-death-receptor-1 treatment with 
pembrolizumab in ipilimumab-refractory advanced melanoma 
(19). 
 
I denne studien var formålet å sammenligne effekt og sikkerhet av to forskjellige doser med 
pembrolizumab. Dette var en randomisert fase I, open-label studie med pasienter fra flere 
forskjellige land. 178 pasienter ble randomisert i en 1:1 ratio til to grupper: pembrolizumab 2 
mg/kg hver 3. uke og 10 mg/kg pembrolizumab hver 3. uke. 
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Pasienter som tidligere var behandlet med PD-1 eller PD-L1 hemmere, pågående 
immunosuppressiv behandling, aktive infeksjoner og auto immun sykdom ble ekskludert fra 
studien.  
 
Primært utfallsmål var objektive response rate (ORR) vurdert ved hjelp av Response 
Evaluation Criteria In Solid Tumors (RECIST, versjon 1.1). Sekundere utfallsmål var PFS og 
OS. 
 
I  begge pembrolizumab gruppene var ORR 26 % (21 av 81 med 2 mg/kg og 20 av 76 med 10 
mg/kg). PFS var henholdsvis 45% (2 mg/kg) og 37 % (10 mg/kg) ved 6 måneder (Tabell 4).  
 
OS var henholdsvis 58 % (2 mg/kg) og 63 % (10mg/kg) ved 12 måneder. Forskjellen mellom 
de to styrkene var ikke  statistisk signifikant. (Tabell 4). 
 
  Tabell 4: Oversikt over resultater studie 3. 

 Overall 
response rate i 
%  
(95% KI) 

Overall  
Survival i %. 
(95% KI) 

Progression- 
free Survival i % 
(95% KI) 

Treatment-related  
Adverse Effects (TRAE) i % 
Alle grader Grad 3-4 Død 

Pembrolizumab 
2mg/kg hver  
3. uke. (n= 89) 

26% 
(17-37) 

58 
ved 12 mnd. 

(47-68) 

45 
ved 6 mnd. 

(34-55) 
82 12 0 

Pembrolizumab 
10mg/kg hver  
3. uke. (n = 84) 

26% 
(17-38) 

63 
ved 12 mnd. 

(51-72) 

37 
ved 6 mnd. 

(27-48) 
82 12 0 

   Forkortelser: KI = konfidensintervall  
 
Det forekom bivirkninger hos 82 % av pasientene i begge gruppene. 
 
Insidensen av bivirkninger av grad 3-4 var 12 % og trøtthet var den eneste bivirkningen som 
var rapportert hos mer enn en person (5 eller 3 %). Grad 5 bivirkninger ble rapportert i 5% av 
pasientene og 3 % avbrøt behandlingen pga. bivirkninger. 
 
De forekom ingen dødsfall som kunne relateres til behandlingen. 
 
De mest vanligste behandlingsrelaterte bivirkningene i pembrolizumab gruppene var 
trøtthet, kløe og utslett.  
 
Konklusjon: Studien viste ingen forskjell i ORR mellom gruppen med lavere og høyere dose 
pembrolizumab. Det fantes en liten forskjell i PFS mellom gruppene som dog var ikke 
statistisk signifikant. Bivirkningsfrekvensen var lik mellom gruppene.  
 
Studie 4 
 
4.4 Nivolumab versus chemotherapy in patients with 
advanced melanoma who progressed after anti-CTLA-4 
treatment (CheckMate 037) (20). 
 
Formålet med denne studien er å sammenligne nivolumab med kjemoterapi hos pasienter 
som har fått progresjon av sykdommen etter behandling med ipilimumab. Dette var en fase 
III, åpen randomisert studie med pasienter fra 14 forskjellige land. 405 pasienter ble fordelt i 
en 2:1 ratio til to grupper: Nivolumab 3 mg/kg hver 2. uke eller kjemoterapi  hver 3. uke. 
 
Primære utfallsmål var objektiv respons hos de første 120 pasientene behandlet med 
nivolumab og som ble fulgt opp i minimum 6 måneder og totaloverlevelse. Sekundære 
utfallsmål var progresjonsfri overlevelse (PFS), vurdering av PD-L1 uttrykk på kreftsvulsten 
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som en markør på objektiv respons, total overlevelse og helserelatert livskvalitet(QLQ-C30-
spørreskjema). 
 
Pasienter med aktive hjernemetastaser, melanom i øyet, auto immun sykdom og grad 4 
bivirkning fra tidligere ipililumab behandling ble ekskludert fra studien. 
 
I  nivolumab gruppen var objektive response rate (ORR)  31,7% og 10,6% i kjemoterapi 
gruppen.  
 
Data for totaloverlevelse var ikke klare da studien ble avsluttet. Det var ingen statistisk 
signifikant forskjell mellom nivolumab og kjemoterapi gruppene i de foreløpige analysene. 
Endelig analyse av OS forventes ferdig i midten av 2016. 
 
Progresjonsfri overlevelse 48% i nivolumab gruppen og 37% i kjemoterapigruppen ved 6 
måneder. I pasienter med PD-L1 positive svulster ble objektiv respons sett hos 43,6% av 
pasientene sammenlignet med 9,1% i kjemoterapigruppen. Pasienter med negativ PD-L1 
status opplevde 20,3% i nivolumab og 13% i kjemoterapigruppen objektiv respons. 
 
Tabell 5: Oversikt over resultater studie 4. 
 Overall 

response rate 
i % (95% KI) 

Overall  
Survival i 
%. 
 

Progression- 
free Survival i 
% (95% KI) 

Treatment-related  
Adverse Effects (TRAE) i % 
Alle 
grader 

Grad 3-4 Død 

Nivolumab 
n = 272 31,7 

(23,5-40,8) Ikke estimert 
pga. for få 

dødsfall ved 
endpoint. 

48 
ved 6 mnd. 

(38-56) 
67,5 9 0 

Kjemoterapi 
n = 133 10,6 

(3,5-23,1) 

34 
ved 6 mnd. 

(18-51) 
79,4 34,3 0 

Forkortelser: KI = konfidensintervall 
 
Det forekom behandlingsrelaterte bivirkninger hos 67,5% av pasientene i nivolumab gruppen 
og i 79,4% i kjemoterapi gruppen. 
 
Insidensen av bivirkninger av grad 3-4 var høyere i gruppen som mottok kjemoterapi 
(34,3%) enn i gruppene som fikk nivolumab (9%).  
 
De forekom ingen dødsfall som kunne relateres til behandlingen. 
 
De mest vanligste behandlingsrelaterte bivirkningene nivolumab gruppen var 
trøtthet(24,6%), utslett (16%) og diare (11,2%). I kjemoterapi gruppen var det kvalme 
(37,3%), trøtthet (34,3%) og flekkvis håravfall (27,4%) som var mest vanlig. 
 
Konklusjon: I den preliminære analysen hadde gruppen som fikk nivolumab en høyere 
andel av ORR, klart lengre intervaller med progression-free survival (PFS)  og færre alvorlige 
bivirkninger.  
 
Studie 5 
 
4.5 Combined nivolumab and ipilimumab or monotherapy in 
untreated melanoma (CheckMate 067) (21). 
 
I denne studien ble nivolumab sammenlignet direkte med ipililumab i førstelinjebehandling 
samt kombinasjonen nivolumab og ipililumab hos pasienter som tidligere ikke hadde mottatt 
behandling. Dette var en dobbelt-blind randomisert fase III studie med pasienter fra flere 
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land. 945 pasienter ble randomisert i en 1:1:1 ratio til tre forskjellige grupper; nivolumab, 
nivolumab og ipililumab eller ipililumab. 
 
Primær utfallsmål var total overlevelse (OS). Sekundere utfallsmål var progresjonsfri 
overlevelse (PFS), objektiv respons (ORR) og å vurdere om PD-L1 uttrykk er en prediktiv 
markør for total overlevelse. 
 
Pasienter med ikke målbar sykdom ut i fra RECIST v 1,0 skjemaet, ubehandlet og ustabile 
hjernemetastaser, tidligere behandlet med T-celle modulerende antikropper, auto immun 
sykdom, tilstander som krever immunsuppresjon og andre invasive kreftformer ble 
ekskludert fra studien. Pasienter med aktive hjernemetastaser, melanom i øyet eller auto 
immun sykdom ble også ekskludert fra studien. 
 
Resultatene fra studien er gjengitt i tabell 6. Behandling med nivolumab alene, eller i 
kombinasjon med ipililumab resulterte i en signifikant forskjell i progression free 
survivial(PFS) og høyere overall respons rate(ORR) sammenlignet med behandling med 
ipililumab alene. 
 
   Tabell 6: Oversikt over resultater studie 5. 

 Overall 
response rate i 
% (95% KI) 

Overall  
Survival i 
% 

Median Progression- 
free Survival i antall 
måneder 
(95% KI) 

Treatment-related  
Adverse Effects (TRAE) i % 

Complete 
Response i % 

Alle 
grader 

Grad 3-5 Død 

Nivolumab 
 (n=316 ) 

43,7(38,1-49,3) 
Ikke 

estimert 
pga. for få 

dødsfall ved 
endpoint. 

6,9 
(4,3-9,5) 82,1 16,3 0 8,9 

Nivolumab+ 
Ipilimumab 
(n=315) 

57,6(52-63,2) 11,5 
(8,9-16,7) 95,5 55 1 11,5 

Ipilimumab 
 (n=315) 

19(14,9-23,8) 2,9 
(2,8-3,4) 86,2 27,3 1 2,2 

   Forkortelser: KI = konfidensintervall. 
  
Det forekom behandlingsrelaterte bivirkninger hos 82,1% av pasientene i nivolumabgruppen, 
95,5 % i kombinasjonsgruppen og 86,2 % i gruppen som fikk ipililumab. 
 
Insidensen av bivirkninger av grad 3-4 var høyere i gruppen som mottok 
kombinasjonsbehandling (55 %) enn i gruppene som fikk nivolumab (16,3 %) eller ipililumab 
(27,3%).  
 
Det forekom ett dødsfall i kombinasjonsgruppen (nøytropeni) og ett dødsfall i 
ipilimumabgruppen (hjertestans). 
 
De vanligst forekommende, behandlingsrelaterte bivirkningene i nivolumab gruppen var 
trøtthet (34,2 %), utslett (25,9 %) og diare (19,2 %), i kombinasjonsgruppen diare (44,1 %), 
trøtthet (35,1 %) og utslett (40,3 %) og i ipililumab gruppen kløe (35,4 %), diare (33,1 %) og 
utslett (32,8 %). 
 
Konklusjon: Studien tyder på att gruppen som fikk kombinasjonsbehandling med 
nivolumab/ipilimumab hadde en høyere andel av ORR, klart lengre intervaller med 
progression-free survival (PFS) men også større andel av alvorlige bivirkninger. Gruppen 
som fikk monoterapi med nivolumab hadde en høyere andel av ORR, lengre intervaller med 
progression free survivial(PFS) og en mindre andel av alvorlige bivirkninger enn ipililumab 
gruppen. Gruppen med ipililumab monoterapi viste lavest klinisk effektivitet samtidig som 
bivirkningsfrekvensen var høyere enn i gruppen med nivolumab monoterapi.  
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Studie 6 
 
4.6 Survival, durable tumor remission, and long-term safety 
in patients with advanced melanoma receiving nivolumab 
(CheckMate 003)(6). 
 
Denne studien undersøkte sikkerhet og tolerabilitet av nivolumab gitt i forskjellige doser til 
pasienter med forskjellige alvorlige kreftdiagnoser. Dette er en åpen Fase I studie der det av 
de 306 pasientene som ble inkludert i studien var 107 pasienter med diagnosen malignt 
melanom. Pasientene ble fordelt til fem grupper med forskjellig styrke av nivolumab; 0,1; 
0,3; 1,0; 3 og 10mg/kg. 
 
Primære utfallsmål var total overlevelse, sikkerhet og responstid etter siste behandling. 
Sekundære utfallsmål var progresjonsfri overlevelse. 
 
Resultatet fra studien er sammenfattet i tabell 7. I gruppen som fikk den tilslutt markedsførte 
dosen av nivolumab (3 mg/kg) ble OS 20,3 måneder og PFS 9,7 måneder. Resultatene viste 
statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene.  
 
Tabell 7: Oversikt over resultater studie 6. 

 Overall 
response rate 
i % (95% KI) 

Median 
Duration of 
response i 
antall uker 

Overall  
Survival           i 
antall 
måneder. 
(95% KI) 

Progression- 
Free Survival i 
antall 
måneder. 
(95% KI) 

Treatment-Related  
Adverse Effects(TRAE) i % 
Alle 
grader 

Grad 3-4 Død 

Nivolumab  
0,1 mg/kg n = 
17 

35,3 
(14,2-61,7) Ikke nådd 16,2 

(8,6-NE) 
3,6 

(1,7-9,1) 

 

Nivolumab  
1 mg/kg n = 18 

27,8 
(9,7-53,5) Ikke nådd 12,5 

(7,7-NE) 
1,9 

(1,8-9,3) 
Nivolumab  
1 mg/kg n = 35 

31,4 
(16,9-49,3) 104 25,3 

(14,6-NE) 
9,1 

(1,8-24,7) 
Nivolumab  
3 mg/kg n = 17 

41,2 
(18,4-67,1) 75,9 20,3 

(8,2-NE) 
9,7 

(1,9-16,4) 
Nivolumab  
10 mg/kg n = 20 

20 
(5,7-43,7) 112 11,7 

(7,2-37,8) 
3,7 

(1,7-20,5) 
Totalt 30,8 

(22,3-40,5) 
99,3 

(22,9 mnd.) 
17,3 

(12,5-36,7) 
3,7 

(1,9-9,3) 84,1 22,4 0 

Forkortelser: KI = konfidensintervall, NE = not estimable 
 
Det forekom behandlingsrelaterte bivirkninger hos 84,1 % av pasientene og 22,4 % opplevde 
bivirkninger av grad 3-4. 
 
De forekom ingen dødsfall som kunne relateres til behandlingen. 
 
De mest vanligste behandlingsrelaterte bivirkningene var trøtthet (31,8 %), utslett (23,4 %) 
og diare (17,8 %). 
 
Konklusjon: Gruppen som fikk nivolumab i en dos på 3 mg/kg hadde størst ORR og lengst 
PFS.   
 
4.7 Sammendrag av resultatene fra de kliniske studiene. 
 
Et sammendrag av resultatene i de seks kliniske studiene som ligger til grunn for oppgaven er 
oppsummert i tabell 8. Både pembrolizumab og nivolumab har større klinisk effekt ved 
behandling av malignt melanom sammenlignet med tradisjonell behandling både med 
immunmodulerende legemidler og spesielt med kjemoterapi. Frekvensen av 
behandlingsrelaterte bivirkninger av grad 3-4 forekommer mye sjeldnere med bruk av PD-1 
hemmere og kan bidra til at pasientene får økt livskvalitet under behandlingen. 
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S A V PD1 
mg/kg 

DI 
 

C CR i 
% 

ORR i % 
(95% KI) 

Median 
Duration of 
response i 
antall uker 

Overall Survival i 
%(95% KI) 

Progression-Free 
Survival i %(95% KI) 
Median PFS(95% KI) 

Bivirkninger 
Treatment-Related Adverse Effects (TRAE) i % 

Alle grader Grad  Død 

1 15-89 P 2  
 

3. 
 

K - - - Ikke vurdert, antall 
døde for få ved 
studiens slutt 

34(27-41) ved 6 mnd. 
24 ved 9 mnd. 

13,1 Grad 3-5 0 
13,1 

10 3. 38(31-45) ved 6 mnd. 
29 ved 9 mnd. 

10,1 10,1 0 

16(10-22) ved 6 mnd. 
8 ved 9 mnd. 

19,9 19,9 0 

2 18-89 
 

P 10 2. I - - - Ikke nådd. Estimerte 
tall ved studieslutt 

47,3 
ved 6 mnd. 

5,5 mnd.(2,9-6,9). 

79,5 Grad 3-5 0 

74,1 
ved 12 mnd. 

13,3 

10 3. 68,4 
ved 12 mnd. 

46,4 
ved 6 mnd. 

4,1 mnd.(2,9-6,9). 

72,9 10,1 0 

3 3. 58,2 
ved 12 mnd. 

26,5 
ved 6 mnd. 

2,8 mnd.(2,8-2,9). 

80,7 19,9 1* 

3 18-88 P 2 3. - - 26 - 58(47-48). 
ved 12 mnd 

45 
ved 24 uker. 

 
82 

 

Grad 3-4 
 

0 

12 
10 3. - 26 63(47-48). 

ved 12 mnd. 
37 

ved 24 uker. 
4 23-88 N 3 2. K

  
- 31,7 

(23,5-40,8) 
- Ikke vurdert, antall 

døde for få ved 
studiens slutt 

48(38-56) 
ved 6 mnd. 

67,5 Grad 3-4 0 
9,0 

- 10,3 
(3,5-23,1) 

34(18-51) 
ved 6 mnd. 

79,4 34,3 0 

5 18-90 N 
N+I 
I 
 

3  
1x4, 3+3 
3 

2.  
 

I 
N
I 

8,9 43,7 
(38,1-49,3) 

- Ikke vurdert, antall 
døde for få ved 
studiens slutt 

6,9 
(4,3-9,5) 

82,1 16,3 0 

3. 11,5 57,6 
(52-63,2) 

11,5 
(8,9-16,7) 

95,5 55 1*1 

3. 2,2 19 
(14,9-23,8) 

2,9 
(2,8-3,4) 

86,2 27,3 1*2 

6 28-85 N 0,1 2. 
 

- - 35,3 
(14,2-61,7) 

Ikke nådd 16,2 
(8,6-NE) 

3,6 
(1,7-9,1) 

   

0,3 2. - 27,8 
(9,7-53,5) 

Ikke nådd 12,5 
(7,7-NE) 

1,9 
(1,8-9,3) 

   

1 2. - 31,4 
(16,9-49,3) 

104 25,3 
(14,6-NE) 

9,1 
(1,8-24,7) 

   

3 2. - 41,2 
(18,4-67,1) 

75,9 20,3 
(8,2-NE) 

9,7 
(1,9-16,4) 

   

10 2. - 20 
(5,7-43,7) 

112 11,7 
(7,2-37,8) 

3,7 
(1,7-20,5) 

   

      Total 31 
(22,3-40,5) 

99,3 
(22,9 mnd.) 

17,3 
(12,5-36,7) 

3,7 
(1,9-9,3) 

84,1 Grad 3-4 0 
22,4 

S=studie nummer. A=Alder. TB= tidligere behandling. DI= doseringsintervall pr. x. uke. V=virkestoff studert: P(pembrolizumab), N(nivolumab), I(ipililumab), K(kjemoterapi). C: Kontroll – 
virkestoff sammenlignet med CR: complete response. *1 Hjertestans som følge av metabolsk dekompensasjon i forbindelse med diaresykdom pga. behandling hos type-2 diabetiker. 
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4.8 TLVs vurdering av legemidlene Keytruda 
(pembrolizumab) og Opdivo (nivolumab). 
 
Pembrolizumab og nivolumab ble godkjent for behandling av malignt melanom i EMA 
(16,23). Regjeringen har gitt TLV i oppdrag å gjennomføre helseøkonomiske vurderinger av 
legemidler. Rapporten blir brukt som underlag til NT rådets anbefalinger til de forskjellige 
landstingene. Det er hvert enkelt landsting som til slutt vurderer om legemiddelet skal tas i 
bruk. I praksis følges NT-rådets anbefalinger i de fleste tilfeller for å sikre en lik behandling i 
hele Sverige. I Sverige er omtrent 500 pasienter aktuell for behandlingen hvert år. 
 
4.8.1  TLVs helseøkonomiske vurdering av Keytruda (16). 
 
Bakgrunnen for vurderingen er at Keytruda (pembrolizumab) ble godkjent og fikk 
markedsføringstillatelse i EU i juli 2015. 
 
Vurderingen fra TLV baserer seg på de tre studiene som lå til grunn for godkjenning og 
markedsgodkjenningen i EU, KEYNOTE-001. -002 og -006. 
 
TLV vurderer det som mest sannsynlig at den største anvendelsen av pembrolizumab blir i 
førstelinjebehandlingen, men har likevel valgt å sammenligne bruken av pembrolizumab 
både i første- og andre linjebehandling av malignt melanom. 
 
TLV har utført sine egne beregninger med utgangspunkt i den innsendte rapporten fra MSD 
med disse endringene i forutsetninger for analysen: 
 

§ Helsenyttedata er hentet fra KEYNOTE 006 men TLV har brukt britisk tariff i stedet 
for svensk tariff. 

§ Helsenyttedata ble koblet til helsestadier i sykdommen. 
§ Tidshorisonten ble satt til 20 år. 
§ Ingen pasienter antas fortsette behandlingen med Keytruda etter 24 måneder. 
§ TLV øker de medisinske kostnadene til 1 600 SEK for det progresjonsfrie stadiet og til  

3 000 SEK i det progredierende stadiet. 
 
Resultater etter analysene der en sammenlignet pembrolizumab mot ipililumab i 
førstelinjebehandling er gjengitt i tabellen under. 
 
Tabell 9: Sammendrag av resultatene pembrolizumab vs. Ipililumab fra MSD og TLV.  
 MSD  TLV  Differanse 

MSD 
Differanse 

TLV 
Differanse 
MSD-TLV 

Virkestoff pembrolizumab ipililumab pembrolizumab ipililumab    
Total kostnad 1 502 121 911 914 1 725 627 692 503 590 207 475 199 115 008 
Totale 
leveår(LY) 

4,88 3,64 4,88 3,64 1,23 1,23 0 

Totale QALYs 5,16 3,80 3,87 2,84 1,36 1,03 0,33 
Merkostnad 
per vunnet 
leveår 

       

Merkostnad 
per vunnet 
QALY uten 
indirekte 
kostnader 

    529 172 622 323 93 151 

Kostnadene er angitt i SEK 
 
Merkostnad per vunnet QALY i førstelinjebehandling blir 622 323 SEK når pembrolizumab 
sammenlignes mot ipililumab i følge TLVs beregninger.  
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Resultatene av de andre sammenligningsalternativene er presentert i tabellen under. TLV 
mener det er stor usikkerhet rundt resultatene da de ikke er hentet fra studier som direkte 
sammenligner disse behandlingsalternativene opp mot hverandre. 
 
Tabell 10: Sammendrag av resultater på kostnader per QALY  sammenlignet mot de andre 
behandlingsalternativene. 
Sammenligningsalternativ 
mellom pembrolizumab og: 

Kostnad per QALY 
inklusive indirekte 

kostnader MSD 

Kostnad per QALY 
inklusive indirekte 

kostnader TLV Differanse 
Første linjes behandling    
BRAF-hemmere 220 852 -341 225 329 683 – 546 477 108 831 
Andre linjes behandling    
Yervoy 225 273 248 455 23182 
Dakarbazin(kjemoterapi) 315 985 522 686 206701 
Kostnadene er angitt i SEK 
 
Merkostnad per vunnet QALY i førstelinjebehandling sammenlignet med BRAF-hemmere 
blir omtrent 330 000 -550 000 SEK i følge TLVs beregninger. 
 
I andrelinjes behandling blir merkostnaden per vunnet QALY 250 000 SEK sammenlignet 
mot Yervoy og 520 000 SEK sammenlignet mot Dakarbazin. 
 
4.8.2 TLVs helseøkonomiske vurdering av Opdivo (23). 
 
Bakgrunnen for vurderingen er at Opdivo (nivolumab) ble godkjent og  fikk 
markedsføringstillatelse i EU i juni 2015. 
 
Vurderingen fra TLV baserer seg på de tre studiene som lå til grunn for 
markedsgodkjenningen i EU, CheckMate-003. -037 og -067. 
 
TLV vurderer det som mest sannsynlig at den største anvendelsen av nivolumab blir i 
førstelinjebehandlingen, men har likevel valgt å sammenligne bruken av nivolumab både i 
første- og andre linjebehandling av malignt melanom. 
 
TLV har utført sine egne beregninger med utgangspunkt i den innsendte rapporten fra MSD 
med disse endringene i forutsetninger for analysen: 

• TLV modulerer overlevelse fra behandlingsstart og bruker derfor data fra CheckMate-
003 selv om det kun var 17 pasienter som fikk den anbefalte dosen som brukes i 
behandlingen i dag. BMS modellerer overlevelsen fra 180 dager etter start av 
behandling ut fra respons data. 

 
Resultater etter analysene der en sammenlignet nivolumab mot ipililumab i 
førstelinjebehandling er gjengitt i tabellen under. 
 
Tabell 11: Sammendrag av resultatene nivolumab vs. ipililumab fra BMS og TLV.  
 BMS  TLV  Differanse 

BMS 
Differanse 

TLV 
Differanse 
BMS-TLV 

Virkestoff nivolumab ipililumab nivolumab ipililumab    
Total kostnad 1 762 138 1 392 586 2 051 551 1 672 766 369 552 658 965 289 413 
Totale leveår(LY) 3,555 1,544 2,883 1,544 2,01 1,340 0,67 
Totale QALYs 2,766 1,144 2,215 1,144 1,62 1,071 0,549 
Merkostnad 
per vunnet 
leveår 

       

Merkostnad 
per vunnet 
QALY uten 
indirekte 
kostnader 

    230 805 631 951 401 146 

Kostnadene er angitt i SEK 
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Merkostnad per vunnet QALY i førstelinjebehandling blir omtrent 630 000 SEK når 
nivolumab sammenlignes mot ipililumab i følge TLVs beregninger.  
 
Resultatene av de andre sammenligningsalternativene er presentert i tabellen under. TLV 
mener det er stor usikkerhet rundt resultatene da de ikke er hentet fra studier som direkte 
sammenligner disse behandlingsalternativene opp mot hverandre. 
 
Tabell 12: Sammendrag av resultater på kostnader per QALY  sammenlignet mot de andre 
behandlingsalternativene. 

Sammenlignings-alternativ 
mellom nivolumab og: 

Kostnad per QALY inklusive 
indirekte kostnader BMS 

Kostnad per QALY 
inklusive indirekte 

kostnader TLV Differanse 
Første linjes behandling    

BRAF-hemmere 400 000-450 000 900 000 – 1 300 000 500 000 – 850 
000 

Andre linjes behandling    
Yervoy 180 000 460 000 280 000 
Dakarbazin(kjemoterapi) 570 000 1 000 000 430 000 

BRAF-hemmere 420 000-510 000 900 000 – 2 600 000 480 000 – 
2 090 000 

Kostnader er angitt i SEK 
 
Merkostnad per vunnet QALY i førstelinjebehandling sammenlignet med BRAF-hemmere 
blir omtrent 900 000 -1 300 000 SEK i følge TLVs beregninger. 
 
I andrelinjes behandling blir merkostnaden per vunnet QALY 460 000 SEK sammenlignet 
mot Yervoy, 1 000 000 SEK mot Dakarbazin og mellom 900 000 – 2 600 000SEK mot 
BRAF-hemmere. 
 
4.9 NT-rådets anbefalinger til landstinget i Sverige (10). 
 
På bakgrunn av konklusjonen til TLV og etter rådføring med den nasjonale arbeidsgruppen 
for kreftlegemidler (NAC) i Sverige konkluderer NT-rådet med at det basert på tilgjengelige 
data ikke finnes noen signifikante forskjeller i effekt av de to legemidlene. I desember 2015 
ble et anbud avsluttet som omhandlet pris av legemidlene pembrolizumab og nivolumab i 
Sverige. Selv om BMS (Opdivo) leverte det beste anbudet ble det laget avtaler med begge 
legemiddelfirma om en rabatt i ettertid for all bruk av legemidlene. 
 
NT-rådet har disse anbefalingene til landstingene i Sverige: 

• Opdivo er førstehandsvalg ved innsetting av PD-1 hemmer i behandling av malignt 
melanom pga. mindre kostnad og lik effekt sammenlignet med pembrolizumab. 

• Å bruke Optivo ved behandling av malignt melanom, og i noen tilfeller Keytruda, på 
godkjent indikasjon og i følge retningslinjer fra landstinget. 

• Keytruda er andre valg etter individuell vurdering og at pembrolizumab kan 
forskrives til pasienter som tidligere har fått behandlingen gjennom kliniske studier 
eller såkalt compassionate use-program kan få fortsette sin behandling.  

 
4.10  SLV vurdering av legemidlene Keytruda og Optivo. 
 
Malignt melanom er en alvorlig sykdom der pasientene taper mange leveår og har lavere 
livskvalitet på grunn av  sykdommen (9,24). Denne sykdommen fører til tap av 16 
kvalitetsjusterte leveår i følge SLV beregninger. I Norge er det om lag 200 pasienter som er 
aktuell for behandling hvert år. 
 
Både pembrolizumab og nivolumab er PD-1 hemmere (9,24). Legemiddelverket har på 
bakgrunn av de kliniske data som finnes i dag vurdert at det ikke er grunnlag for å si at den 
ene er mer effektiv eller har bedre bivirkningsprofil enn den andre. 
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Norske kliniske eksperter mener at PD-1 hemmer kommer med stor sannsynlighet til å 
erstatte behandlingen med ipilimumab. En direkte sammenligning mellom ipilimumab og 
PD-1 hemmere er vurdert som mest relevant med tanke på vurdering av kostnadseffektivitet 
(9,24).  
 
4.10.1  Hurtig metodevurdering av pembrolizumab til 
behandling av malignt melanom (24). 
 
Bakgrunnen for metodevurderinger er pembrolizumab, et nytt legemiddel til behandling av 
malignt melanom, er godkjent i Norge. Disse studiene ligger til grunn for 
markedsgodkjenningen; KEYNOTE-001, -002 og -006(24). Godkjent indikasjon i Norge er: 
Behandling av malignt (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne (12). 
 
I metodevurderingen er det vurdert klinisk effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved bruk 
av pembrolizumab som monoterapi til behandling av malignt melanom (24). SLV vurderer at 
resultatene i KEYNOTE-006 kan overføres til norsk klinisk praksis. Effektdokumentasjonen 
er hovedsakelig basert på KEYNOTE-006. Europeiske legemiddelmyndigheter har tidligere 
vurdert at det ikke er noen forskjeller i effekt mellom behandling med 10mg/kg som i 
KEYNOTE-006 og doseringen anbefalt i preparatomtalen (2mg/kg). 
 
MSD har presentert en helse økonomisk analyse som sammenligner pembrolizumab med 
ipililumab i førstelinjebehandling av malignt melanom. Analysen er basert på data fra 
KEYNOTE-006. 
 
SLV har utført sine egne beregninger basert på MSD analyse med disse endringene i 
forutsetninger: 

§ Ved estimering av PFS og OS har de brukt Kaplan-Meier data for uke 0-60, deretter 
utført parametrisk ekstrapolering med Weibull funksjon for PFS og log normal 
funksjon for OS. 

§ Økt tidshorisonten fra 10-20år. 
§ Satt maks behandlingslengde for pembrolizumab til 24 måneder og fortsatt 

behandling for de 25% progresjonsfrie pasientene i inntil ytterligere 12 måneder. 
§ Brukt LIS pris for 2015. 
§ Helsenyttedata er hentet fra KEYNOTE 006, men SLV har brukt britisk tariff i stedet 

for svensk tariff. 
§ Vektfordeling for pasientene i KEYNOTE 006. 

 
Tabell 12: Sammendrag av resultatene fra analyser utført av MSD og SLV. 
 MSD  SLV  Differanse 

MSD 
Differanse 

SLV 
Differanse 
MSD-TLV 

Virkestoff pembrolizumab ipililumab pembrolizumab ipililumab    
Total kostnad 1 198 766 671 727 1 336 920 687 826 527 039 649 094 122 055 
Totale leveår 4,00 3,12 4,22 3,02 0,89 1,20 0,31 
Totale QALYs 2,929 2,282 2,581 1,850 0,647 O,731 0,084 
Merkostnad 
per vunnet 
leveår 

    595 083 541 405 53 678 

Merkostnad 
per vunnet 
QALY 

    814 272 888  472 74 200 

Angitt i NOK 
 
Merkostnad per vunnet QALY ble i underkant av 900 000 NOK med dagens listepriser. 
Merkostnad per vunnet leveår er omtrent 550 000 NOK. SLV mener på bakgrunn av dette at 
pembrolizumab ikke er kostnadseffektiv, da kostnaden er for høy i forhold til den nytten 
behandlingen gir. Det er legemiddelkostnaden som påvirker kostnadseffektiviteten mest. 



 
 

18 

 
Konklusjonen ble i ettertid endret til at pembrolizumab er kostnadseffektiv i behandling av 
malignt melanom etter at MSD gav prisrabatt på pembrolizumab. Denne prisrabatten er ikke 
offentliggjort. 
 
4.10.2 Hurtig metodevurdering av nivolumab til behandling av 
malignt melanom (9). 
 
Bakgrunnen for metodevurderinger er nivolumab, et nytt legemiddel til behandling av 
malignt melanom, er godkjent i Norge. Disse studiene ligger til grunn for 
markedsgodkjenningen; CheckMate 003, 037, 066, 067 og 069. 
 
I metodevurderingen er det vurdert klinisk effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved bruk 
av nivolumab som monoterapi ved behandling av malignt melanom. 
 
SLV vurderer at CheckMate 067 er den mest relevante kliniske studien for 
metodevurderingen da den sammenligner nivolumab med ipililumab i førstelinjebehandling. 
En behandlingsarm ser også på kombinasjonen av disse, men den indikasjonen er ikke 
relevant for SLVs vurdering da den ikke er godkjent indikasjon. 
 
BMS har levert inn en legemiddel økonomisk analyse som SLV har flere innvendinger til: 

§ Modellen er kompleks og lite transparent. 
§ BMS har hentet effektdata fra flere studier. SLV mener at hovedsakelig data fra 

CheckMate 067 er relevante. 
§ Effektdata er basert på indirekte sammenligninger for både OS og PFS. 
§ BMS har ekstrapolert overlevelse fra CheckMate 003 basert på pasientenes respons 

ved et gitt "landmark"- tidspunkt. Landmark tidspunkt ble satt til 180 dager. Spesielt 
tre punkter ved "landmark"-metoder har de innvendinger mot: 

o De mener at metoden ikke er egnet til å kvantifisere effekt. Respons er nyttig i 
kliniske vurderinger, men ikke som et mål på effekt av behandling. Respons 
kan for eksempel indikere at pasienter har karakteristika som favoriserer 
lengre overlevelse. 

o Valg av tidspunkt for analysen som gir best resultat. Andre tidspunkt ga andre 
resultater. "Landmark"- tidspunkt må velges før dataene skal analyseres og det 
ser ikke ut til at har blitt utført her. 

o Pasienter som dør før "landmark"-tidspunktet ble ekskludert fra studien og 
bidrar derfor ikke til analysen, noe som gir ytterligere usikkerhet rundt 
konklusjonene. 

 
BMS kom frem til en merkostnad per vunnet kvalitetsjusterte leveår på om lag 260 000 NOK 
sammenlignet med ipililumab. 
 
De kliniske ekspertene som SLV har brukt støtter de i at det ikke er grunnlag for å si at den 
ene  PD-1 hemmeren er bedre enn den andre. I en analyse der SLV indirekte sammenligner 
nivolumab og pembrolizumab ble det ikke funnet noen statistisk signifikante forskjeller i 
ORR og PFS. SLV mener at kvaliteten på analysen fra BMS er for dårlig, men at 
kostnadseffektivitetsanalysen som ble utført for pembrolizumab er tilstrekkelig til å belyse 
den helseøkonomiske vurderingen av begge PD-1 hemmerne. De velger derfor ikke å gå 
videre med analysen fra BMS. 
 
En forskjell mellom de to er doseringsintervall og pakningsstørrelser som igjen vil kunne 
påvirke kostnadene ved behandling. 
Merkostnad per vunnet QALY ble i underkant av 900 000 NOK med dagens maksimalpriser. 
SLV mener på bakgrunn av dette at nivolumab ikke er kostnadseffektiv, da kostnaden er for 
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høy i forhold til den nytten behandlingen gir. Det er også her legemiddelkostnaden som 
påvirker kostnadseffektiviteten mest. 
 
Etter SLV vurdering ble det også her gitt prisrabatt slik at nivolumab allikevel ble regnet som 
kostnadseffektiv ved behandling av malignt melanom. Også her er prisrabatten ikke 
offentliggjort. 
 
4.10.3 Beslutningsrådets avgjørelse 
 
Beslutningsrådet bestående av de fire direktørene for helseforetakene i Norge besluttet 
høsten 2015 på grunnlag av SLV metodevurdering av effekt og kostnadseffektivitet av PD-1 
hemmere i førstelinjebehandling å tilby bruk av begge legemidlene etter at prisrabatt fra 
MSD og BMS ble gitt.  
 
Diskusjon 
Formålet med dette arbeidet var å undersøke om PD-1 hemmere er kostnadseffektive 
legemidler ved behandling av malignt melanom og om det finnes forskjeller i 
kostnadseffektivitetsanalyser og bedømmelser  mellom Sverige og Norge.  Problemstillinger 
som ønskedes besvart var om PD-1 hemmere mer effektiv enn tradisjonell behandling av 
malignt melanom? Er behandling av malignt melanom med PD1-hemmere kostnadseffektiv? 
Finnes det forskjeller i kostnadseffektivitetsanalyser og bedømmelser  mellom Sverige og 
Norge.  
 
Seks originalartikler ble valgt ut i tillegg til svenske og norske metodevurderinger av 
kostnadseffektiviteten for PD-1 hemmere for å belyse problemstillingene.  
 
Jeg bedømte at en litteraturstudie passer bra som metode med tanke på formålet med 
oppgaven. 
 
Alle de seks kliniske studiene er sponset av enten MSD eller BMS da dette er nye legemiddel 
som er under utvikling. Noen av forfatterne er med på flere av studiene, noe som kan skape 
bias og inhabilitetsproblemer. Det er MSD som har utviklet og sponset studiene av 
pembrolizumab (Keytruda) og BMS som står bak nivolumab (Opdivo). Det er naturlig at 
legemiddelfirmaene sponser studier for å få legemiddelet sitt godkjent for markedsføring og 
salg. De studiene som er undersøkt i denne oppgaven er av god kvalitet og undersøker samme 
type problemstillinger som skal besvares i oppgaven. Formålet i studiene er å undersøke 
legemidlenes effekt og sikkerhet, og i fire av studiene sammenligner en i tillegg effekten opp 
mot tradisjonelle behandlinger av malignt melanom.  
 
Som nevnt tidligere i oppgaven er det enighet blant kliniske eksperter i Sverige og Norge i at 
PD-1 hemmere først og fremst kommer til å erstatte bruken av ipilimumab ved behandling av 
malignt melanom. En svakhet med dette arbeidet er derfor at det kun er to studier,  studie 2 
og 5, der en sammenligner effekten og sikkerheten av PD-1 hemmerne direkte mot 
ipililumab. Det kan derfor bli vanskelig å dra noen konklusjon ut i fra så få studier. Begge 
studiene er derimot av god kvalitet og inkluderte tilsammen opp mot 1800 pasienter. Da 
dette er nye legemiddel under utvikling var det vanskelig å finne flere publiserte studier der 
en direkte sammenligning var undersøkt. I den ene pasientgruppen i studie 5 ble nivolumab 
gitt i kombinasjon med ipililumab, men siden kun monoterapi er godkjent i Sverige og Norge 
ble det ikke lagt vekt på resultatene fra denne studien. To av studiene undersøkte 
legemidlene opp mot kjemoterapi som det ikke er mange år siden var standard behandlingen 
ved malignt melanom da det ikke fantes alternativ. Den siste studien ser på effekten av 
forskjellige doser av nivolumab og er derfor relevant med tanke på den første 
problemstillingen: "Er PD-1 hemmere mer effektive enn tradisjonell behandling av malignt 
melanom?". 
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I den første problemstillingen søkte en svar på om PD-1 hemmere er mer effektive enn 
tradisjonell behandling av malignt melanom. Fire av studiene, studie 1, 2, 4 og 5, 
sammenlignet PD-1 hemmer opp mot enten kjemoterapi eller ipililumab. Resultatene fra 
disse studiene viser at ved behandling med PD-1 hemmere er forekomsten av grad 3-4 
bivirkninger lavere, PFS høyere og OS høyere i de studiene der resultatene var klare. 
Resultatene var statistisk signifikante. Pembrolizumab er markedsført i styrken 2 mg/kg og 
nivolumab med dosen 3 mg/kg. Pembrolizumab viste ingen statistisk signifikante forskjeller i 
utfallsmål på de to undersøkte dosene 2 mg/kg eller 10 mg/kg. European Medicines Agency 
(EMA) har også vurdert disse to styrkene som tidligere nevnt som likeverdige med tanke på 
effekt og sikkerhet (9). I studie 6 ble effekten av nivolumab undersøkt i fem forskjellige 
styrker. Den styrken som viste de beste utfallsmålene var den senere markedsførte dosen på 
3mg/kg. En svakhet er at i studie 6 var det veldig få, kun 17 pasienter, med malignt melanom 
som fikk den tilslutt markedsførte styrken på 3 mg/kg nivolumab. De utfallsmålene som er 
brukt i studiene anses som anerkjente mål for effekten av legemidlene. En svakhet med 
studiene som ligger til grunn for markedsføringen av begge legemidlene er at det ikke ble 
brukt samme primær utfallsmål i alle studiene, men tilgang til få publiserte studier gjør de 
vanskelig å skaffe god dokumentasjon.  
 
Total overlevelse var primært utfallsmål i fire av de seks studiene, studie 1, 2, 5 og 6. I studie 
1, 2 og 5 ble ikke det primære utfallsmålet nådd, da mortalitetskvoten ved publisering av 
resultatene var for lav.  Det kan kanskje ses på som en "svakhet" med tanke på studiedesign, 
men gjenspeiler  samtidig den høye behandlingseffektiviteten av PD-1 hemmere ved 
behandlingen av malignt melanom. Spørsmålet synes dog berettiget om totaloverlevelse er 
det rette utfallsmål ved behandling med PD-1 hemmere. I studie 6 fikk en bekreftet dette da 
resultatene viste at i gruppen som fikk den tilslutt markedsførte styrken av nivolumab ble 
median OS 20,3 måneder og median PFS 9,7 måneder. Resultatene var statistisk relevante. 
Dette må sies å være en klar forbedring i fra tidligere behandlinger med kjemoterapi da 
respons på behandling og overlevelsesutsiktene til pasientene var veldig dårlige med en 
median OS på kun 8-10 måneder før immunterapi og BRAF behandlinger ble tatt i bruk (9). 
Det må tas i betraktning at bare et begrenset antall pasienter fikk denne dosestyrken i 
behandlingen (17 pasienter). De andre gruppene av pasienter som fikk andre styrker viste 
også en bedre median OS varierende fra 11,7 -25,3 måneder sammenliknet med kjemoterapi . 
 
Progresjonsfri overlevelse var primært utfallsmål i kun to av de seks studiene, studie 1 og 2, 
begge omhandlet pembrolizumab. I studie 1 ble pembrolizumab sammenlignet opp mot 
kjemoterapi. Begge pembrolizumab gruppene viste statistisk signifikant bedre PFS enn 
kjemoterapigruppen og det var ingen signifikante forskjeller i de to pembrolizumab 
gruppene. Henholdsvis 34 og 38 % for pembrolizumab 2 og 10 mg/kg mot 16% for 
kjemoterapigruppen ved 6 måneder. En viktig detalj her er at så mange som 48% (86 av 179) 
i kjemoterapigruppen byttet over til pembrolizumab gruppen pga. progresjon i sykdommen 
under behandling med kjemoterapi. Denne muligheten til "switch" har skapt en usikkerhet 
ved tolkning av studieresultat, da disse pasientene har blitt behandlet med begge legemidlene 
når en skal regne ut total overlevelse mellom de to gruppene. Dette kan sannsynligvis ha 
bidratt til at virkelige forskjellen mellom gruppene har blitt undervurdert. På den andre siden 
ville det ha vært uetisk å ikke tilby annen form for behandling ved progresjon. I studie 2 ble 
pembrolizumab 10mg/kg gitt hver 2. eller 3. uke sammenlignet opp mot behandling med 
ipililumab. Begge pembrolizumab gruppene viste statistisk signifikant bedre PFS enn 
ipilimumab gruppen. Ved 6 måneder var det 47,3 % i 10 mg/kg hver 2. uke gruppen, 46,4 % i 
10 mg/kg hver 3. uke gruppen mot 26,5 % i ipilimumab gruppen.  
 
Den objektive respons kvoten (ORR) var primært utfallsmål i to av studiene, studie 3 og 4. I 
studie 3 viser resultatene at det i begge pembrolizumab gruppene var ORR 26% (21 av 81 
med 2 mg/kg og 20 av 76 med 10 mg/kg). Det må sies å kunne antyde en bra respons 
sammenlignet med tidligere behandlinger. Resultatene fra studie 4 viser at i pasienter med 
PD-L1 positive svulster ble objektiv respons sett hos 43,6% av pasientene behandlet med 
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nivolumab sammenlignet med 9,1% i kjemoterapigruppen. Pasienter med negativ PD-L1 
status fikk objektiv respons hos 20,3% av pasienter i nivolumab- og 13% i 
kjemoterapigruppen. Disse resultatene antyder at behandling med nivolumab gir en høyere 
andel av pasienter som viser en objektiv respons på behandlingen.  
 
Den andre problemstillingen var å undersøke om PD-1 hemmere er kostnadseffektive 
legemidler i behandlingen av malignt melanom. Data fra de svenske og norske 
metodevurderingene av PD-1 hemmere ble innhentet (9, 16, 23, 24). Med tanke på 
tidsbegrensninger på det foreliggende arbeidet var det naturlig å bruke disse kildene med 
ferdige resultater til å søke svar på problemstillingen da de baserer seg på de 
kostnadseffektivitetsanalysene som ble presentert av MSD og BMS i begge tilfeller. I 
analysene er PD-1 hemmerne sammenlignet med flere behandlingsalternativer. Som tidligere 
nevnt er det mest naturlig å sammenligne om kostnaden står i forhold til effekten opp mot 
behandling med ipililumab da det er denne behandlingen som forventes erstattes av PD-1 
hemmere i behandlingen av malignt melanom. I Norge vurderte legemiddelverket at MSD og 
BMS hadde priset legemidlene for høyt og at de derfor ikke ble regnet som kostnadseffektive. 
Dette ble endret etter at både MSD og BMS gav en  prisrabatt. I begge land kom en tilslutt 
frem til at kostnaden står i forhold til den bedre effekten av PD-1 hemmere sammenlignet 
med ipililumab som nevnt i resultatdelen. Det skal nevnes at analysene hovedsakelig tar 
utgangspunkt i data fra en studie av hvert virkestoff, studie 2 og studie 5, og dette kan 
selvsagt skape usikkerhet rundt resultatene. Begge studiene er dog av god kvalitet med lav 
risiko for bias og inkluderte mange pasienter. Ved beregning av kostnadseffektivitet er en 
avhengig av modellanalyser for å ekstrapolere framtidige kostnader i et lengre perspektiv en 
man har data for. Det er et tilleggsmoment som skaper usikkerhet rundt resultatet. 
 
Den siste problemstillingen handler om det fantes noen forskjeller i 
kostnadseffektivitetsanalysene og bedømmelsene som ble utført i Sverige og Norge. Selv om 
en i begge land til slutt kom frem til at legemidlene er kostnadseffektive var veien dit 
forskjellig på noen punkter. 
 
MSD og BMS står ansvarlig for det innsendte datagrunnlaget til myndighetene (16,24). Ut i 
fra denne informasjonen vurderer en viktige kliniske utfall, den ressursbruken som er angitt, 
forutsetningene for analysen og de presenterte resultatene. Det er viktig å poengtere at TLV 
og SLV ikke utfører sine egne helseøkonomiske analyser, men ved behov innhenter de 
tilleggsopplysninger de mener er nødvendig for å beregne kostnader og kostnadseffektivitet 
ved bruk av den innsendte modellen. Forskjellene i kostnadsanalysene mellom Sverige og 
Norge er presentert i tabell 13. 
 
I metodevurderingene som er utført på pembrolizumab har begge land valgt å bruke britisk 
tariff  i stedet for svensk (16,24). Verdiene i den britiske tariffen ligner mest de vurderingene 
som tidligere er utført i landene på tilsvarende sykdomsfelt. Det er enighet i at KEYNOTE 
006 er den beste studien for å hente helsesnyttedata fra siden pasientpopulasjonen er mest 
relevant til problemstillingen. Nyttevekter knyttes i begge land til hvilken helsetilstand 
pasienten befinner seg i. Når det gjelder lengden på behandling har TLV valgt 24 måneder da 
kliniske svenske eksperter mente det var lite sannsynlig med lengre behandling. Eksperter 
SLV har rådført seg med mener at det er uetisk å ikke åpne for videre behandling av de 
pasientene som er progresjonsfrie etter 24 måneder. SLV har i sine beregninger tatt hensyn 
til at 25% av pasientene kan behandles i ytterligere 12 måneder, noe som gjør kostnadene 
enda høyere i analysen. Tidshorisonten som legemiddelfirmaet har valgt er 40 år i følge TLV 
og 10 år i følge SLV til noe som tyder på at en har tolket datagrunnlaget forskjellig. En 
tidshorisont på 40 år er dog urimelig og skulle tilsi at pasientene kunne bli 100 år gamle, men 
10 år er kanskje en for kort tidshorisont om man vil fange opp langtidsoverlevelse. Den valgte 
tidshorisonten på 20 år virker mest realistisk pga. alvorlighetsgraden av sykdommen. 
Forskjellene i tidshorisont påvirker dog resultatet kun i liten grad. Et annet aspekt der det 
finns forskjeller mellom landene er hvilken behandling man sammenlignet med. TLV har 
valgt å sammenligne både behandling i første og andre linjen selv, mens SLV bare 
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sammenlignet behandling i første linjen. Den største kostnaden blir i første linje 
behandlingen da det er enighet i at det er her PD-1 hemmere kommer til å bli brukt mest. 
TLV har også tatt hensyn til indirekte kostnader i sin analyse mens SLV ikke har inkludert 
disse kostnadene. Prisene som ligger til grunn er hentet fra de aktuelle innkjøpsavtale i begge 
land, der de fantes, ellers godkjent maksimalpris og anses som relevante for beregningene. 
Listeprisen på pembrolizumab er meget høy og da den helseøkonomiske analysen begynte 
var det ikke forhandlet frem noen innkjøpsavtaler, mens priser fra 
sammenligningsalternativene er hentet fra priser i innkjøpsavtaler. Det er konsensus med 
MSD ved bruk av Kaplan-Meier modellanalyse av PFS og OS de første 60 ukene. Når det 
kommer til ekstrapoleringen av resultatene er det forskjell mellom Sverige og Norge i 
vurdering av tidshorisonter. TLV bruker samme modell som MSD selv om de konstaterer at 
det er veldig stor usikkerhet rundt estimatene. SLV har valgt å analysere fremskrevet PFS 
med Weibull parametrisk funksjon og OS med lognormal parametrisk funksjon både for 
ipilimumab og pembrolizumab. Dette på bakgrunn av at de har vurdert at det kan 
forekomme langtidsoverlevelse hos noen pasienter, noe som blir tatt hensyn til ved log 
normal vurdering kontra bruk av Weibull. 
 
Den største forskjellen mellom Sverige og Norge er at SLV har valgt å ta hensyn til at 
pasientene kan tilbys opp til 3 års behandling med pembrolizumab dersom de er 
progresjonsfrie etter 2 års behandling. Dette førte til at de to myndigheter brukte andre 
beregninger for å estimere PFS og OS etter 60 uker. Dette er den mest sannsynlige årsaken til 
de observerte forskjeller på kostnadskalkyler.  
 
Tabell 13: Forskjeller i kostnadseffektivitetsanalyser utført av legemiddelselskap, myndigheter i 
Sverige og  i Norge. 

 MSD BMS TLV SLV 
 pembrolizumab nivolumab pembro- 

lizumab 
nivo- 
lumab 

pembro- 
lizumab 

nivo- 
lumab 

Type tariff Svensk Svensk Engelsk Engelsk Engelsk - 
Durasjon 
behandling 

24 mnd. +  
12 mnd. For 12,5% 
av pas. 

Ikke fastsatt 
maks beh. 
lengde 

24 mnd.  96 uker 24 mnd. +  
12 mnd. for 
25% av pas. 

- 

Tidshorisont 10/40 år 15 år 20 år 20 år 20 år - 

Studier KEYNOTE 006 CheckMate 
003 
CheckMate 
067 
CheckMate 
069 

KEYNOTE 006 Checkmate 
003 
CheckMate 
067 
CheckMate 
069 

KEYNOTE 
006 

- 

Vektfordelin
g 

KEYNOTE 006  KEYNOTE 006  KEYNOTE 
006 

- 

Modellering 
PFS og OS 

Kaplan–Meier  
0-60 uker 

Indirekte data Kaplan-Meier 0-
60 uker 

CheckMate 
003 

Kaplan –Meier 
0-60 uker 

- 

Ekstra-
polering Pd-
1 hemmer 
PFS 
 
 
 
 
 
 
OS 

0-60 uker 
Kaplan Meier 
61-515 uker 
Weibull(P) 
Log normal 
515 uker -- > 
Weibull(P) 
Log normal(I) 
 
0-60 uker KM 
60-515 uker  
HR fra 
Scandendorf(P) 
KM, 
Scandendorf(I) 
Sammensatte data 

Respons ved 
Landmark 
tidspunkt 
CheckMate 
067 
CheckMate 
069 
 
 
 
 
Ekspotensiell 
Data fra 
CheckMate 
003 

Brukt samme 
modell som MSD. 
 
 
 
 
 
 
 
Brukt samme 
modell som MSD. 

Respons ved 
landmark 
tidspunkt 
 
 
 
 
 
 
Ekspotensiell 
Data fra 
CheckMate 
003 

 
0-60 uker 
Kaplan Meier 
60 à 
Weibull(P&I) 
 
 
 
 
0-60 uker 
Kaplan Meier 
60 à 
Log 
normal(P&I)  

- 

Type 
behandling 

1. linje og 
2. linje 

1. linje og 
2. linje 

1. linje & 
2. linje 

1. linje & 
2. linje 

1. linje - 

Vurdering 
av indirekte 
kostnader 

Ja, human kapital 
metoden 

Nei Ja Ja Nei - 
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I metodevurderingene som er utført på nivolumab er det vanskelig å vurdere om det er noen 
forskjeller i kostnadseffektivitetsanalyser mellom Sverige og Norge da SLV tok beslutningen 
om å ikke gå videre med de innsendte dataene fra BMS (9). SLV tok som nevnt tidligere sin 
beslutningen basert på egne analyser av de to og eksperters uttalelser om at det ikke var 
grunnlag for å si at den ene PD-1 hemmeren er bedre enn den andre. MSD analysen 
vurdertes også av TLV som svært usikker da data er hentet fra flere ulike studier i mangel på 
direkte sammenligningsdata (23). De valgte allikevel å foreta egne beregninger på kostnader 
og  kostnadseffektivitet. Kun 17 pasienter i fra CheckMate 003 som grunnlag for bedømmelse 
av overall survival (OS) og dette skaper ytterligere usikkerhet. For å sammenligne 
vurderingene mellom landene må en da se på SLV´s vurdering av pembrolizumab opp mot 
TLV´s vurdering av nivolumab. Siden de primære utfallsmålene ikke er identiske er det 
naturlig kun å sammenligne OS. SLV brukte her log-normal funksjonen for å beregne 
kostnadseffektiviteten siden en da kunne ta hensyn til langtidsoverlevelse hos pasientene. De 
største forskjellene i de helseøkonomiske beregningene mellom Sverige og Norge blir derfor 
her. I tillegg valgte SLV - i motsetning til BMS - å ta hensyn til at pasientene vil måtte kunne 
tilbys totalt 3 års behandling med nivolumab i tilfelle de er fortsatt progresjonsfrie etter 2 års 
behandling. Dette forklarer sannsynligvis mesteparten av forskjellen i kostnadskalkylene 
mellom Sverige og Norge ettersom legemiddelkostnaden har så stor betydelse for utfallet av 
modellen.  
 
De store forskjellene mellom landene kan tas som et indirekte tegn på at det er stor 
usikkerhet i slike kostnadseffektivitetsanalyser av nye legemidler der det ikke finns 
langtidsoppfølgingsdata tilgjengelig ennå.  
 
Ideelt sett hadde en "head-to-head" studie mellom pembrolizumab og nivolumab vært en 
fordel. Dessverre finns som regel aldri interesse fra produsentene å gjøre slike 
sammenligninger av nye legemidler i samme gruppen. Å sammenligne pembrolizumab og 
nivolumab via indirekte sammenligninger mellom forskjellige studier er beheftet med stor 
usikkerhet og vurderes som regel som ikke gangbart.  
 
Konklusjon 
Malignt melanom er en sykdom med svært dårlig prognose. Utsikten på langtidsoverlevelse 
har imidlertid endret seg fullstendig under de siste årene etter introduksjon av BRAF-
hemmere, MEK-hemmere og nå senest PD-1 hemmere. De sistnevnte legemidler har 
betydelig bedre effekt og mindre bivirkninger enn kjemoterapi. Hos noen av legemidlene har 
man dog observert resistensutvikling og residiv av sykdommen kan komme relativt raskt. 
Immunmodulatorisk behandling er under rivende utvikling og stadig mer målrettede 
legemidler er på vei. Studier på effekten av PD-1 hemmere gir begrunnet håp om forbedret 
overlevelse og innebærer samtidig mindre risiko for alvorlige bivirkninger, hvilket kan gi økt 
livskvalitet til pasientene i livets sluttfase. Til tross for høye kostnader, selv etter 
rabattavtaler, er PD-1 hemmere nå vurdert som kostnadseffektive og er tilgjengelig for 
behandling av pasienter i  Sverige og Norge. De helseøkonomiske analysene i Norge og 
Sverige er basert på ett fåtall studier og er derfor beheftet med stor usikkerhet i estimatene. 
Mange nye lovende legemidler er under utvikling og det vil bli spennende å se hvordan 
behandlingen og overlevelsesutsikter til pasienter med malignt melanom kommer til å endre 
seg i nær fremtid. 
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