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Medicinrådets anbefaling vedrørende 
elotuzumab i kombination med pomalidomid og 
dexamethason til behandling af patienter med 
knoglemarvskræft der tidligere har modtaget 
mindst to behandlinger 
 

 

Medicinrådet anbefaler ikke 
Elotuzumab i kombination med pomalidomid og dexamethason (EloPomDex) som mulig 

standardbehandling til patienter med knoglemarvskræft, der tidligere har modtaget mindst to behandlinger. 

 

Medicinrådet anbefaler ikke EloPomDex, fordi sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være 

urimeligt høje i forhold til de behandlinger, man anvender i dag; også selvom lægemidlet sandsynligvis er 

bedre end en af de behandlinger, man anvender i dag og ikke er dårligere end de øvrige lægemidler.  

 

 

Værdi for patienterne 
Medicinrådet har sammenlignet EloPomDex med tre behandlinger, der anvendes i dag. Medicinrådet 

vurderer, at EloPomDex har en merværdi af ukendt størrelse i sammenligning med behandlingen 

PomDex (pomalidomid og dexamethason). Det betyder, at EloPomDex sandsynligvis er bedre end 

PomDex, men det er usikkert hvor meget bedre.  

 

Data for sammenligningen mellem EloPomDex og behandlingerne CarDex (carfilzomib og 

dexamethason) og PomBorDex (pomalidomid, bortezomib og dexamethason) er ikke tilstrækkeligt gode 

til at Medicinrådet kan kategorisere værdien af EloPomDex. Medicinrådet vurderer dog, at EloPomDex 

ikke er dårligere end CarDex og PomBorDex. 

 

I sammenligningen med PomDex har Medicinrådet lagt vægt på effekten af overlevelse, samt at 

bivirkningsprofilerne for de to behandlinger ikke er væsentligt forskellige. I sammenligningen med 

PomBorDex og CarDex tyder data på, at EloPomDex ikke er dårligere end de to behandlinger, og at 

EloPomDex muligvis har en lettere bivirkningsprofil end PomBorDex.  

 

Kvaliteten af de data, der er for sammenligningen af EloPomDex med de behandlinger, man bruger i dag, 

er meget lav. Det betyder, at nye studier med høj sandsynlighed kan ændre konklusionen. 

Omkostninger for sundhedsvæsenet 
Lægemiddelfirmaet har givet en fortrolig rabat, så den reelle pris for EloPomDex er lavere end den 

officielle pris. Medicinrådets vurdering baserer sig på den reelle pris. 
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Anbefalingen betyder 
Regionerne bør i udgangspunktet ikke bruge EloPomDex til behandling af patienter med 

knoglemarvskræft, der tidligere har modtaget mindst to behandlinger. 
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Medicinrådet vurderer, at forholdet mellem værdi og pris i sammenligning med de behandlinger, der 

anvendes i dag, er: 

 

• Ikke rimeligt i sammenligning med PomDex 

• Ikke rimeligt i sammenligning med PomBorDex 

• Rimeligt i sammenligning med CarDex  

 

Det rimelige forhold mellem værdi og pris i sammenligning med CarDex forudsætter, at behandling med 

EloPomDex erstatter behandling med CarDex. Det vurderer Medicinrådet ikke vil være tilfældet. Derfor 

vurderer Medicinrådet, at det vil være forbundet med urimeligt høje udgifter at anvende EloPomDex. 

Alvorlighed 
Medicinrådet har ikke anvendt alvorlighedsprincippet i beslutningsgrundlaget for anbefalingen af 

EloPomDex. 
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