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Venclyxto (venetoklax) ingår nu i
läkemedelsförmånerna som
kombinationsbehandling för vuxna med
nydiagnosticerad akut myeloisk leukemi,
AML

• Venclyxto (venetoklax) i kombination med hypometylerande
läkemedel är en ny behandling som per den 17 december omfattas
av högkostnadsskyddet för vuxna nydiagnosticerade AML-patienter
som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi1

• Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) bedömer att
kostnaden för behandling med Venclyxto i kombination med



azacitidin är rimlig i förhållande till nyttan1

• TLV bedömer svårighetsgraden för AML som mycket hög, då
obehandlad sjukdom leder till döden inom några veckor eller
månader1

• Subventionsbeslutet är baserat på data från den randomiserade
placebokontrollerade fas III-studien VIALE-A där Venclyxto i
kombination med azacitidin gav medianöverlevnad (OS) 14,7
månader jämfört med placebo i kombination med azacitidin 9,6
månader (hazard ratio [HR]: 0,66, 95 % konfidensintervall [CI]: 0,52,
0,85; p<0,001)2 samt att patienter som behandlades med Venclyxto i
kombination med azacitidin eller decitabin uppnådde remission i
hög utsträckning3

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att Venclyxto i
kombination med hypometylerande läkemedel för behandling av vuxna
nydiagnostiserade AML-patienter, som inte är lämpliga för intensiv
kemoterapi, ingår i de svenska läkemedelsförmånerna från den 17 december
2021 enligt ett beslut av Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket (TLV).1 TLV
bedömer svårighetsgraden som mycket hög, då obehandlad sjukdom snabbt
leder till döden och patienter med återfall generellt har en mycket dålig
långtidsprognos.1

Vidare bedömer TLV att den kliniska studien VIALE-A har visat att behandling
med venetoklax i kombination med azacitidin förlänger total överlevnad,
händelsefri överlevnad och responsduration jämfört med behandling med
enbart azacitidin. VIALE-A-studien visar även att behandling med venetoklax i
kombination med azacitidin ger snabbare uppnådd remission och fler
patienter i remission, transfusionsoberoende och icke-kvarvarande mätbar
sjukdom jämfört med behandling med enbart azacitidin. TLV anser att det
finns osäkerheter avseende behandlingseffekten efter studietiden.1

– Det finns ett stort medicinskt behov av nya effektiva behandlingar inom
AML. Subventionsbeslutet av venetoklax kombinationsbehandling är därför
ett viktigt framsteg eftersom det medför ett nytt behandlingsalternativ för
personer med den mycket allvarliga blodsjukdomen AML. Denna kombination
är mer tolerabel än vanlig cytostatikabehandling och kan därför ges till äldre
och när intensiv kemoterapi av annan anledning inte är lämpligt, och oftast i
öppenvård, säger Gunnar Juliusson, professor i hematologi vid
Stamcellscentrum, Lunds Universitet, och överläkare vid Skånes
Universitetssjukhus, samt svensk huvudprövare i VIALE-A-studien.



För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och
försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

Om Venclyxto (venetoklax) inom akut myeloisk leukemi, AML

Venclyxto innehåller den aktiva substansen venetoklax. När venetoklax
binder till B-cellslymfom-2-proteinet (BCL-2) hämmas detta, vilket inducerar
celldöd av tumörcellerna. Tumörcellens känslighet för venetoklax ökar i
närvaro av ett hypometylerande läkemedel såsom azacitidin eller decitabin.

Effekt och säkerhet av venetoklax plus azacitidin jämfört med placebo plus
azacitidin har utvärderats i en randomiserad, dubbelblind,
placebokontrollerad fas III-studie, VIALE-A (M15-656), med stöd från en
öppen, icke-randomiserad fas 1b klinisk studie (M14-358).2,3

Studiedata från VIALE-A visar att behandling med venetoklax plus azacitidin
ger statistisk signifikant längre total överlevnad 14,7 månader jämfört med
patienter som behandlades med placebo i kombination med azacitidin 9,6
månader (hazard ratio [HR]: 0,66, 95% konfidensintervall [CI]: 0,52, 0,85;
p<0,001), samt även förlängd händelsefri överlevnad och responsduration.
Resultaten visar också att behandling med venetoklax plus azacitidin ger
högre andel remissioner, kortare tid till remission, transfusionsoberoende och
icke-kvarvarande mätbar sjukdom jämfört med behandling med azacitidin.2

Om AbbVie inom onkologi

AbbVies forskning inom onkologi och hematologi fokuserar på upptäckt och
utveckling av målstyrda behandlingar för såväl utbredda som svårbehandlade
cancerformer. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med
cancerbehandling. Det gör vi genom att kombinera vår djupa kunskap inom
biologi med banbrytande teknik, och i samarbete med våra partners –
forskare, kliniska experter, andra företag, intresseorganisationer och
patienter. Vi utforskar även olika möjligheter för att hjälpa patienter att få
tillgång till våra cancermediciner.

Vi har redan godkända behandlingar inom kronisk lymfatisk leukemi och fler
än 20 substanser under utveckling inom olika cancerformer, vilka undersöks i
över 300 kliniska studier världen runt. För mer information om AbbVie inom
onkologi – seabbvie.com/oncology.

http://www.abbvie.com/oncology
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Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa
behandlingar mot svåra sjukdomar, med målet att flytta fram gränsen för vad
som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättra livet för
människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi,
neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder
och har cirka 48 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare
med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder
placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa
arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook
@AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.
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