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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  190506 

Mekinist (trametinib) i kombination med Tafinlar 

(dabrafenib) för adjuvant behandling av hos patienter 

med BRAF V600-mutation. 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom augusti 2018.  I avvaktan på hälsoekonomisk utvärdering har ärendet varit 

vilande. Ett preliminärt utlåtande presenterades vid Expertgruppens möte 2019-05-06.  

 

Bakgrund 

Prekliniska data visar att dabrafenib hämmar MAPK signalvägen i BRAF- muterade 

melanomceller med minskad proliferation som följd. Prekliniska studier indikerade att 

samtidig hämning av även MEK med trametinib potentierade effekten och minskade 

resistensen. Trametinib är godkänt för behandling av malignt melanom som singelterapi samt 

i kombination med dabrafenib. Kombinationsbehandling med trametinib och dabrafenib är 

godkänt för behandling av patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med 

BRAF-mutation. Den nu aktuella indikationen gäller adjuvant behandling av vuxna patienter 

med melanom stadie III med en BRAF-mutation, efter fullständig resektion. 

 

Underlag för bedömningen 

Som huvudsakligt underlag för den adjuvanta indikationen genomfördes en dubbelblind, 

randomiserad med patienter med kutant melanom stadie III (IIIA, IIIB eller IIIC) med en 

BRAF -mutation, efter fullständig resektion (1). Patienterna randomiserades till placebo eller 

dabrafenib 150 mg två gånger dagligen i kombination med trametinib 2 mg en gång dagligen. 

Behandling pågick i ett år. Primärt utfallsmått var återfallsfri överlevnad (RFS), sekundärt 

mått var bland annat totalöverlevand. 870 patienter randomiserades, medianåldern var 51 år.  

 

Studien visade en tydlig fördel för aktiv behandling över placebo; medianvärdet för RFS 

nåddes inte i aktivt behandlad grupp men var 16,6 månader för placebo. Det innebar en 

riskkvot på 0,47 (p<0,001) (figur A). Effekten var i stort densamma oavsett stadie IIIA, IIIB 

eller IIIC. Även totalöverlevnad förbättrades (riskkvot 0,57, p<0,001) (figur B). 
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  Källa: NEJM 2017;377:1813-23 

 

Biverkningar 

De vanligaste biverkningarna för kombinationsbehandlingen var, likt tidigare studier, feber, 

trötthet, gastrointestinala besvär, huvudvärk och utslag. 41 % av patienterna drabbades av 

biverkningar grad 3/4, de vanligaste (4-6 %) var feber, trötthet, förhöjt ALT och 

hypertension. Förekomsten av skivepitelcancer (känd biverkan av BRAF-hämmare) var i 

stort densamma i båda grupperna. 66 % var tvungna att göra ett uppehåll i behandlingen och 

26 % av patienterna avbröt behandling i förtid pga biverkningar. 
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Behandlingskostnad 

Baserat på rekommenderade normaldosering och listpris blir kostnaden per patient knappt 

100 000 kr/mån. En ettårsbehandling i den adjuvanta situationen skulle därmed kosta ca 1,2 

miljoner kronor per patient. TLV har beslutat att trametinib ingår i läkemedelsförmån i 

kombination med dabrafenib och under förutsättning att man tecknat avtalet om 

sidoöverenskommelse (rabattavtal, sekretess råder på avtalsnivån). Med den 

sidoöverenskommelsen bedömer TLV att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår hamnar på 

ca 400 000 kr. Det är i nivå med kostnad/QALY för nivolumab vid adjuvant behandling av 

melanom. Notera att budgetpåverkan dock kan skilja mellan dessa alternativ (2). 

I sydöstra sjukvårdsregionen uppskattas antalet patienter (enligt anmälan) något tiotal per år. 

Antalet är något svåruppskattat då dessa patienter även kan erbjudas behandling med 

pembrolizumab eller nivolumab. 

 

Nationella riktlinjer 

Remissversionen av det nationella vårdprogrammet för malignt melanom (3) som i februari 

2019 gått ut på remissrunda tar upp evidensläget för både PD-1-hämmare och BRAF+MEK-

hämmare adjuvant. För trametinib+dabrafenib anges: 

 

”Adjuvant behandling med BRAF- i kombination med MEK-hämmare, dabrafenib och 

trametinib, leder till en förlängd återfallsfri och totalöverlevnad för patienter med BRAF-

muterat stadium III-melanom. (++++).” 

Vidare anges för PD-1-hämmare att: 

”Adjuvant behandling med PD-1-antikropp (nivolumab eller pembrolizumab) bör erbjudas 

vid stadium IIIB-D-melanom (AJCC 8). ” 

”Adjuvant behandling med nivolumab eller pembrolizumab kan övervägas för patienter med 

stadium IIIA-melanom med tumörbörda över 1mm i SNB samt för radikalt opererat stadium 

IV-melanom M1A-B (AJCC 8). ” 

 

Någon rekommendation för val mellan BRAF+MEK och PD-1-hämmare ges inte. Sedan 

november 2018 rekommenderas adjuvant behandling med PD1-hämmare av NT-rådet. 

  

Gruppens bedömning 

Gruppen bedömer att dokumentationen för kombinationsbehandling med dabrafenib och 

trametinib vid adjuvant behandling av vuxna patienter med melanom stadie III med en BRAF 

V600-mutation, efter fullständig resektion är god. Studien visar på en tydligt positiv effekt på 

återfallsfri överlevnad såväl som totalöverlevnad. Införande av behandlingen innebär en 
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relativt hög kostnad per behandlad patient, men bedöms med god marginal vara 

hälsoekonomiskt försvarbar. Gruppen bedömer att trametinib+dabrafenib, likt 

pembrolizumab och nivolumab, kan vara ett alternativ som adjuvant behandling av malignt 

melanom. Val av adjuvant behandling baseras på individuella faktorer hos den enskilde 

patienten, rekommendation i vårdprogrammet samt aktuell prisnivå och därmed 

budgetpåverkan.  
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