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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  2017-12-18 

 

Alectinib (Alecensa) för behandling av patienter med anaplastiskt 

lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer 

(NSCLC) som tidigare fått behandling med crizotinib. 

 
Ärendets handläggning 
Ärendet nominerades till gruppen av Anders Vikström, överläkare lungmedicinska kliniken, 

Universitetssjukhuset i Linköping. Ärendet inkom 171127. Beslut fattades vid expertgruppens 

möte 171218. 

 

 

Bakgrund 
Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) är den dominerande formen och står för ungefär 85 % av all 

lungcancer (1). Särskilda mutationer och genförändringar har noterats i undergrupper av NSCLC, 

bland annat mutationer i EGFR-tyrosinkinaser, ROS1 och ALK. 2007 identifierades en 

translokation som påverkar ALK-genen hos ca 7 % av patienterna med NSCLC (2). Senare 

analyser anger en förekomst mellan 1 och 7 %. ALK-genen kodar för ett tyrosinkinas som driver 

tumörtillväxt. Patienter med ALK-positiva tumörer är ofta yngre och oftare icke-rökare än 

patienter med ALK-negativa tumörer (3).  

 

Crizotinib, en hämmare av detta tyrosinkinas, har utvecklats för behandling av lokalt avancerad 

eller metastaserad ALK-positiv NSCLC. Ceritinib, en annan ALK-hämmare, har funnits på 

marknaden ett par år och är godkänd både som förstalinjesbehandling och för behandling av 

patienter som tidigare behandlats med crizotinib. Det nu aktuella preparatet, alectinib, godkändes i 

februari 2017 på samma indikation som ceritinib, dvs som monoterapi för behandling av vuxna 

patienter med anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv, avancerad icke-småcellig lungcancer 

(NSCLC) som tidigare behandlats med crizotinib. Samtliga ovanstående preparat tas peroralt, 

dagligen, fram till progression eller oacceptabel toxicitet.  

 

 

Underlag för bedömningen 
Dokumentation som utgjorde underlag för det villkorade godkännandet av alectinib består 

huvudsakligen av två öppna, studier utan kontrollarm (NP28761, NP28673) där effekt och 

säkerhet för alectinib studerades hos ALK-positiva NSCLC-patienter som tidigare behandlats med 

crizotinib. I det medicinska underlaget ingår även delar av det kliniska materialet från studien 

ALUR, en öppen, randomiserad, multicenter fas III studie där alectinib jämförts mot kemoterapi. 

 

Fas II-studierna NP28761, NP28673 

De två studierna (4,5,6) hade objektiv respons som primärt utfallsmått. Studierna hade 138 

respektive 87 patienter och uppvisade en objektiv respons hos 51 % respektive 52 % av 

patienterna. Den progressionsfria överlevnaden i studierna var 8,9 respektive 8,2 månader i 

median. 
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I en sammanslagen analys av de två studierna observeras en objektiv respons i CNS på 64 % hos 

patienter med CNS-metastaser och en responsduration på 11 månader i median. Medianduration 

av behandlingen i fas II-studierna var 11 månader (7). 

 

Fas III-studien ALUR 

I studien (8,9) inkluderades 107 patienter som progredierat efter tidigare behandling med både 

cytostatika och crizotinib. Patienterna randomiserades till alectinib eller cytostatika (annan regim 

än första linjens). 

 

Median progressionsfri överlevnad (PFS) var längre i alectinib-gruppen jämfört med kemoterapi;  

9.6 mot 1.4 månader (hazard ratio 0.15, 95% CI 0.08–0.29; P<0.001). Respons noterades hos 36 

% vs 11 %. Bland de patienter som hade CNS-metastaser var andelen som uppvisade objektiv 

respons i CNS 54 % för alectinib jämfört med 0 % för cytostatika (P<0.001). 

Medianbehandlingstid var ca 20 veckor. 

 

Säkerhet 

De vanligaste biverkningarna (alla grader) hos patienter som fick alectinib var förstoppning (36 

%), ödem (34 %) och myalgi (31 %). De vanligaste grad 3-4 biverkningarna var ökat 

serumkreatinfosfokinas (3,6 %), förhöjda levervärden; ASAT (2,8 %), ALAT (3,2 %) samt förhöjt 

bilirubin (3,2 %) (7).  

 

Behandlingskostnad och patientantal 
Läkemedelskostnaden för behandling med alectinib är ca 52 000 kr/månad. Kostnad ligger därmed 

på samma nivå som ceritinib baserat på listpris, men för ceritinib finns en s.k. 

sidoöverenskommelse som innebär en riskdelning mellan företag och landsting. Det råder 

osäkerhet kring behandlingstidens längd, med genomsnittlig behandlingstid i fas III-studien om ca 

5 månader och i fas II-studierna ca 11 månader. Kostnaden per behandlad patient hamnar därmed 

på ca 250 000 kr – 500 000 kr. 

 

TLV har beslutat att alectinib sedan 25 november 2017 ingår i högkostnadsskyddet för behandling 

av vuxna personer med ALK-positiv, icke småcellig lungcancer som tidigare fått behandling med 

crizotinib. Beslutet baseras på att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) hamnar 

mellan 280 000 – 900 000 kr. Spannet innehåller olika jämförelser och antaganden. Oavsett 

jämförelse (ceritinib eller cytostatika) så anser TLV att kostnaden ligger under 900 000 kr/QALY 

och man anger vidare att en stor del av analyserna hamnar i den nedre delen av intervallet (10).  

 

I Sverige beräknas mellan 100-150 lungcancerpatienter årligen ha EML4-ALK-positiv lungcancer. 

För sydöstra sjukvårdsregionen skulle det innebära att ca 10-15 patienter årligen diagnosticeras. 

Enligt anmälan kan man förvänta sig att alla ALK-positiva patienter som diagnostiseras kommer 

att bli föremål för förstalinjesbehandling med crizotinib följt av andralinjesbehandling. I den 

situationen står valet idag mellan ceritinib och alectinib. Då CNS-metastaser utvecklas hos en stor 

del av patienterna under första linjens behandling och alectinib har en bättre CNS-penetration är 

det troligt att alectinib kommer att användas hos en stor del av patienterna. TLV anger i sin 

utredning att indirekta jämförelser mellan studier av ceritinib och alectinib antyder att alectinib är 

mer effektivt. Förväntat antal patienter under ett år hamnar därmed sannolikt kring 10 st i sydöstra 

sjukvårdsregionen. 
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Gruppens bedömning 
 

Expertgruppen bedömer att alectinib har en tydligt positiv effekt vid den aktuella indikationen. 

Särskilt värdefullt förefaller preparatet vara hos patienter som har CNS-metastaser. 

Biverkningsprofilen förfaller vara hanterbar. Då behandlingen även bedöms vara kostnadseffektiv 

anser expertgruppen att alectinib kan användas som ett alternativ vid andra linjens behandling av 

anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC) som 

tidigare fått behandling med crizotinib. Uppföljning i register är av stor vikt, bland annat för att 

kunna följa exempelvis i vilken linje detta, och andra läkemedel med samma indikation, används. 
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