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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  2021-01-18 

Braftovi (enkorafenib) och Erbitux (cetuximab) vid  BRAF 

V600E-muterad metastaserad kolorektalcancer 

 

Ärendets handläggning 

Ärendet inkom till expertgruppen 2020-05-18.  Ärendet behandlades vid expertgruppens 

möte 2021-01-18. Fördröjningen av ärendet beror delvis på att nationell hantering och 

eventuell rekommendation inväntades. Detta utlåtande baseras till delar på den tidiga 

bedömningsrapport (1) som togs fram inom ramen för den nationella ordnade 

införandeprocessen.  

 

 

Bakgrund 

I Sverige drabbas enligt 2017 års statistik cirka drygt 6800 personer av kolorektalcancer [2]. 

5-årsöverlevnaden vid fjärrmetastaserad kolorektalcancer är ca 11 % [3] och varje år dör 

cirka 1800 personer i Sverige till följd av koloncancer [4], vilket kan ses som ett grovt mått 

på frekvensen av metastaserad kolorektalcancer. I fall med metastaserad kolorektalcancer 

uppvisar cirka 8 % BRAF mutation [5]. Patienter med BRAF-mutation anses generellt ha en 

sämre prognos och behovet av effektiva behandlingar är stort. 

 

Enkorafenib och cetuximab är sedan tidigare godkända för andra indikationer. Enkorafenib 

används ffa vid malignt melanom med BRAF-mutation och cetuximab används vid 

skivepitelcancer i huvud och hals samt vid EGFR-uttryckande, RAS vildtyp metastaserande 

kolorektalcancer. 

 

Sedan en tid är kombinationen enkorafenib och cetuximab godkända vid metastaserad 

kolorektal cancer (CRC) med en BRAF V600E-mutation, som tidigare har fått systemisk 

behandling.  

 

 

 

Underlag för bedömningen 

Det huvudsakliga underlaget för godkännande vid den aktuella indikationen är en trearmad 

fas III-studie (6). Utöver den nu godkända kombinationen enkorafenib + cetuximab 

studerades även tillägg av MEK-hämmaren binimetinib. Trippelbehandling blev dock inte 

godkänt av EMA, (sannolikt då skillnaden i effekt var liten men biverkningsbilden talade för 
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dubbelbehandling) varför endast kombinationen enkorafenib + cetuximab är aktuell för 

användning. Nedan redovisas ändå resultat även från samtliga tre armar.  

 

I studien ingick 665 patienter med BRAF V600E muterad metastaserad kolorektalcancer som 

haft sjukdomsprogress efter en eller två tidigare behandlingsregimer. Patienterna 

randomiserades till: 

 

 trippelbehandling, dvs enkorafenib (300 mg dagligen), binimetinib (45 mg två gånger 

dagligen) och cetuximab (400 mg per kvadratmeter kroppsyta i initial dos och därefter 250 

mg per kvadratmeter kroppsyta per vecka)  

 dubbelbehandling, dvs gavs enkorafenib och cetuximab (samma doseringsregim som i 

trippelbehandlingsgruppen)  

 kontrollgrupp gavs cetuximab (i samma doseringsregim som ovan) i kombination med 

antingen irinotekan eller FOLFIRI (folsyra, fluorouracil och irinotekan)  

 

Primärt utfallsmått var överlevnad i trippelbehandlingsgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

Sekundärt mått var bla överlevnad i dubbelbehandlingsgruppen jämfört med kontrollgruppen.  

Resultaten sammanfattas i tabell nedan.  
 

 

Behandlingsgrupp Medianöverlevnad, 

månader (95% CI) 

Progressionsfri 

överlevnad, 

månader (95% CI) 

Objektivt 

verifierad 

respons  

Trippelbehandling 

(enkorafenib, 

binimetinib, 

cetuximab) 

9,0 (8,0-11,4) 

HR=0.52 
4,3 (4,2-5,2) 26 % 

Dubbelbehandling 

(enkorafenib, 

cetuximab) 

8,4 (7,5-11,0) 

HR=0.6 
4,2 (3,7-5,4) 20 % 

Kontrollgrupp 

(cetuximab+ 

irinotekan/FOLFIRI) 

5,4 (4,8-6,6) 1,5 (1,5-1,7) 2 % 

     Modifierad från referens 1 

Behandlingseffekten var således i stort jämförbar mellan dubbel- och trippelbehandling.  
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Överlevnadskurvan för dubbelbehandling jämfört med kontrollarm visas nedan. 

 
 

 
 

Biverkningar 

De vanligast förekommande biverkningarna var i linje med vad som är känt för de ingående 

substanserna. Gard 3/4-biverkningar drabbade 50 % av patienterna i 

dubbelbehandlingsgruppen, 58 % i trippelbehandlingsgruppen och 61 % i kontrollgruppen. 

 

De vanligaste biverkningarna av grad 3 eller 4 i dubbelbehandlingsgruppen var fatigue, 

asteni, samt påverkan ALAT, hemoglobin och kreatinin.  

 

Behandlingsavbrott pga biverkningar noterades i 7 % (trippelbehandling), 8 % 

(dubbelbehandling) och 11 % (kontrollgrupp).  

 

Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

TLV har inte gjort någon hälsoekonomisk prövning och någon sådan är heller inte planerad.  

En genomsnittlig månadskostnad enligt listpris för dubbelbehandlingen blir ca 80 000 kr, 

varav enkorafenib utgör ca 40 000 kr/mån.  Mediantiden för behandling var ca 5 månader i 

dubbelbehandlingsgruppen och kostnaden (listpris) blir då ca 390 000 kr per behandlad 

patient.  

 

Kostnaden för kontrollgruppens behandling är svår att beräkna exakt (då de ingående 

komponenterna i FOLFIRI samtliga är generiska och berednings- och 

administreringskostnaden har stor påverkan på kostnaden) men över 40 000 kr/mån. 

Merkostnaden för dubbelbehandlingen jämfört med cetuximab+FOLFIRI är därmed 

maximalt 40 000 kr/mån eller 200 000 kr/behandlad patient. 
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Molekylärbiologisk analys av BRAF-status görs redan rutinmässigt varför den kostnaden inte 

påverkar analysen.  

 

Enligt anmälan kan man anta att det i sydöstra sjukvårdsregionen kommer finnas ca 15  

patienter per år som uppfyller aktuell indikation varav ett tiotal kan vara aktuella för denna 

behandling.  

 

 

Nationella rekommendationer 

Det nationella vårdprogrammet ger inte någon tydlig rekommendation om val av behandling i 

andra och tredje linjens metastaserad kolorektalcancer. Dock nämns EGFR-antikroppar (tex 

cetuximab) i kombination med FOLFIRI eller andra cytostatikakombinationer som möjliga 

alternativa behandlingar vid såväl första, andra, tredje och fjärde linjens behandling. 

Vårdprogrammet ger inte heller specifika råd kring behandling av BRAF-muterad 

kolorektalcancer. I Gastroonkologisk förenings (GOF) evidensöversikt över nya behandlingar 

vid kolorektalcancer anges att evidensen är måttlig för cetuximab+enkorafenib vid BRAF-

muterad kolorektalcancer efter en till två linjers tidigare behandling (7). 

 

 

Gruppens bedömning 

Expertgruppen ser ett stort värde i den aktuella behandlingen som visat överlevnadsvinst och 

relativt höga responssiffror i en grupp patienter som är mycket svårbehandlade och med dålig 

prognos. Kostnaden är hög och det finns en osäkerhet kring kostnadseffektiviteten. Då 

behovet av effektiv behandling är mycket stort och patientantalet relativt begränsat bedömer 

expertgruppen att enkorafenib + cetuximab trots dessa osäkerheter kan användas vid 

metastaserad kolorektalcancer (CRC) med en BRAF V600E-mutation, som tidigare har fått 

systemisk behandling.  

 

Vid  insättande av behandling är det viktigt att beakta den aktuella indikationen, att begränsa 

användningen till patienter med performance status 0-1 samt att sätta ut behandlingen vid 

progress eller oacceptabel toxicitet.  
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