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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  180605
  

Cabometyx (cabozantinib) vid njurcancer efter tidigare 
VEGF-riktad behandling 
 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom 170411 från verksamhetschef Magnus Lagerlund, onkologiska kliniken i 
Kalmar. Beslut om förmån från TLV lämnades först i mars 2018. Därefter har expertgruppen 
behandlat ärendet vid sitt möte 2018-04-23 samt 2018-05-21. 
 
Bakgrund 

Varje år diagnosticeras cirka 1000 patienter med njurcancer (1). Det finns ett antal godkända 
behandlingsalternativ på marknaden, flertalet riktade mot VEGF-signalering och 
blodkärlsbildning.  
 
Cabozantinib är en substans som hämmar ett flertal receptortyrosinkinaser, bland annat 
VEGF och MET, inblandade i celltillväxt och blodkärlsnybildning. Preparatet tas peroralt 60 
mg dagligen tills progression eller oacceptabel toxicitet. 
 

Underlag för bedömningen 

Det huvudsakliga underlaget för godkännande vid den aktuella indikationen är den s.k. 
METEOR-studien (3,4). Det var en öppen, randomiserad studie där cabozantinib jämfördes 
mot everolimus (Afinitor). Patienterna var tidigare behandlade med minst en linje VEGF-
riktad terapi (ffa sunitinib och pazopanib), hade huvudsakligen god eller intermediär prognos 
(MSKCC) och performance status 0-1. Primärt utfallsmått var progressionsfri överlevnad. 
Sekundära mått var totalöverlevnad och respons.  
 
Progressionsfri överlevnad var 7,4 månader för cabozantinib mot 3,9 månader för everolimus. 
Motsvarande siffror för totalöverlevnaden var 21,4 månader mot 16,5 månader (HR=0.66) (se 
figur 1). Andelen patienter som uppvisade objektiv respons var 17 % för cabozantinib och 3 
% för everolimus (4). Behandlingstiden var i median 8.3 månader för cabozantinib och 4.4 
månader för everolimus. 
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Figur 1 Totalöverlevnad 

 
    Källa: Lancet Oncol, 2016 (4) 

 

Biverkningar 

De vanligaste biverkningarna oavsett grad var bl.a. diarré (74 %), trötthet (56 %), illamående 
(50 %), minskad aptit (46 %), palmar-plantar erytrodysestesi (PPES) (42 %), hypertension 
(37 %). De vanligaste allvarliga biverkningarna för cabozantinib var buksmärta (3 %), 
pleurautgjutning (3 %), diarré (2 %) och illamående (2 %) (4).  
 
Dosreduktion krävdes för 62 % av patienterna som behandlades med cabozantinib mot 25 % 
för de med everolimus (3). Biverkningar av grad 3 eller 4 noterades hos 71 % mot 60 %.  
 
 
Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

Läkemedelskostnaden (AUP) för cabozantinib är 54 000 kronor per månad vid 
rekommenderad dos. Motsvarande för everolimus är 39 000 kronor (1). Med antagandse om 
behandlinmgstid om drygt 8 månader blir kostnaden per patient ca 445 000 kr. Avtalspriset 
för nivolumab, som också har godkänd indikation i andra linjen är sekretessbelagt. TLV 
bedömer att nivolumab är effektmässigt likvärdigt med cabozantinib.  
 
Efter trepartsöverläggningar mellan TLV, företag och landstingen har en 
sidoöverenskommelse slutits.  I denna hanteras vissa osäkerheter i beslutsunderlaget och 
behandlingskostnaderna minskar. Vid analysen av kostnadseffektivitet har TLV jämfört 
cabozantinib med everolimus och kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) 
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är ca 760 000 kr när man tagit hänsyn till sidoöverenskommelsen. Sammantaget bedömer 
TLV därmed att kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen och sjukdomens 
svårighetsgrad. En förutsättning för att ta del av sidoöverenskommelsen är att läkemedlet 
förskrivs på recept, annars utgår ingen återbetalning som utgör grunden för riskdelningen.  
 

Nationella rekommendationer 

Det nationella vårdprogrammet för njurcancer (5) anger att första linjens behandling av 
klarcellig njurcancer (den dominerande formen) med god/intermediär prognos är sunitinib, 
pazopanib eller bevacizumab+interferon. Vid dålig prognos rekommendera sunitinib, 
pazopanib eller temsirolimus i första linjen. Vid andrelinjens behandling, efter tidigare 
VEGF-riktad terapi (som är det aktuella i detta ärende), rekommenderas nivolumab eller 
cabozantinib (rekommendationsgrad A) men med kommentaren att ordnat införande av 
cabozantinib pågår vid tidpunkten då vårdprogrammet togs fram. Axitinib, sorafenib eller 
everolimus kan övervägas (rekommendationsgrad A). 
 

Gruppens bedömning 

Det är visat att cabozantinib innebär en ökad överlevnad jämfört med everolimus, men 
noterar att andelen patienter som drabbades av biverkningar av grad 3 och 4 var högre. 
Gruppen bedömer att cabozantinib huvudsakligen blir aktuell i andra linjen för patienter som 
inte kan behandlas med nivolumab.  
 
Gruppen anser således att behandlingen kan ges till patienter med god eller intermediär 
prognos (MSKCC) och performance status 0-1. För att behandling ska vara kostnadseffektiv 
måste läkemedlet förskrivas på recept. 
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