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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  160926 

Mekinist (trametinib) i kombination med Tafinlar (dabrafenib) för behandling av icke-resektabelt 

eller metastaserat melanom hos patienter med BRAF V600 mutation.  

Ärendets handläggning 

Anmälan för snarlik kombination inkom 2015-12-11. I avvaktan på förhandlingar mellan TLV och 

berörda företag bordlades ärendet och återupptogs för den rubricerade kombinationen som 

beslutades ingå i läkemedelsförmånen 2016-06-16. Ett preliminärt utlåtande presenterades vid 

Expertgruppens möte 2016-09-26.  

Bakgrund 

Prekliniska data visar att dabrafenib hämmar MAPK signalvägen i BRAFV600E 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, men det nu aktuella ärendet gäller 

enbart i kombination med dabrafenib. Kombinationsbehandling med trametinib och dabrafenib är 

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

BRAFV600-mutation. 

Underlag för bedömningen 

Den pivotala studien för godkännandet av kombinationsbehandlingen (COMBI-d) var en öppen 

studie som randomiserade tidigare obehandlade patienter med metastaserad malignt melanom med 

BRAF-mutation till behandling med antingen dabrafenib eller trametinib + dabrafenib (1). Det 

primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad (PFS). 

Totalt randomiserades 423 patienter.  PFS var vid den initiala analys 9.3 mån för kombinationen mot 

8.8 mån för enbart dabrafenib. Vid 6 månaders uppföljning var överlevnaden 93 % mot 85 % 

(p=0.02) (1). En senare analys har visat en medianöverlevnad för kombinationen på 25.1 mot 18.7 

månader för dabrafenib (2).  
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Det finns ytterligare en randomiserad studie (704 patienter) som stöd för kombinationsbehandling. I 

den studien prövades dabrafenib + trametinib mot vemurafenib som singelterapi. Även in denna 

studie noterades ökad PFS och totaltöverlevnad (3).   



3 
 

Biverkningar 

Biverkningsprofilen var i stort likartad mellan kombinationen och dabrafenib som singelterapi, men 

dosjustering var vanligare i kombinationsarmen. Feber var vanligare i kombinationsarmen, 51 % vs 

28 % (grad 3 6 % vs 2 %). Andra vanliga biverkningar av kombinationen var trötthet, huvudvärk 

gastrointestinala besvär och hudreaktioner. Förekomsten av skivepitelcancer, en tidigare känd 

biverkan av BRAF-hämmare, var lägre i kombinationsarmen (2 % vs 9 %) (1). Även i studien som 

jämförde kombinationsbehandlingen mot vemurafenib sågs en likartad biverkningsprofil (3). 

Behandlingskostnad 

Baserat på rekommenderade normaldosering och listpris blir kostnaden per patient drygt 100 000 

kr/mån. Behandlingstiden (median) var i linje med PFS, dvs drygt 9 månader. Det ger en kostnad på 

ca 900 000 kr/ behandlad patient. Det finns dock ett avtal om riskdelning baserat på 

behandlingslängd som gör att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) hamnar 

någon stans mellan 760 000 och 960 000 kr. Det är hög nivå men anses rimlig givet sjukdomens 

svårighetsgrad. TLV har beslutat att trametinib ingår i läkemedelsförmån i kombination med 

dabrafenib och under förutsättning att man tecknat avtalet om sidoöverenskommelse. I sydöstra 

sjukvårdsregionen uppskattas antalet patienter (enligt anmälan) till ca 35 st/år. Företaget anger i sin 

ansökantill TLV ett uppskattat antal patienter i Sverige till ca 250 st/år (4).  

Gruppens bedömning 

Gruppen bedömer att dokumentationen för kombinationsbehandling med dabrafenib och 

trametinib är god. Positiv effekt är visad på så väl progressionsfri som totalöverlevnad. 

Biverkningsprofilen för kombinationen är i stort i linje med singelterapi med dabrafenib, men 

skivepitelcancer är mindre vanligt förekommande för kombinationen. Baserat på ovanstående 

bedömer expertgruppen att kombinationen dabrafenib och trametinib kan användas som första 

linjens behandling av BRAF muterat malignt melanom.   
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