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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  141103 

 
Erivedge (vismodegib) vid symtomatisk, metastaserad eller lokalt 
avancerad basalcellscancer, som inte är lämplig för kirurgi eller 
strålbehandling 
 
Uppdatering 160523 
TLV har, efter en ny ansökan från företaget, beslutat att inte inkludera Erivedge i 
läkemedelsförmån då underlaget för att bedöma kostnadseffektiviteten är för dåligt, 
huvudsakligen pga att studier med jämförelsebehandling saknas. Inom ramen för företagets 
ansökan om att omfattas av läkemedelsförmånerna genomfördes så kallade 
trepartsöverläggningar mellan TLV, landstingen och företaget. Dessa resulterade inte i någon 
sidoöverenskommelse som gemensamt kunde accepteras av företaget och landstingen. 
 
NT-rådet lämnade därför 20160517 en rekommendation att avstå från användning av 
Erivedge. Den regionala expertgruppen står bakom den rekommendationen. 
 
 
Ärendets handläggning 
Anmälan inkom från Karin Andersson, Hudkliniken i Kalmar, 2014-06-09. Expertgruppen 
har inväntat rekommendation från NLT-gruppen vilken inkom 2014-09-05. Ett preliminärt 
utlåtande, som bygger på en 4-länsrapport från januari 2013 presenterades vid Expertgruppens 
möte 2014-11-03. 
 
Bakgrund 
Vismodegib är utvecklat av Curis och Genentech och marknadsförs i Europa av Roche. Det är 
den första hämmaren av hedgehog-signaleringen, som oftast är aktiverad vid basalcellscancer 
och godkändes av FDA 120130 och av EMA 130712. Medlet ges peroralt i dosen 150 mg 
dagligen. Godkännandet är villkorat i väntan på mer effekt- och säkerhetsdata. 
Basalscellscancer är en mycket vanlig tumörform. De allra flesta botas genom kirurgiskt 
avlägsnande av tumören och det är ytterst ovanligt att den metastaserar eller blir lokalt 
avancerad. Vid metastaserad sjukdom är behandlingen idag huvudsakligen strålning. 
 
Underlag för bedömningen 
I en fas I-studie på totalt 33 patienter med metastaserad (18 st) eller lokalt avancerad (15 st) 
studerades vismodegib i dosen 150-540 mg (1). Objektiv respons noterades hos 40 procent av 
patienterna med metastaserad sjukdom och 60 procent hos de med lokalt avancerad sjukdom. 
Redogörelse för respons i förhållande till dos saknas i publikationen, men man noterade att 
dosökning över 150 mg inte ledde till högre plasmakoncentrationer, något som skulle kunna 
förklaras av både mättnadsbar absorption och ökad elimination vid upprepade doser över 150 
mg (2).  
 
Erivedge godkändes av FDA på basen av en internationell multicentrisk fas II studie (3) 
omfattande 104 patienter med lokalt avancerad eller metastaserad basalcellscancer, som 
behandlades med 150 mg vismodegib dagligen. Central vävnadsbedömning konfirmerade 
diagnosen hos 96 patienter och effektutvärderingen skedde i denna grupp där alla utom en 
hade ECOG-status 0 eller 1. Sextiosex procent hade lokalt avancerad sjukdom och 34 procent 
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hade metastaserad sjukdom. De flesta patienterna hade genomgått tidigare behandling 
(kirurgi, strålbehandling eller kemoterapi). Studiens primära endpoint var att studera om 
objektiv respons översteg 10 procent i gruppen med metastaserad sjukdom och 20 procent i 
gruppen med lokalt avancerad sjukdom, enligt oberoende bedömning.  Den objektiva 
svarsfrekvensen var 30 procent hos patienter med metastaserad sjukdom och 43 procent hos 
patienter med lokalt avancerad sjukdom. Detta var signifikant mer än de uppsatta gränserna. 
Komplett remission sågs hos 21 procent av patienterna med lokalt avancerad sjukdom men 
inte hos någon med metastaserad sjukdom. Figur 1 visar tumörrespons för enskilda patienter. 
Responsdurationen var 7,6 månader (median) i båda grupperna. Medianen för behandlingstid 
var ca 10 månader. Skälen till avbrott i behandling är dåligt beskrivna men var huvudsakligen 
progression i gruppen metastaserad sjukdom och patientens eget val i gruppen med lokalt 
avancerad sjukdom. 
 

 
Figur 1    Sekulic et al, NEJM 2012 
 
Det finns ingen fas III-studie rapporterad. Däremot finns ytterligare en publicerad fas II-studie 
av dermatologer på patienter med Gorlins syndrom (4), som är en ärftlig sjukdom med en 
specifik mutation som leder till aktivering av hedgehog-signaleringen. Patienterna får på 
grund av detta mängder av basalcellscancrar och utsätts för upprepade kirurgiska ingrepp. 
Studien är randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind. Fyrtioen patienter har 
randomiserats i ett 2:1-förhållande (vismodegib: placebo) och patienterna fick 150 mg 
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vismodegib dagligen under 18 månader. Endpoint var antalet nya basalcellscancrar. 
Vismodegib reducerade markant både antalet nya basalcellscancrar och storleken av de nya 
cancrarna. Gorlins sjukdom är ännu inte en godkänd indikation för vismodegib.  
Biotillgängligheten för vismodegib vid en dos av 150 mg är ca 32 procent (5) vilket kan 
innebära en risk för stora variationer i absorption mellan individer och mellan dostillfällen. 
Vismodegib utsöndras huvudsakligen i oförändrad form. Halveringstiden är lång, i genomsnitt 
cirka fyra dygn. 
 
Biverkningar 
Bland vanliga biverkningar noterades muskelspasmer, smakförlust, alopeci, illamående, 
diarré, ledvärk. I fas II-studien avbröt 12 procent av patienterna uttryckligen pga biverkningar 
(3). Siffran var dock sannolikt högre då 20 procent av patienterna avbröt på eget initiativ och 
där grunden för avbrytande av behandling inte noterats. I studien av vismodigib vid Gorlins 
sjukdom avbröt 54 procent av patienterna på grund av biverkningar och endast 20 procent 
tolererade behandling under 18 månader (4). 
 
Baserat på sin verkningsmekanism kan man anta att vismodegib är kraftigt teratogent. 
Information om detta och råd kring antikonception är mycket viktigt.  
 
Behandlingskostnad 
Företaget har fått avslag på sin ansökan om att medlet skulle få ingå i läkemedelsförmånen. 
Med ett antagande om en behandlingstid om 10 månader blir läkemedelskostnaden ca 590 000 
kr per patient vid det pris som företaget ansökte om hos TLV och som ledde till avslag. 
Expertgruppen noterar att listpriset nu ligger ca 20 % lägre än det pris som företaget ansökte 
om hos TLV. Efter prissänkningen och med en lösning för återbetalning baserad på 
behandlingstid anger NLT-gruppen att kostnaden per QALY landar på ca 900 000 kr och 
rekommenderar en tidsbegränsad användning tills ny utvärdering av läkemedelet sker i 
samarbete mellan NLT, TLV och Läkemedelsverket. Eftersom det är ytterst ovanligt att 
basalcellscancer metastaserar kan någon enstaka patient i regionen bli föremål för behandling 
årligen.  
 
Gruppens bedömning 
Gruppen anser att vismodegib är ett värdefullt tillskott i behandlingen av de mycket få 
patienter med avancerad basalcellscancer som inte kan behandlas med kirurgi eller strålning 
och instämmer i NLT-gruppens rekommendation att medlet bör användas  med förebehållet 
att patienten diskuterats på multidisciplinär konferens med deltagande av onkolog innan 
behandling startas. 
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