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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  2021-06-07 

Erleada (apalutamid) vid icke-metastaserad kastrationsresistent 
prostatacancer (nmCRPC) och metastaserad hormonkänslig  
prostatacancer (mHSPC) 
 

Ärendets handläggning 

Ärendet inkom lokalt till Läkemedelskommittén i Region Jönköping och lyftes därefter till 
expertgruppen. Nedanstående utlåtande bygger huvudsakligen på sammanställning 
publicerade i TLV´s beslut om apalutamid samt produktresumén (1, 2). Ärendet behandlades 
vid expertgruppens möte 210607.  
 
 
Bakgrund 

Icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) är ett tillstånd där tumören 
inte metastaserat men slutat svara på androgen deprivationsterapi (ADT, även kallat 
kastrationsbehandling). Patienter som löper hög risk att utveckla metastaserad sjukdom 
definieras som de med en PSA-dubbleringstid kortare än 10 månader. Utöver apalutamid har 
darolutamid (Nubeqa, se separat utlåtande) och enzalutamid (Xtandi) godkänd indikation 
nmCRPC (enzalutamid saknar dock förmån vid den indikationen).  
 
Metastaserad hormonkänslig  prostatacancer (mHSPC) är en situation där patientens tumör 
har metastaserat  men fortfarande svarar på kastrationsbehandling. 
 
Apalutamid är en oral  androgenreceptorhämmare. Apalutamid förhindrar androgen-
receptorns förflyttning till kärnan, vilket påverkar gener som styr tumör-cellernas tillväxt och 
apoptos (2).  
  
De för apalutamid av EMA godkända indikationerna är: 

• icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) som löper hög risk 
att utveckla metastaserad sjukdom 
 

• metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) i kombination med ADT 
 
Apalutamid ges peroralt i en dos om 240 mg en gång dagligen.  
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Underlag för bedömningen 

nmCRPC 
Det huvudsakliga underlaget för godkännande vid den aktuella indikationen är fas III-studien 
SPARTAN där apalutamid jämfördes med placebo, som tillägg till 
androgen deprivationsterapi (ADT) i en grupp patienter som bedömdes löpa hög risk för nära 
förestående metastaserad sjukdom. 
  
Totalt 1 207 patienter med nmCRPC randomiserades 2:1 till att få antingen apalutamid i 
kombination med ADT eller placebo med ADT. Patienter hade en dubbleringstid för 
prostataspecifikt antigen(PSA) ≤ 10 månader och de bedömdes löpa hög risk för nära 
förestående metastaserad sjukdom och prostatacancerspecifik död. Primär endpoint var 
metastasfri överlevnad (MFS, tid från randomisering till fjärrmetastaser i skelett eller 
mjukvävnad eller dödsfall oavsett orsak).  
 
Behandling med apalutamid minskade risken för fjärrmetastaser eller dödsfall med 70 % 
jämfört med placebo (riskkvot MFS = 0,30; p < 0,0001). Medianen för MFS var 41 månader 
för apalutamid och 16 månader för placebo.  
 
 

 
 
 
Med en medianuppföljningstid på 52,0 månader sågs en minskad risk för dödsfall med 22 % 
jämfört med placebo (riskkvot = 0,78; p = 0,0161). Medianvärdet för OS var 73,9 månader 
för apalutamid-gruppen och 59,9 månader för placebogruppen. 
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mHSPC 
Det huvudsakliga underlaget för godkännande vid mHSPC var fas III-studien TITAN som 
jämförde apalutamid med placebo, som tillägg till ADT. 
 
Studien var randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, där 1 052 patienter med mHSPC 
randomiserades (1:1) till apalutamid eller placebo. Patienterna hade minst en skelettmetastas 
och exkluderades metastaserna var begränsade till antingen lymfkörtlarna eller inälvorna 
(t.ex. lever eller lunga).  
 
Studiens primära endpoint var total överlevnad och radiografisk progressionsfri överlevnad 
(rPFS). Riskkvott för rPFS var 0,48 (p<0,0001). Riskkvot för död var 0,67 (p=0,05), 
medianöverlevnaden var inte uppnådd i någon av grupperna (se figur).  
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Biverkningar 
De vanligaste biverkningarna vid behandling med apalutamid är enligt produktresumén 
trötthet (26 %), hudutslag (26 % av någon grad och 6 % av grad 3 eller 4), högt blodtryck (22 
%), värmevallning (18 %), artralgi (17 %), diarré (16 %), fall (13 %) och viktminskning (13 
%). Andra viktiga biverkningar innefattar frakturer (11 %) och hypotyreos (8 %) (2). 
 

Behandlingskostnad och hälsoekonomi 
nmCRPC 
Antalet individer som skulle omfattas nmCRPC har i anmälan till Läkemedelskommittén i 
Region Jönköpings uppskattats till ca 18 patienter/år vilket i sydöstra sjukvårdsregionen 
skulle motsvara ca 50 patienter/år. Median behandlingstid var ca 33 mån. Med ett listpris om 
ca 29 400 kr/mån blir kostnaden per behandlad patient ca 970 000 kr. Kostnaden är dock 
lägre då sekretessbelagd sidoöverenskommelse mellan regionerna och bolaget finns.  
 
Med hänsyn tagen till innehållet i sidoöverenskommelsen för apalutamid, bedömer TLV att 
kostnaden per vunnet QALY för apalutamid+ADT jämfört med ADT är cirka 360 000 
kronor. 
 
 
mHSPC 
Antalet individer som skulle omfattas mHSPC har i anmälan till Läkemedelskommittén i 
Region Jönköping uppskattats till ca 24 patienter/år vilket i sydöstra sjukvårdsregionen skulle 
motsvara ca 70 patienter/år. Med en median behandlingstid på ca 39 mån motsvarar det en 
kostnad per patient om ca 1,15 milj kronor. Kostnaden är dock lägre då sekretessbelagd 
sidoöverenskommelse mellan regionerna och bolaget finns. 
 
Med hänsyn tagen till innehållet i sidoöverenskommelsen för apalutamid, bedömde TLV 
kostnaden per vunnet QALY för apalutamid+ADT jämfört med enbart ADT till ca 640 000 
kronor och för apalutamid+ADT jämfört med docetaxel+ADT till ca 850 000 kronor.  
 
Analyserna vid båda indikationerna är förknippade med osäkerheter men TLV anser att 
”kostnaden per vunnet QALY inte överstiger den kostnad som TLV bedömer som rimlig för 
behandling av tillstånd med mycket hög svårighetsgrad”, vilket gäller båda indikationerna 
(1). 
 
 
Nationella rekommendationer 

Det nationella vårdprogrammet reviderades april 2021. Vid vårdprogrammets färdigställande 
hade TLV inte fattat beslut om förmån för apalutamid. Rekommendation för apalutamid 
saknas därmed.  
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Kortfattat kan rekommendationerna för aktuella indikationer sammanfattas: 
 
nmCRPC 
Vid denna typ av prostatacancer, rekommenderas i det svenska vårdprogrammet för 
prostatacancer, enbart behandling med ADT.  
 
mHSPC 
Vid mHSPC anger vårdprogrammet att enbart ADT eller docetaxel+ADT är möjliga 
behandlingsalternativ. För en andel patienter med mHSPC anges även 
abirateron+prednisolon+ADT som möjligt alternativ. 
 
 
Gruppens bedömning 

Expertgruppen bedömer att nyttan av tillägg med apalutamid till ADT är tydlig både vid 
nmCRPC samt vid mHSPC med positiva effekter både på tid till metastasering (nmCRPC), 
progressionsfri överlevnad samt totalöverlevnad. Samtidigt bedöms biverkningarna som 
hanterbara. Expertgruppen anser att apalutamid kan användas i enlighet med aktuell 
indikation och förmånsbegränsning.  
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