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Regionala arbetsgruppen cancerläkemedel   2022-05-23 

Gavreto (pralsetinib) vid RET-fusionspositiv avancerad icke-
småcellig lungcancer som inte tidigare behandlats med en RET-
hämmare. 

 
Ärendets handläggning 

Ärendet inkom till arbetsgruppen 220119 och bordlades i väntan på förmånsbeslut från TLV. 
Ärendet hanterades på arbetsgruppens möte 220523. 
 
 
Bakgrund 

I Sverige drabbas cirka 4000 patienter per år av lungcancer, av dessa är ca 80 % av typen 
icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Omkring 1-2 % av patienterna med NSCLC har s.k 
RET-fusionspositiv tumör (1). RET är förkortning av ”rearranged during transfection” vilket 
är  en gen som kodar för ett receptortyrosinkinas. Fusion med andra gener kan leda till 
tumörutveckling och dessa fusionsproteiner är ett möjligt mål för läkemedel (2).  
 
Idag behandlas NSCLC normalt med immunterapi (PD1- eller PDL1-hämmare) med eller 
utan platinumbaserad kemoterapi. För de subgrupper av NSCLC som har vissa mutationer så 
ges istället tex EGFR-hämmare, ALK-hämmare eller ROS1-hämmare. På marknaden finns 
två godkända läkemedel med indikation RET-fusionspositiv NSCLC; pralsetinib och 
selperkatinib. Selperkatinib är dock i nuläget endast godkänt efter tidigare behandling med 
immunterapi och/eller kemoterapi (3). Selperkatinib ingår inte i läkemedelsförmånen.  
 
Pralsetinib är godkänt som monoterapi vid  RET-fusionspositiv avancerad NSCLC som inte 
tidigare behandlats med en RET-hämmare. Läkemedlet kan alltså bli aktuellt såväl i första 
som i senare linjers behandling. Pralsetinib ges peroralt i en dos om 400 mg en gång dagligen 
fram till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet (2). Godkännandet är villkorat att 
bolaget ska inkomma med ytterligare evidens för ett fullständigt godkännande.  
 
 
 
Underlag för bedömningen 

Det huvudsakliga underlaget för godkännande var en enarmad fas I/II-studie (4) i patienter 
med lokalt avancerad eller metastaserad RET-fusionspositiva tumörer. Fas I-delen bestod av 
en doseskaleringsfas i ett flertal tumörtyper och i fas II behandlades NSCLC patienter med 
400 mg pralsetinib dagligen till progression eller oacceptabel toxicitet. Nedan presenteras 
data från data cut off i maj 2020.  
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92 tidigare paltinumbehandlade och 29 tidigare obehandlade patienter med NSCLC 
behandlades med 400 mg dagligen. 87 respektive 27 patienter hade mätbar sjukdom vid start 
av behandling och utgjorde därför effektpopulationen. I median hade de tidigare behandlade 
patienterna erhållit två linjers behandling, utöver platinum bla PD1/PDL1-hämmare (45 %) 
samt multikinashämmare (26 %). Primär endpoint var tumörrespons.  
 
Tumörrespons noterades hos 61 % av de tidigare behandlade och hos 70 % av de tidigare 
obehandlade patienterna. Kompletta responser noterades hos 6 % respektive 11 %. Respons 
för enskilda patienter presenteras i figur 1 (A för tidigare behandlade och B för obehandlade). 
Andel responser som varade 12 månader var 74 % för tidigare behandlade och 26 % för 
tidigare obehandlade. Responser noterades även hos patienter som hade hjärnmetastaser.  
 

 
 
 
Progressionsfri överlevnad var 17,1 månader för tidigare platinumbehandlade och 9,1 
månader för tidigare obehandlade. Se figur 2. 
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Figur 2 

 
 
 
 
Biverkningar 

De vanligast förekommande biverkningarna var bl.a. anemi, förhöjda levervärden, neutropeni 
och leukopeni. Biverkningar av grad 3/4 förekom hos 48 %. De vanligaste grad 3/4-
biverkningarna var neutropeni, hypertension och anemi. Hos 38 % av patienterna krävdes 
dosreduktion och 6 % avbröt behandling pga biverkningar.  
 

Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

Månadskostnaden är cirka 50 000 kronor i månaden vid rekommenderad dosering. TLV har i 
sin hälsoekonomiska analys huvudsakligen jämfört pralsetinib med karboplatin/cisplatin + 
pemetrexed. Bolaget här även inkommit med indirekta effektjämförelser med pembrolizumab 
och pembrolizumab+platinumbaserad kemoterapi. TLV bedömer att pralsetinib har bättre 
effekt än dessa alternativ vad gäller PFS och överlevnad, även om osäkerheten är stor.   
 
TLV bedömer att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för pralsetinib 
jämfört med platinumbaserad kemoterapi är ca 840 000 kr. Osäkerheten i den 
hälsoekonomiska analysen är enligt TLV betydande, men majoriteten av de 
känslighetsanalyser som TLV gjort visar att kostnaden inte överstiger vad som normalt anses 
acceptabelt. TVL har därför beslutat att pralsetinib ska ingå i läkemedelsförmånen.    
 
Enligt anmälan bedöms 1-2 patienter/år kunna bli aktuella för behandling i sydöstra 
sjukvårdsregionen.  
 
 
Nationella rekommendationer 

Det nationella vårdprogrammet för lungcancer ger inte någon specifik 
behandlingsrekommendation för RET-fusionspositiv NSCLC men omnämner studieresultat 
för pralsetinib och selperkatinib (1). Rekommenderad behandling utgörs därmed i nuläget av 
kemoterapi, immunterapi med PD1-/PDL1-hämmare eller en kombination av dessa. Vid 
tidpunkten för den senaste revideringen av vårdprogrammet så ingick varken selperkatinib 
eller pralsetinib i läkemedelsförmånen.  
 



4 
 

 
 
 
Gruppens bedömning 

Arbetsgruppen bedömer att data för pralsetinib visar på en hög andel responser och att dessa 
responser förfaller ofta vara långvariga. Avsaknaden av kontrollgrupp i studien och att 
överlevnadsdata saknas är en svaghet. Biverkningarna anses vara hanterbara. Arbetsgruppens 
samlade bedömning är att pralsetinib kan användas i enlighet med godkänd indikation. Då 
uppföljningen i studierna är kort och det saknas jämförelse mot andra behandlingar är det av 
stor vikt att användningen följs upp i kvalitetsregister.   
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