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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  170619

  

Ibrance (palbociklib) i kombination med 

aromatashämmare vid östrogenreceptorpositiv, HER-2-

negativ bröstcancer 

 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom 2016-10-27. Ärendet bordlades och beslut i ärendet fattades vid 

expertgruppens möte 2017-06-19.  

 

Bakgrund 

Varje år insjuknar cirka 8 500 personer i Sverige i bröstcancer. Ca 80 % av dessa har 

östrogenreceptorpositiv (ER+), HER-2-negativ tumör, vilket är den grupp som i nuläget är aktuell 

för behandling med palbociklib. Behandlingen av dessa patienter varierar beroeden på i vilket 

stadium sjukdom är vid upptäckt. Vid återfall av hormonkänslig cancer utgör aromatashämmaren 

en viktig del av behandlingen. 
 

Ibrance är godkänt för behandling av patienter med metastaserande eller lokalt avancerad HR +, 

HER2 – bröstcancer i kombination med en aromatashämmare eller i kombination med fulvestrant 

till kvinnor som tidigare erhållit endokrin behandling.  

Palbociklib hämmar cyklinberoende kinas 4 och 6 (CDK4 och CDK6) som deltar i 
reglering av cellcykeln. Hämning av dessa kinaser leder till en minskad proliferation av 
tumörcellerna. Den rekommenderade doseringen är 125 mg dagligen i 21 dagar följt av 7 

dagars uppehåll. För hantering av biverkningar, främst neutropeni, finns möjlighet att sänka 

dosen till 75-100 mg.  

 

Detta utlåtande begränsas till den indikation där palbociklib ges tillsammans med 

aromatashämmare, då det är den behandlingen som har prövats hälsoekonomiskt (se nedan).  
 

Underlag för bedömningen 

Det huvudsakliga underlaget för godkännande vid den aktuella indikationen är den s.k. 

PALOMA-2-studien (2) (en fas II-studie med likartat upplägg finns också, men beskrivs inte 

närmare här). PALOMA-2 var en dubbelblind, placebokontrollerad studie där man studerade 

kombinationen av palbociklib och letrozol mot enbart letrozol vid behandling av ER-positiv, 

HER-2-negativ bröstcancer. Patienterna hade inte fått tidigare systemisk behandling (varken 

cytostatika eller hormonterapi) för avancerad sjukdom. Däremot hade majoriteten av 

patienterna fått tidigare neoadjuvant eller adjuvant behandling med cytostatika eller endokrin 

terapi. Omkring en tredjedel var nydiagnosticerade med metastaserad sjukdom redan vid 

diagnos. Primär endpoint var progressionsfri överlevnad (PFS) och sekundära mått var bland 

annat totalöverlevnad och objektiv respons. 
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Totalt randomiserades (2:1) 666 postmenopausala kvinnor. PFS var 24.8 månader för 

palbociklib + letrozol mot 14.5 månader för enbart letrozol (HR 0.58, p<0.001). Fördelen för 

palbociklib + letrozol vs enbart letrozol noterades i samtliga på förhand bestämda 

subgrupper. Objektiv respons var högre i gruppen med kombinationsbehandling (42 vs 35 %) 

men skillnaden var inte signifikant. Man ska dock notera att inte alla patienter hade tumörer 

som kunde mätas och analyseras utifrån RECIST.  

 

 

 

 

Biverkningar 

De vanligaste biverkningarna av grad 3 och 4 var neutropeni (66 % vs 1 %) och leukopeni 

(25 % vs 0 %). Febril neutropeni grad 3/4 noterades hos ca 2 % vs 0 %. Utöver ovan nämnda 

biverkningar var fatigue, illamående och alopeci vanligt förekommande hos patienter 

behandlade med palbociklib. Dessa var dock huvudsakligen av grad 1 och 2. Permanent 

utsättning av behandling på grund av biverkningar noterades för 10 % av patienterna i 

kombinationsgruppen mot 6 % i letrozol-gruppen. 

 

 

Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

TLV beslutade i juni 2017 (3), efter s.k. trepartsförhandling, att palbociklib ska ingå i 

läkemedelsförmånen i kombination med aromatashämmare.. Notera att indikationen i 
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kombination med fulvestrant ännu inte ingår i förmånen, bolaget har endast valt att ansöka 

om förmån för kombinationen med aromatashämmare. Expertgruppen förutsätter att en sådan 

ansökan lämnas in av bolaget för att för att få en bedömning av det hälsoekonomiska värdet 

även vid den indikationen. 

Månadskostnaden för behandling enligt listpris är ca 31 000 kr (tre veckors behandling följt 

av en veckas uppehåll). Eventuell dosjustering nedåt påverkar inte kostnaden då priset är det 

samma oavsett styrka.  En sidoöverenskommelse finns som innebär en riskdelning mellan 

landstingen och företaget för att hantera osäkerhet kring behandlingstid. Det betyder att 

behandlingskostnaden blir lägre och att den hälsoekonomiska analysen blir mindre osäker. 

Detaljerna i överenskommelsen är under sekretess. 

 

Med ett antagande om att behandlingstid motsvarande progressionsfri överlevnad (dvs ca 25 

månader), ger det en kostnad om ca 775 000 kr per behandlad patient enligt listpris. 

Patientantalet är svåruppskattat. Gruppen bedömer att ca 100 patienter per år i sydöstra 

sjukvårdsregionen kan vara aktuella för behandling.  

 

TLV bedömer att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår är 890 000 kr i jämförelse 

med enbart letrozol. Detta tillsammans med den sidoöverenskommelse som tecknats mellan 

landsting och företag gör att TLV bedömer att användning av palbociklib vid den aktuella 

indikationen får anses kostnadseffektiv då de anser att det är en sjukdom med mycket hög 

svårighetsgrad. Det är viktigt att notera att palbociklib måste skrivas på recept för att avtalet 

om riskdelning ska kunna ha avsedd effekt. Om så inte sker är behandlingen inte 

kostnadseffektiv. 

 

Nationella rekommendationer 

Behandling med palbociklib omnämns inte i det nationella vårdprogrammet från 2014 (1) 

eller i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Ett nytt vårdprogram är under utarbetande och 

förväntas publiceras under hösten. 
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Gruppens bedömning 

Gruppen bedömer att tillägg av palbociklib till en aromatashämmare har ett klart medicinsk 

värde, trots att överlevnadsvinst ännu inte har presenterats. Dokumentation föreligger, för den 

nu aktuella indikationen, huvudsakligen för kvinnor vars avancerade sjukdom är tidigare 

obehandlad (varken endokrint eller med cytostatika). Med det sidoavtal som finns bedöms 

behandlingen vara kostnadseffektiv. Gruppen tillstyrker användning i kombination med 

aromatashämmare enligt TLV´s beslut. Notera att gruppen inte stödjer användning i 

kombination med fulvestrant för patienter som tidigare fått endokrin behandling, då denna 

indikation inte har prövats hälsoekonomiskt. Orsaken till detta är att företaget enbart ansökte 

om förmån hos TLV för användning i kombination med aromatashämmare, men inte för 

kombination med fulvestrant. Expertgruppen förutsätter att sådan ansökan kommer att 

inlämnas till TLV. 

Det är av stor vikt att uppföljning av biverkningar sker enligt rekommendation. Med tanke på 

biverkningsprofilen är det lämpligt att palbociklib ordineras och följs upp av onkolog. 

Användning av palbociklib ska registreras i Nya Läkemedelsregistret i INCA när detta startar 

under hösten.  
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