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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  180327

  

Ibrance (palbociklib) i kombination med fulvestrant till 

kvinnor som tidigare erhållit endokrin behandling 

 

Ärendets handläggning 

Ärendet togs upp på initiativ av expertgruppen själv vid dess möte 180309. Utlåtande bygger 

till delar på tidigare utlåtande från expertgruppen i juni 2017 gällande palbociklib i 

kombination med aromatashämmare samt TLV´s sammanställning av dokumentationen. 

 

Bakgrund 

För ytterligare bakgrund, se tidigare utlåtande gällande palbociklib i kombination med 

aromatashämmare. 

 

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. Detta utlåtande begränsas 

till den indikation där palbociklib ges tillsammans med fulvestrant.  

 

Underlag för bedömningen 

Det huvudsakliga underlaget för godkännande vid den aktuella indikationen är resultaten från 

studien PALOMA-3.  

 

Studien inkluderade HR+, HER2 -, lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer som 

tidigare erhållit endokrin behandling. Studien var dubbelblind och 521 patienter 

randomiserades i förhållandet 2:1 till palbociklib i kombination med fulvestrant eller placebo 

i kombination med fulvestrant. Andra inklusionskriterier var bl.a. ECOG performance status 

0-1. Exkluderade var bland andra patienter med avancerad symtomatisk visceral spridning, 

patienter med symtomgivande CNS-metastaser eller med ett förlängt QTc-intervall. 

 

Primärt effektmått i studien var progressionsfri överlevnad (PFS). Sekundära effektmått var 

bland annat total överlevnad (OS), objektiv respons (ORR), responsduration (DOR), säkerhet 

och förändrad livskvalitet.  

 

PFS var för palbociklib+fulvestrant median 11,2 månader (95 % KI: 9,5-12,9) och för 

placebo+fulvestrant 4,6 månader (HR=0,497, 95 % KI: 0,398-0,620, p<0,000001). Andel 
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patienter som svarade på behandlingen (ORR) var 26 % vs 14 % (data cut-off okt 2015). 

Överlevnadsdata väntas under andra halvåret 2018 (1,2).  

 

Biverkningar 

Vanliga biverkningar var infektioner, trötthet, yrsel, anemi, håravfall, rodnad samt stomatit. 

En typbiverkan för CDK-hämmare är neutropeni. Neutropeni av grad 3/4 noterades hos 65 % 

vs 1 % och febril neutropeni noterades hos 3 vs 1 patient. Dosreduktion pga biverkningar 

krävdes hos 36 % av patienterna som behandlades med palbociklib.    

 

 

Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

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

läkemedelsförmånen i kombination med aromatashämmare. Detta avtal om riskdelning har 

ingått i TLV´s analys av kostnadseffektivitet även vid denna indikation.  Kostnaden per 

QALY får anses vara hög, ca 900 000 - 1 000 000 kronor, men av TLV bedömd som rimlig 

för behandling av sjukdomar med en mycket hög svårighetsgrad.  

 

Månadskostnaden för behandling enligt listpris är enligt TLV ca 33 800 kr. Eventuell 

dosjustering nedåt påverkar inte kostnaden då priset är det samma oavsett styrka.   

 

Med ett antagande om att behandlingstid motsvarande progressionsfri överlevnad (dvs 11 

månader), ger det en kostnad om ca 370 000 kr per behandlad patient enligt listpris. 

Patientantalet är svåruppskattat då det i denna linje finns ett flertal behandlingsalternativ och 

även möjlighet att ge palbociklib i kombination med aromatashämmare. Gruppen bedömer 

dock att upp mot 75 patienter per år i sydöstra sjukvårdsregionen kan komma att bli aktuella 

för behandling.  

 

 

Nationella rekommendationer 

Behandling med palbociklib och övriga CDK 4/6-hämmare omnämns i nationella 

vårdprogrammet för bröstcancer som publicerades i januari 2018. Vid den tidpunkten hade 

inte TLV beslutat att kombinationen palbociklib + fulvestrant skulle ingå i förmånen. 

Vårdprogrammet rekommenderar kombinationen CDK-4/6-hämmare med aromatashämmare 

men konstaterar samtidigt att kombinationen med fulvestrant har en starkare biologisk 

rational då en relativt stor andel av patienterna med metastaserad sjukdom har mutationer i 

östrogenreceptorn, vilket leder till en sämre effekt av aromatashämmare.  
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Gruppens bedömning 

Gruppen bedömer att tillägg av palbociklib till fulvestrant ger en tydlig vinst vad gäller 

progressionsfri överlevnad men noterar att ingen överlevnadsvinst är visad. 

Biverkningsmässigt dominerar neutropeni vilket kräver en noggrann monitorering. Gruppen 

tillstyrker användning i kombination med fulvestrant i den aktuella patientgruppen. 

Med tanke på biverkningsprofilen är det lämpligt att palbociklib ordineras och följs upp av 

onkolog. All användning av palbociklib ska registreras i Nya Läkemedelsregistret i INCA. 
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