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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  140602 

Kadcyla (trastuzumab-emtansin, T-DM1) för behandling av patienter med HER2-positiv 

lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer som tidigare fått trastuzumab och en taxan.  

Ärendets handläggning 

Ärendet anmäldes i januari 2014 av Magnus Lagerlund, verksamhetschef vid onkologiska kliniken, 

Länssjukhuset i Kalmar. Ärendet bereddes och diskuterades vid expertgruppens möte 140602. 

Bakgrund 

Kadcyla är ett konjugat mellan den välkända monoklonala antikroppen trastuzumab och ett 

maytansinderivat, som har cytotoxisk effekt genom att hämma mikrotubulisystemet i cellerna. 

Medlet godkändes av FDA i februari 2013 och i Europa 15 november 2013 på ovannämnda 

indikation. Det ges i en dos av 3,6 mg/kg kroppsvikt som en intraveös infusion var tredje vecka. 

Den förmodade verkningsmekanismen är att konjugatet efter bindning till HER2-receptorn tas upp i 

cellerna och bryts ned i lysosomerna varefter frigjort cytotoxiskt medel kan verka på tubulinet. Idén 

att bärarstyra cytotoxiska läkemedel till tumörceller är mycket gammal men har visat sig innehålla 

många svårigheter.  

Underlag för bedömningen  

Flera fas II studier styrker att trastuzumab emtansine har effekt vid metastaserad HER2-positiv 

bröstcancer som tidigare behandlats med trastuzumab (1, 2). Den pivotala fas 3-studien för 

godkännandet, EMELIA, är en öppen randomiserad multicenterstudie på patienter med HER2-

positiv metastaserad eller lokalt avancerad bröstcancer, som tidigare behandlats med trastuzumab 

och en taxan (3). 991 patienter randomiserades efter olika stratifieringar till antingen trastuzumab-

emtansin eller lapatinib i kombination med capecitabin. Jämförelsearmen kan ifrågasättas men någon 

studie där jämförelsearmen är trastuzumab och capecitabin finns inte. Man anger inte en utan tre 

primära endpoints i EMELIA-studien: progressionsfri överlevnad genom oberoende bedömning, 

totalöverlevnad och säkerhet.  Ett exklusionskriterium var nedsatt vänsterkammarfunktion 

(ejektionsfraktion under 50%). Medelålder i studien var 53 år, ungefär hälften var 

hormonreceptorpositiva och drygt hälften hade tidigare fått antracykliner.  

Nedan visas progressionsfri överlevnad och totalöverlevnad. T-DM1 är Kadcyla. 

 



 

 

 

 

 

Den progressionsfria överlevnaden har 3,2 månader längre (median) i T-DM1-gruppen jämfört med 

kontrollarmen medan skillnaden i totalöverlevnad var 5,8 månader (median). 

Säkerhet 

Allvarliga biverkningar rapporterades hos 18 % av patienterna i lapatinib-capecitabin-gruppen 

jämfört med 15.5 % i T-DM1-gruppen. Som framgår av tabellen nedan var den vanligaste allvarliga 

biverkan i T-DM1-gruppen trombocytopeni och förhöjda levervärden. Vänsterkammarfunktionen 

försämrades hos få patienter. En minskad ejektionsfraktion på 15 % eller mer registrerades hos 1,7% 

av patienterna i T-DM1-gruppen jämfört med 1,6% i lapatinib-capecitabin-gruppen. De flesta 

dödsfall under studieperioden inträffade pga sjukdomsprogress (toltalt 123 dödsfall i lapatinib-

capecitabin-gruppen och 91 i T-DM1-gruppen) 

 

 



 

 

 

 

Hälsoekonomi 

Ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag har presenterats av TLV (4) på uppdrag av NLT. Kostnaden 

per vunnet QALY för Kadcyla bedöms vara 1 590 000 kr när Kadcyla jämförs med lapatinib i 

kombination med capecitabin som i EMILIA-studien och 1 136 000 kr vid jämförelse med 

trastuzumab och capecitabin. Det finns ingen studie där jämförelsen är trastuzumab och capecitabin 

utan data kommer från indirekta jämförselser. Notera att Tyverb (lapatinib) inte ingår i 

läkemedelsförmånen. 

I Socialstyrelsens riktlinjer för bröstcancer ges behandling med Kadcyla vid aktuell indikation 

prioritet 7 utifrån att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden ger måttlig till stor 

effekt till en måttlig till mycket hög kostnad per kvalitetjusterade levnadsår (5). 

NLT anger att företaget inkommit med kompletterande uppgifter och anger i sin rekommendation att 

kostnad per QALY är ca 950 000 kr jämfört med trastuzumab och capecitabin (6). Samtidigt har 

NLT förhandlat fram ett erbjudande om lägre pris, under sekretess. NLT rekommenderar landstingen 

att använda Kadcyla vid den utvärderade indikationen till det avtalade pris som företaget erbjudit.  

 

  



 

 

Gruppens bedömning 

Baserat på den överlevnadsvinst som sågs i den pivotala studien samt den hälsoekonomiska analys 

som tagits fram av TLV och NLT bedömer expertgruppen att Kadcyla kan användas vid den nu 

aktuella indikationen och till det av NLT framförhandlade priset. Expertgruppen betonar dock att det 

finns en stor osäkerhet i den hälsoekonomiska värderingen då den baseras på en indirekt jämförelse. 

Detta utlåtande gäller endast den rubricerade indikationen vilket noga bör beaktas då det nu sker 

stora förändringar inom området HER-2-positiv bröstcancer. 
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