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Lenvatinib vid första linjens behandling av icke-resektabel 

hepatocellulär cancer (HCC) 

 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom 180911 från specialistläkare Jakob to Baben, Onkologiska kliniken, 

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Ärendet behandlades på expertgruppens möte 181022. 

 

 

Bakgrund 

Lenvatinib (Lenvima) är en per oral multikinashämmare, mot VEGFR 1-3, FGFR 1-4, 

PDGFR-alfa samt KIT. Dessa proteiner (kinaser) har betydelse för tumörangiogenes, 

onkogenes, metastasering och proliferation. 

 

Läkemedlet är sedan tidigare godkänt för behandling av radiojodrefraktär tyroideacancer. 

Lenvatinib är nu godkänt av EMA för första linjens behandling av ickeresektabel 

hepatocellulär cancer (HCC). Den rekommenderade dosen är 8mg (två 4 mg kapslar) en gång 

dagligen för patienter med kroppsvikt <60 kg, samt 12mg (tre 4 mg kapslar) en gång dagligen 

för patienter med kroppsvikt >60 kg, kontinuerligt. 

 

Underlag för bedömningen 

Godkännandet baseras på en randomiserad, non-inferior, fas III-studie, REFLECT (1). Det 

var en internationell multicenterstudie, 20 länder från Asien, Europa och Nordamerika, som 

inkluderade 954 patienter med icke-resektabel HCC. Randomisering 1:1 mellan lenvatinib 

eller sorafenib, under tiden mars 2013 till juli 2015. För inklusion krävdes 

leverfunktionsstatus Child-Pugh A, performance status ECOG 0-1 och välkontrollerat 

blodtryck. Någon tidigare systemisk behandling skulle ej ha givits. Primär endpoint var 

överlevnad. Sekundära endpoints var progressionsfri överlevnad, tid till progression, respons 

grad samt livskvalitet.  

 

Medianöverlevnad var 13,6 månader för lenvatinib och 12,3 för sorafenib (non-inferior). 

Lenvatinib visade bättre resultat för alla sekundära endpoints jämfört med sorafenib. 

Lenvatinib gav längre PFS än sorafenib (7,4 vs 3,7 månader). Det var 33 % i lenvatinib-

armen och 39 % i sorafenib-armen som fick ytterligare antitumoral behandling utanför 

studien. Livskvalitet var väsentligen lika i båda grupperna. 
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Biverkningar 

Biverkningar grad 3 och högre förekom hos 57 % för lenvatinib och 49 % för sorafenib. 

Vanligaste biverkningar för lenvatinib var hypertoni, diarré, matleda och viktminskning. 

Allvarligaste biverkningarna var leversvikt, cerebral blödning och andningssvikt, dessa ledde 

till dödlig utgång hos 2 % av patienterna som fick lenvatinib. Motsvarande siffra för 

sorafenib var 1 %. I lenvatinib-armen ledde biverkningar till dosreduktion för 37 %, och 

avslutande av behandling för 9 %. För sorafenib var motsvarande andelar 38 % respektive 7 

%. 

 

 

Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

I REFLECT-studien gavs lenvatinib, i median, under 5,7 månader mot 3,7 månader för 

sorafenib. Månadskostnaden för behandling blir för patienter < 60 kg (8 mg dagligen) 32 360 

kr. För patienter över 60 kg (12 mg dagligen) 48 540 kr. Kostnaden för sorafenib blir ca 

34 000 kr per månad. 

 

TLV har inte prövat lenvatinib hälsoekonomiskt vid indikationen HCC. Den nya indikationen 

kan dock anses ingå i förmånen då läkemedlet har en generell (icke-begränsad) förmån. 

Baserat på den viktberoende doseringen kan man anta att behandlingskostnaden med 

lenvatinib blir högre än med sorafenib. 

  

 

Nationella rekommendationer 

I det nationella vårdprogrammet finns inga riktlinjer, då det utkom 2016. 

 

 

Gruppens bedömning 

Gruppen bedömer att lenvatinib innebär ett tillskott till behandlingsarsenalen vid tidigare 

obehandlad HCC och kan väljas som ett alternativ till sorafenib. Överlevnaden var i linje med 

dagens etablerade behandling (sorafenib) medan progressionsfri överlevnad, tid till 

progression och respons var signifikant bättre för lenvatinib.  

 

Biverkningarna är svåra med båda preparaten. Det är därför viktigt att begränsa 

användningen till patienter som, likt studiedeltagarna, uppvisar leverfunktionsstatus Child-

Pugh A, performance status ECOG 0-1 och välkontrollerat blodtryck. Därmed bedömer 

gruppen att antalet möjliga patienter som är i tillräckligt gott skick för behandling är mycket 

begränsat. 
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