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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  2020-01-13 

Lynparza (olaparib) som underhållsbehandling vid BRCA-

muterad höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär 

peritonealcancer efter första linjens platinumbaserad 

cytostatikabehandling. 
 

Ärendets handläggning 

Ärendet initierades av expertgruppen i samband med TLV´s förmånsbeslut i december 2019. 

Därefter har expertgruppen behandlat ärendet vid sitt möte 2020-01-13. 

 

 

Bakgrund 

I Sverige diagnosticeras cirka 700 nya fall av ovarialcancer per år och i sydöstra 

sjukvårdsregionen ca 80 fall (1). Ofta är sjukdomen spridd vid upptäckten. Under 

samlingsnamnet ovarialcancer ligger epitelial ovarialcancer, tubarcancer och primär 

peritonealcancer. Den primära behandlingen är operation för att avlägsna så mycket tumör 

som möjligt följd av platinabaserad kemoterapi. För patienter som svarar på denna 

behandling (vilket majoriteten gör) avvaktar man och monitorerar patienten. Det nu aktuella 

ärendet rör underhållsbehandling med olaparib för patienter som svarat på kemoterapin som 

ett alternativ till att avvakta och monitorera. 15-20 % av patienterna med ovarialcellscancer 

har en mutation i BRCA-generna. 

 

Olaparib är en hämmare av poly-ADP-ribospolymeras (PARP, ett enzym som reparerar 

skador i DNA). Det leder till brott på DNA-strängen och induktion av celldöd. Effekten är 

särskilt uttalad på celler och tumörer där BRCA-genen är muterad. Olaparib har även EMA-

godkännande för senare linjers behandling av ovarialcellscancer och för BRCA-muterad 

bröstcancer (bröstcancer dock inte inom läkemedelsförmånen). Olaparib tabletter ges peroralt 

i en dos om 300 mg två gånger dagligen.  

 

Aktuell indikation som prövas i detta utlåtande är underhållsbehandling av vuxna patienter 

med avancerad (stadie III och IV) BRCA1/2-muterad höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller 

primär peritonealcancer som är i respons (komplett eller partiell) efter avslutad första linjens 

platinumbaserad cytostatikabehandling. 
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Underlag för bedömningen 

Det huvudsakliga underlaget för godkännande vid den aktuella indikationen var en 

randomiserad, dubbelblind fas III-studie i nydiagnostiserade patienter med höggradig serös 

ovarialcancer som hade en mutation i BRCA1- och/eller BRCA2-generna (2). Patienter som 

svarat på behandling med platinabaserad kemoterapi randomiserades 2:1 till olaparib 300 mg 

två gånger dagligen eller placebo i två år. Primär endpoint i studien var progressionsfri 

överlevnad.  

 

391 patienter randomiserades i studien. Majoriteten hade stadie III och hade fått 6 cykler av 

platinumbaserad terapi och drygt 80 % hade en komplett respons på den terapin. Efter en 

uppföljning (median) om 41 månader noterades en riskkvot för progression på 0,3 (p<0.001). 

Median PFS nåddes inte i olaparibgruppen. Tre år efter påbörjad behandling var 60 % i 

olaparibgruppen progressionsfria medan motsvarande siffra för placebo endast var 27 %. Se 

figur 1. 10 % av patienterna fortsatte behandling efter 2 år då det fanns tecken kvarvarande 

tumör men fortsatt pågående respons, vilket var enligt protokollet. 

 

Fig 1 

 
Källa: Produktresumé Lynparza, 200109 
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För totalöverlevnad är data fortfarande omogna vilket gör det svårt att dra några slutsatser. I 

nuläget saknas dock tecken på överlevnadsvinst. Se fig 2. 

 

Fig 2 

 
Källa: Produktresumé Lynparza, 200109 

 
 

 

Biverkningar 

De vanligaste biverkningarna oavsett grad var illamående, fatigue, kräkningar och anemi. 

Vad gäller grad 3/4-biverkningar så dominerade anemi, neutropeni och fatigue.  

 

12 % av patienterna som fick olaparib avbröt behandlingen pga biverkningar. Dosreduktion 

och/eller behandlingsuppehåll pga biverkningar var mycket vanligt förekommande. 

 

 

Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

Läkemedelskostnaden för 28 dagars behandling enligt listpris och vid full dos är ca 47 700 kr. 

Det innebär en kostnad för 2 års behandling av en patient om ca 1,1 milj kr (beräknat på full 

dos).  

 

TLV har beslutat att inkludera Lynparza (olaparib) tabletter i förmånen (Lynparza kapslar 

med annan indikation ingår redan i förmånen). TLV bedömer att kostnaden är rimlig för 

behandling av patienter enligt den aktuella indikationen. Kostnaden per vunnit 

kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) är strax under 900 000 om man gör ett konservativt 

antagande om att den stora progressionsfria överlevnadsvinsten till viss del kan översättas i 

en totalöverlevandsvinst.  
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Förmånen är begränsad till den nu gällande indikationen. Studier pågår på andra indikationer 

och i kombination med andra läkemedel.  

 

Nationella rekommendationer 

Det nationella vårdprogrammet för ovarialcancer (1) uppdaterades hösten 2019. 

Vårdprogrammet rekommenderas primärbehandling med olaparib: 
 
Patienter med BRCA-positiv höggradig äggstockscancer stadium III–IV och som svarat 
(partiellt eller komplett) på platinuminnehållande cytostatikabehandling rekommenderas 

underhållsbehandling med PARP-hämmaren T olaparib (300 mg x 2) (⊕⊕⊕⊕). T 
olaparib sätts in inom 8 veckor efter avslutad cytostatikabehandling och pågår i 24 månader 
vid komplett remission eller till progress eller oacceptabel toxicitet. Vid resttumör efter 
24 månader kan man överväga att fortsätta behandlingen till progress eller till oacceptabel 
toxicitet. 

 

 

Gruppens bedömning 

Tillägg av olaparib tabletter som underhållsbehandling i den aktuella patientgruppen innebär, 

i jämförelse med endast monitorering, en klart ökad progressionsfri överlevnad med 

hanterbara biverkningar. Expertgruppen noterar dock att det saknas tydlig vinst i livskvalitet 

trots den långa progressionsfriheten. Vidare saknas data som visar positiv effekt på 

totalöverlevnad, men data är här omogna och gruppen bedömer likt TLV att det är troligt att 

PFS-vinsten bör kunna få genomslag även på överlevand. Osäkerheten i detta antagande är 

dock mycket stor vilket också leder till en stor osäkerhet i TLV´s analys av 

kostnadseffektivitet.  

 

Gruppen noterar samtidigt att det finns ett stort behov av ny effektiv behandling för denna 

patientgrupp som i hög grad recidiverar trots initialt bra svar på cytostatikabehandling. 

Baserat på det stora behovet och de nationella riktlinjerna så bedömer gruppen att olaparib 

kan användas i den aktuella situationen. Det är av stor vikt att följa godkänd indikation, 

behandlingstid (normalt avslut efter högst 2 år) och att avsluta vid oacceptabel toxicitet. 

Vidare ska all användning av olaparib registreras i Register för cancerläkemedel för att 

säkerställa möjlighet att följa upp hur behandlingen fungerar i klinisk praxis.  
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