
 

 

 

 

 

Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  150401 

Lynparza (olaparib) som underhållsbehandling vid BRCA-muterad recidiverande 

platinumkänslig ovarialcancer 

Bakgrund 

SKLs projekt Ordnat införande i samverkan (Otis) har valt olaparib som ett pilotläkemedel till ett 

landstingsgemensamt införande- och uppföljningsprotokoll. 

Olaparib marknadsförs av AstraZeneca och är en hämmare av poly-ADP-ribospolymeras (PARP, ett 

enzym som reparerar skador i DNA). Det godkändes i december 2014 både i Europa och i USA. 

Rekommenderad dos är 400 mg två gånger dagligen peroralt till progress eller oacceptabla 

biverkningar. Vissa patienter har ärftliga mutationer i någon av BRCA-generna som gör att 

tumörerna är mer känsliga för PARP-hämmare.  Tumören kan även förvärva mutationer med samma 

effekt. 

Godkännandet av Lynparza bygger på en klinisk prövning av Ledermann et al (N Engl J Med 2012; 

366: 1382-92). Tvåhundrasextiofem ovarialcancerpatienter som efter återfall svarade på 

platinuminnehållande kemoterapi randomiserades till underhållsbehandling med olaparib eller 

placebo. Progressionsfri överlevnad var 8,4 respektive 4,8 månader (median). Ingen signifikant 

skillnad sågs i totalöverlevnad. En subgruppsanalys av denna studie (Ledermann et al, Lancet Oncol 

2014; 15: 852-61) visade att skillnaden i progressionsfri överlevnad var större för patienter med 

BRCA-mutation, 11,2 jämfört med 4,3 månader, median. Man såg inte heller i denna grupp någon 

skillnad i totalöverlevnad.  

Totalt diagnosticeras ca 700 patienter med ovarialcancer per år i Sverige. Ca 70 % av patienterna har 

FIGO stadium II-IV och erhåller efter operation primär kemoterapi med karboplatin och paklitaxel.  

Trots detta återfaller ca 80 % av patienterna och får om återfallet inträffar senare än 6 månader efter 

föregående behandling åter platinuminnehållande kemoterapi. De patienter som då svarar och som 

har konstitutionell BRCA-mutation eller motsvarande förvärvad mutation i tumören kan då bli 

föremål för behandling med Lynparza. Uppskattningsvis har 25 % nedärvd eller förvärvad BRCA-

mutation. 

Utlåtande från NT-rådet (2015-03-27) 

NT-rådet rekommenderar landstingen att använda och följa upp Lynparza i enlighet med införande- 

och uppföljningsprotokollet. Effekten av behandlingen bedöms som måttlig men medlet bedöms ändå 

utgöra ett värdefullt tillskott i behandlingen givet tillståndets svårighetsgrad. TLV har beslutat att 

Lynparza ska ingå i läkemedelsförmånen och priset för 28 dagars behandling är ca 47000 kr. 

Förutom läkemedelskostnader tillkommer kostnader för genetiska analyser och rådgivning till 

riskindivider. TLV:s bedömning är att 964 000 kronor är den bästa uppskattningen av kostnad per 

vunnet QALY och att osäkerheten är hög. Enligt EMA:s godkännandevillkor ska företaget redovisa 

en slutlig överlevnadsanalys för den studie som ligger till grund för godkännandet samt utföra en fas  



 

 

 

 

III-studie för att ge bättre underlag för bedömning av effekt och säkerhet vid den godkända 

indikationen och redovisa en separat analys för patienter med somatisk BRCA-mutation. 

Gruppens rekommendation 

Expertgruppen instämmer i NT-rådets rekommendation. Gruppen vill betona att det endast gäller 

patienter med plantinumkänslig ovarialcancer som efter ett recidiv har svarat på 

platinuminnehållande kemoterapi och som har konstitutionell BRCA-mutation eller motsvarande 

förvärvad mutation i tumören. Uppskattningen är att 5-10 patienter per år i regionen uppfyller den 

godkända indikationen. 

 

 

 

 


