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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  2022-08-29 

Nerlynx (neratinib) som adjuvant behandling av patienter med 
hormonreceptorpositiv HER2-positiv tidig bröstcancer  

 

 
Uppdatering 220829 
Regionala expertgruppen (nyligen namnändrad till RAG Cancerläkemedel) publicerade 
210607 (dokumentet nedan) en negativ rekommendation för neratinib. Nyttan bedömdes allt 
för begränsad i förhållande till kostnad och biverkningar för hela gruppen som omfattas av 
EMA´s godkända indikation. Rekommendation i vårdprogram saknades också vid den 
tidpunkten.  
 
Under våren 2022 uppdaterades vårdprogrammet med följande rekommendation: 
 
Hos patienter med högrisk (T2–3 eller N+) HR-positiv, HER2-positiv bröstcancer som inte 
har fått preoperativ eller postoperativ behandling med dubbel HER2-blockad eller 
postneoadjuvant behandling med T-DM1 kan man överväga förlängd anti-HER2- behandling 
med neratinib i 1 år. Patienterna ska starta behandlingen inom 1 år efter avslutad 
behandling med trastuzumab (B).   
 
Arbetsgruppen bedömer fortsatt att värdet av att lägga till ett års ytterligare adjuvant 
behandling med neratinib efter trastuzumab är begränsat. Trots det får det, i ljuset av den 
begränsning i indikationen som vårdprogrammet rekommenderar, anses rimligt att erbjuda 
denna behandling till denna högriskgrupp av patienter. RAG Cancerläkemedel omprövar 
därför sin rekommendation och anser att neratinib kan användas i enlighet med de 
begränsningar som vårdprogrammet anger.  
 
 
 

 
Komplettering 210607 
Expertgruppen publicerade ursprungligen ett utlåtande 210315. Detta utlåtande har nu 
kompletterats med data för patienter i subgruppen med hormonreceptorpositiv HER-2-positiv 
bröstcancer, vilket motsvarar den grupp där indikation enligt EMA är godkänd.  
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Ärendets handläggning 

Ärendet initierades internt inom expertgruppen och behandlades vid expertgruppens möte 
2021-03-15. Beslutet kompletterades vid expertgruppens möte 210607. 
 
 
Bakgrund 

I Sverige drabbas cirka 10 000 personer av bröstcancer varje år. Omkring 15 % av dessa har 
en s.k. HER2-amplifiering. Amplifiering av HER2-genen och överuttryck av receptorn är 
associerat med en sämre prognos än HER2-negativa tumörer av liknande stadium och grad 
(1). Patienter med HER2-positiv bröstcancer bör ges neoadjuvant behandling med HER2-
blockad (trastuzumab+/-pertuzumab)) och cytostatika (taxan) inför kirurgi. Beroende på 
utfallet av den neoadjuvanta behandlingen och kirurgin erbjuds efter kirurgin antingen 
behandling med trastuzumab+cytostatika eller trastuzumab-emtansin (Kadcyla). 
 
Neratinib (Nerlynx) är en peroral irreversibel tyrosinkinashämmare som blockerar signalering 
från  tillväxtfaktorreceptorerna HER1 (även EGFR), HER2 och HER4 (2). Den godkända 
indikationen är adjuvant behandling av patienter med hormonreceptorpositiv HER2-positiv 
tidig bröstcancer som har avslutat trastuzumab-baserad adjuvant behandling för mindre än ett 
år sedan. Neratinib ges alltså som en förlängning av den adjuvanta antikroppsbaserade HER-
2-blockaden.  
 
 
Underlag för bedömningen 

Det huvudsakliga underlaget för godkännande var den pivotala multicenter, randomiserade, 
dubbelblindade, placebo-kontrollerade fas III-studien, ExteNET (3). 
 
2 840 kvinnor med HER2-positiv bröstcancer i tidigt stadium inkluderades och 
randomiserades i studien. Patienterna skulle ha slutfört adjuvant behandling med trastuzumab 
för högst ett år sedan. Behandling med neratinib, 240 mg dagligen, eller placebo gavs under 
ett års tid.  
 
57 % hade hormonreceptorpositiv sjukdom, 27 % var nodnegativa, 42 % hade mellan en och 
tre positiva noder och 29 % hade fyra eller fler positiva noder. Cirka 10 % av patienterna 
hade stadium I-tumörer, cirka 40 % hade stadium II-tumörer och cirka 30 % hade stadium III-
tumörer. Mediantiden från sista adjuvanta trastuzumab-behandling till randomisering var 4,5 
månader. 
 
Primärt effektmått i studien var invasiv sjukdomsfri överlevnad (iDFS, invasive Disease-Free 
Survival) i intention to treat-populationen (ITT-populationen), vilket inkluderade både HR+ 
och HR- patienter. Sekundära effektmått i studien var bland annat sjukdomsfri överlevnad 
(DFS), kumulativ incidens av CNS-recidiv och total överlevnad (OS).  
 
I primäranalysen, uppföljningstid 2 år, var i ITT-analysen 93,9 % i neratinibgruppen 
återfallsfria mot 91,6 % för placebo, det noterades 70 återfall i neratinib-gruppen mot 109 i 
placebogruppen. Det innebär en relativ riskreduktion på 33 % (HR=0,67, 95% CI 0,50–0,91; 
p=0,0091), se figur 1.  
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Figur 1 

 
 
 
 
EMA godkände dock, efter ett initialt avslag för hela patientgruppen (ITT), neratinib enbart i 
subgruppen HR+ som avslutat adjuvant trastuzumab för högst ett år sedan. I den gruppen var 
iDFS 95,3 % för neratinib mot 90,9 % för placebo (HR=0,50, 95% CI 0,31–0,78; p=0,003) 
(4), se figur 2. 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 
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Livskvalitet mätt med skalorna FACT-B och EQ5D visade en nackdel för neratinib jämfört 
med placebo under ffa den första månadens behandling, därefter uppgavs värdena återgå mot 
baslinjen för båda grupperna.  
 
Vid en senare uppföljning (5 år) var 90,2 % i neratinibgruppen återfallsfria mot 87,7 % för 
placebo i ITT-populationen, det noterades 116 återfall i neratinib-gruppen mot 163 i 
placebogruppen. Det innebär en relativ riskreduktion för återfall på 27 % (HR= 0,73). I 
subgruppen med HR+ sjukdom var motsvarande siffror 91,2 % vs 86,8 % (HR=0,60) vilket 
alltså motsvarar en 40 %riskreduktion (5). 
 
Vid en uppföljning av totalöverlevnad, med 8 års uppföljning, noterades ingen signifikant 
överlevnadsfördel för neratinib i den HR+ positiva gruppen med 91,5 % överlevnad för 
neratinib vs 89,4 % placebo (HR=0,79, 95 % CI 0,55-1,13, p=0,20) (6). 
 
 
Biverkningar 

De vanligast förekommande biverkningarna var diarré (96 % för neratinib och 36 % för 
placebo), illamående, trött och kräkningar. Den helt dominerande grad 3/4-biverkningen var 
diarré där 40 % av patienter som behandlades med neratinib drabbades mot 2 % för placebo. 
För omkring var fjärde patient krävdes dosminskning pga diarré. Man ska notera att det i 
protokollet för studien inte fanns någon uppmaning att ge profylax mot diarré.  
Försämrad vänsterkammarfunktion noterades hos 1 % av patienterna i båda grupperna.  
 

 

 

Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

Månadskostnaden för neratinib vid rekommenderad startdos (240 mg/dag) är ca 55 000 kr. 
Behandlingstiden enligt produktresumén är 1 år och kostnaden blir då ca 660 000 kr per 
behandlad patient. 
 
TLV har utvärderat neratinib och bedömde i februari 2020, baserat på rekommendationer i 
vårdprogrammet, att det relevanta jämförelsealternativet är ingen behandling (7). Enligt TLV 
är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för neratinib cirka 560 000 
kronor jämfört med ingen behandling. Behandlingen uppskattas leda till en vinst av 0,67 
kvalitetsjusterade levnadsår och 0,8 levnadsår jämfört med ingen behandling. Osäkerheten i 
den hälsoekonomiska analysen är hög och främst kopplad till antaganden om bibehållen 
effektfördel samt antaganden om behandlingslängd. TLV har byggt sin analys på en antagen 
behandlingstid om i snitt 10 månader och att patienterna erbjuds loperamid som profylax mot 
diarré. 
 
Expertgruppen bedömer att antalet patienter som kan komma att bli aktuella för behandling är 
lågt, omkring en handfull per år i sjukvårdsregionen. Detta baseras på att om man följer det 
nationella vårdprogrammet (se nedan) och erbjuder neoadjuvant behandling så får man en 
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hög andel patienter i patologisk komplett remission (pCR). De patienter som inte får pCR bör 
erbjudas trastuzumab emtansin. Den kvarvarande gruppen bedöms därför som liten. 
 
 
Nationella rekommendationer 

Det nationella vårdprogrammet (1) anger för den aktuella patientgruppen att: 
”Patienter med lokalt avancerad sjukdom bör alltid, om det allmänna hälsotillståndet 
tillåter, erbjudas preoperativ cytostatikabehandling, i förekommande fall med anti-HER2-
mediciner respektive endokrin behandling på basen av tumörens egenskaper.” 
Rekommendationsgrad A 
 
Postoperativt rekommenderas att: 
”Patienter med säkerställd HER2-positivitet bör erbjudas 1 års postoperativ 
tilläggsbehandling med trastuzumab.” Rekommendationsgrad A 
 
Vårdprogrammet nämner evidensen för neratinib men lämnar inte någon rekommendation. 
”Tillägg av postoperativ neratinib i 1 år efter avslutad postoperativ trastuzumab ger en 
förbättrad 5 års invasiv sjukdomsfri överlevnad på 3,5 %1 i jämförelse med placebo (90,2 % 
vs 87,7 %).” Evidensgradering +++ 
 
 
Gruppens bedömning 

Expertgruppen bedömer att nyttan som tillägget av neratinib ger vad gäller risk för återfall är 
relativt begränsad i absoluta tal samtidigt som besvärande biverkningar (diarré) är mycket 
vanligt förekommande. Utöver detta så rekommenderar nationella och internationella 
guidelines idag att patienter med HER2-positiv bröstcancer ges neoadjuvant behandling före 
kirurgi vilket sänker risken för återfall. Högriskpatienter, som inte nått patologisk komplett 
remission efter neoadjuvant behandling, erbjuds idag trastuzumab-emtansin adjuvant.  
 
När den begränsade nyttan, biverkningsprofilen samt de senaste årens förändrade pre- och 
postoperativa behandlingsprinciperna för HER2-positiv bröstcancer beaktas, bedömer 
expertgruppen inte att neratinib ska införas som förlängd adjuvant behandling vid den 
aktuella indikationen. Rekommendationen kan komma att omprövas om nya data tillkommer 
eller vid uppdatering av det nationella vårdprogrammet. 
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