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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  141209 

 

Sorafenib (Nexavar) för behandling av patienter med progressiv, lokalt 
avancerad eller metastaserad, differentierad tyreoideacancer, refraktär 
mot radioaktivt jod. 

 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom 2014-08-18 från överläkare Viveka Bergman, Onkologiska kliniken, US. 
Beslut togs vid mötet 141209.  

 

Bakgrund 

Nexavar är utvecklat gemensamt av Bayer och Onyx Pharmaceuticals och marknadsförs i 
Sverige av Bayer. Sorafenib är en lågmolekylär substans och hämmar många proteinkinaser 
som anses påverka flera målenzym i tumörceller (CRAF, BRAF, V600E BRAF, c-KIT och 
FLT-3) och i tumörkärl (CRAF, VEGFR-2, VEGFR-3 och PDGFR-β). Medlet är sedan länge 
godkänt för behandling av levercellscancer och njurcellscancer. Det godkändes av FDA 2013 
och av EMA 2014 även för behandling av progressiv, lokalt avancerad eller metastaserad, 
differentierad tyreoideacancer, refraktär mot radioaktivt jod. Det ges peroralt och den 
rekommenderade dosen är 400 mg två gånger dagligen. Sorafenib vid denna indikation 
innebär ytterligare en behandlingslinje. Någon sjukdomsspecifik behandling har tidigare inte 
funnits, endast symptomatisk. 

 

Underlag för bedömningen 

Godkännandet vid tyreoideacancer baseras på resultaten i DECISION-studien (1, 2). Det var 
en dubbelblind, placebokontrollerad, multicenterstudie (77 centra i 18 länder). Primär 
endpoint var progressionsfri överlevnad och patienterna utvärderades var åttonde vecka (CT 
eller MR bedömt enligt RECIST). 417 patienter randomiserades (1:1) till sorafenib eller 
placebo. Progressionsfri överlevnad (median) var i sorafenibgruppen 10,8 månader jämfört 
med 5,8 månader i placebogruppen (HR 0.59, 98 % CI  0,45-0.76, p<0,001). Det var ingen 
signifikant skillnad i totalöverlevnad men patienterna i placebogruppen tilläts korsa över till 
sorafenib vid progress. 
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I DECISION-studien analyserades en rad potentiella prediktiva biomarkörer på ca 250 
patienter men ingen markör visade sig prediktiv för behandlingsutfallet. 

 

Säkerhet 

Biverkningarna av sorafenib är väl kända från användningen vid andra cancerformer. I 
DECISION-studien var de vanligaste biverkningarna hand-fotsyndrom (76 % drabbades, 20 
% grad 3), diarré (68 %), alopeci (67 %). Behandlingen avbröts pga biverkningar hos 18,8 % 
av patienterna i sorafenibgruppen och hos 3,8 % i placebogruppen. 12 dödsfall inträffade 
under behandlingen i sorafenibgruppen jämfört med 6 i placebogruppen.  

 

Behandlingskostnad 

Nexavar ingår i läkemedelsförmånen men kostnadseffektiviteten prövades när läkemedlet 
lanserades för indikationen njurcellscancer. I praktiken innebär det ändå att Nexavar kan 
skrivas på recept med förmån även vid tyreoideacancer. 

Enligt anmälan beräknas 3-10 patienter i regionen bli aktuella för behandling per år. 
Läkemedelskostnaden per patient är ca 34 000 kr i månaden. Med ett antagande om ca 11 
månaders behandling (progressionsfri överlevnad i studien) så blir kostnaden per patient ca 
370 000 kr.  

Så vitt känt för expertgruppen pågår vid TLV eller NLT-gruppen inte någon värdering av 
kostnadseffektiviten vid den nu aktuella indikationen.  

 

Gruppens bedömning 

Gruppen anser att sorafenib (Nexavar) kan användas till patienter med progressiv, lokalt 
avancerad eller metastaserad, differentierad tyreoideacancer, refraktär mot radioaktivt jod. 
Behandlingen bör reserveras till patienter i gott allmäntillstånd, ECOG grad 0 och 1. Beslutet 
kan komma att omprövas om TLV eller NLT-gruppen tar fram en bedömning av 
kostnadseffektiviteten för denna indikation.  
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