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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  2021-06-07 

Nubeqa (darolutamid) vid icke-metastaserad kastrationsresistent 
prostatacancer (nmCRPC)  
 

Ärendets handläggning 

Ärendet inkom lokalt till Läkemedelskommittén i Region Jönköping och lyftes därefter till 
expertgruppen. Nedanstående utlåtande bygger huvudsakligen på sammanställning 
publicerade i TLV´s beslut om darolutamid samt produktresumén (1,2). Ärendet behandlades 
vid expertgruppens möte 21-06-07.  
 
Bakgrund 

Icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) är ett tillstånd där tumören 
inte metastaserat men slutat svara på androgen deprivationsterapi (ADT, även kallat 
kastrationsbehandling). Patienter som löper hög risk att utveckla metastaserad sjukdom 
definieras som de med en PSA-dubbleringstid kortare än 10 månader. Utöver darolutamid har 
apalutamid (Erleada, se separat utlåtande) och enzalutamid (Xtandi) godkänd indikation 
nmCRPC (enzalutamid saknar dock förmån vid den indikationen).  
 
Darolutamid är en oral  androgenreceptorhämmare som hämmar androgenbindning och 
translokation av receptorn till cellkärnan vilket minskar tumörcellernas tillväxt och leder till 
antitumöraktivitet.  
 
Den av EMA godkända indikationen för darolutamid är icke metastaserad kastrationsresistent 
prostatacancer (nmCRPC) som löper hög risk att utveckla metastaserad sjukdom. 
Darolutamid ges peroralt i en dos om 600 mg två gånger dagligen.  
 
 
Underlag för bedömningen 

Det huvudsakliga underlaget för godkännande var en randomiserad, dubbelblindad, 
placebokontrollerad multicenterstudie i fas III (ARAMIS) på patienter med icke metastaserad 
kastrationsresistent prostatacancer med tid till fördubbling av PSA (PSADT) på ≤ 10 
månader. 
 
1 509 patienter randomiserades 2:1 till att darolutamid placebo. Patienterna behandlades med 
en GnRH-analog eller bilateral orkiektomi. 
 
Primärt effektmått var metastasfri överlevnad (MFS). Sekundärt effektmått var bland annat 
total överlevnad (overall survival, OS), tid till smärtprogression och tid till inledande av 
cytostatikabehandling.  
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MFS var i median 40,4 mån för darolutamid jämfört med 18,4 för placebo (HR=0,41, 
p<0,000001). Medianöverlevnad var inte uppnådd i någon av grupperna, men risken för 
dödsfall var signifikant lägre i gruppen som fick darolutamid (HR=0,69, p=0,003), se figur: 
 
  

 
 
 
Även andra sekundära effektmått visade fördel för darolutamid, såsom tid till 
smärtprogression och tid till start av första cytostatikabehandling (2).  
 
 
Biverkningar 
Mycket vanliga biverkningarna var trötthet/asteni (16 %), minskat antal neutrofiler, 
bilirubinökning, ASAT-ökning. Vanliga biverkningar var ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, 
utslag, muskuloskeletal smärt och frakturer (2). 
 
 

Behandlingskostnad och hälsoekonomi 
nmCRPC 
Antalet individer som skulle omfattas nmCRPC har i anmälan till Läkemedelskommittén i 
Region Jönköpings uppskattats till ca 18 patienter/år vilket i sydöstra sjukvårdsregionen 
skulle motsvara ca 50 patienter/år. Median behandlingstid var ca 26 mån. Med ett listpris om 
ca 30 500 kr/mån blir kostnaden per behandlad patient ca 793 000 kr. Kostnaden är dock 
lägre då sekretessbelagd sidoöverenskommelse mellan regionerna och bolaget finns.  
 
Med hänsyn tagen till innehållet i sidoöverenskommelsen för darolutamid, bedömer TLV att 
kostnaden per vunnet QALY för darolutamid+ADT jämfört med ADT är cirka 430 000 kr.  
 
TLV bedömer att med sidoöverenskommelsen för darolutamid överstiger kostnaden per 
QALY inte den nivå som anses rimlig för behandling av tillstånd med mycket hög 
svårighetsgrad. 
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Nationella rekommendationer 

Det nationella vårdprogrammet reviderades april 2021. Vid vårdprogrammets färdigställande 
hade TLV inte fattat beslut om förmån för darolutamid. Rekommendation för darolutamid 
saknas därmed. Kortfattat så rekommenderas för nmCRPC  behandling med enbart ADT (3). 
 
 
 
Gruppens bedömning 

Expertgruppen bedömer att nyttan av tillägg med darolutamid till ADT är tydlig vid 
nmCRPC med positiva effekter både på tid till metastasering samt totalöverlevnad. Samtidigt 
bedöms biverkningarna som hanterbara. Expertgruppen anser att darolutamid kan användas i 
enlighet med aktuell indikation och förmånsbegränsning.  
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