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Regorafenib vid andra linjens behandling av primär 

hepatocellulär cancer 

 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom i 180221 från specialistläkare Jakob to Baben, Onkologiska kliniken, 

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Ärendet behandlades vid expertgruppens möte 180309 och 

180423. 

 

Bakgrund 

Regorafenib (Stivarga) är en proteinkinashämmare, som blockerar flera proteinkinaser. Det är 

kinaser som har betydelse för tumörangiogenes (VEGFR 1,2,3), onkogenes (KIT, RET, RAF-

1, BRAF), metastasering (PDGFR,FGRF) och tumörimmunitet (CSFIR). Hämmar i synnerhet 

muterat KIT, som har en viktig roll i proliferation av tumörceller. 

Medlet är godkänt för behandling av metastaserande kolorektal cancer (efter 3 eller flera 

linjer) samt för metastaserande GIST som tidigare behandlats med tyrosinkinashämmare. 

Läkemedlet godkändes under 2017 av EMA för behandling av patienter med primär 

hepatocellulär cancer (HCC) som progredierat på sorafenib. Den rekommenderade dosen är 

160mg (4x40mg) dagligen i 3 veckor följt av 1 veckas paus. Denna 4-veckorsperiod utgör en 

behandlingskur (cykel). 

 

Underlag för bedömning 

Godkännandet baseras huvudsakligen på en fas-III randomiserad 2:1 dubbelblind studie, 

regorafenib mot placebo, kallad RESORCE. 573 patienter inkluderades i studien, som 

genomfördes i 21 länder och 152 centra mellan maj 2013 till dec 2015. Studien inkluderade 

patienter med hepatocellulärt karcinom som tidigare hade behandlats med sorafenib. 

Leverfunktionsstatus Child-Pugh klass A krävdes för inklusion.  Patienterna var i median 63 

år, hade gott allmäntillstånd, grad 0-1 (66 % PS=0, 34 % PS=1). Primär end-point var 

överlevnad. Sekundära end-points var progressionsfri överlevnad, tid till progression och 

objektiv svarsfrekvens.  



 

 

Median överlevnaden var i regorafenibarmen 10.6 månader, mot 7.8 månader i placeboarmen 

(HR=0,63, p<0.0001).  

 

 

 

Även progressionsfri överlevnad samt tid till progression var signifikant bättre för 

regorafenibarmen, 3.1 mot 1.5 månader respektive 3.2 mot 1.5 månader. Objektiv respons 

noterades hos 11 % för regorafenib mot 4 % för placebo. Ingen skillnad mellan grupperna 

kunde noteras vad gällde livskvalitet.  

 

Biverkningar 

Behandlingsrelaterade biverkningar i studien drabbade 93 % av alla patienter som fick 

regorafenib, varav 46 % fick motsvarande grad 3 biverkningar. Vanligast var hand-

fotsyndrom, diarré, fatigue, hypertoni och anorexi. De allvarligaste biverkningarna är 

leverskada, blödning, gastrointestinal perforation och infektion. 10 % av patienterna i 

regorafenibgruppen avbröt behandlingen pga läkemedelsrelaterade biverkningar. Motsvarande 

siffra för placebo var 4 %.  

 



 

 

Behandlingskostnad 

I RESORCE-studien gavs behandling i median under 3.6 månader. Behandlingskostnaden är 

ca 22 000 kr/mån (tre veckors behandling, en veckas uppehåll), vilket ger en kostnad per 

behandling patient på ca 80 000 kr. TLV har tidigare beslutat att Stivarga ska ingå i 

läkemedelsförmånen med generell subvention (dvs alla godkända indikationer). TLV har efter 

att indikationen HCC godkändes av EMA inte kommit med något beslut som begränsar 

Stivargas förmån och därmed ingår även indikationen HCC i förmånen. Då något beslut ej 

publicerats finns inte heller någon information om kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår.    

 

Nationella riktlinjer 

I det nationella vårdprogrammet från 2016 omnämns inte regorafenib (läkemedlet saknade 

indikationen när vårdprogrammet uppdaterades). Sorafenib (Nexavar), kan enligt 

vårdprogrammet användas vid avancerad HCC för patient i gott allmäntillstånd (ECOG 0–1) 

med god organfunktion. 

 

Gruppens bedömning 

Gruppen anser att regorafenib ger en begränsad överlevnadsvinst. Biverkningar är vanligt 

förekommande och i stort i linje med vad som setts med regorafenib vid andra indikationer. 

Trots avsaknaden av publicerad hälsoekonomisk bedömning vid den aktuella indikationen 

anser gruppen att regorafenib kan övervägas som ett alternativ till best supportive care hos 

enstaka patienter som har Child-Pugh klass A och performance status 0-1.  

Om patient ska bli aktuell för behandling, ska de uppfylla de kriterier som sattes för inklusion 

i RESORCE-studien. Alltså mycket gott allmäntillstånd, god leverfunktion etc. Således 

kommer behandling med regorafenib (Stivarga) bli aktuellt för ett fåtal patienter per år i 

regionen. 
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