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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  140310 

 

Tafinlar (dabrafenib) för behandling av icke-resektabelt eller 

metastaserat melanom hos patienter med BRAF V600 mutation. 

 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom i november 2013 från dr Mats Andén, Kalmar. Ett preliminärt utlåtande 

presenterades vid Expertgruppens möte 2/12 2013 och bordlades i väntan på ett utlåtande från 

TLV. Beslut fattades vid gruppens möte 10/3 2014. 

 

Bakgrund 

Prekliniska data visar att dabrafenib hämmar MAPK signalvägen i BRAFV600E muterade 

melanomceller med minskad proliferation som följd. Hämningen är betydligt kraftigare än 

om BRAF är vildtyp. Verkningsmekanismen är mycket lik den för vemurafenib (Zelboraf). 

Tafinlar har tagits fram av Glaxo-Smith-Kline och godkändes i Europa i september 2013. Det 

ges peroralt i dosen 150 mg två gånger dagligen till patienter med icke-resektabelt eller 

metastaserat melanom med BRAFV600-mutation.  Analys av mutationsstatus krävs före 

behandlingsstart. 

 

Underlag för bedömningen 

Den pivotala studien för godkännandet var en randomiserad, men ej blindad, internationell, 

multicentrisk fas 3-studie (BREAK-3) i vilken effekterna av dabrafenib 150 mg x 2 peroralt 

jämfördes med dakarbazin 1000 mg/m2 var tredje vecka (1). 733 patienter screenades men 

endast 250 gick in i studien och dessa randomiserades i proportionen 3:1 till dabrafenib eller 

dakarbazin. Främsta skälet till så många patienter föll bort i screeningen var att BRAF ej var 

muterat. Patienterna hade tidigare inte fått någon antitumoral behandling utöver interleukin-2. 

Progressionsfri överlevnad bedömdes både av prövarna (primärt effektmått) och av en 

oberoende kommitté som inte hade kännedom om vilken behandling patienten hade fått. Vid 

progress hos patienter i dakarbazinarmen var det tillåtet att ge behandling med dabrafenib. 

Bilden nedan visar den progressionsfria överlevnaden enligt prövarnas bedömning.  
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Den progressionsfria överlevnaden (median) var 5,1 månader för dabrafenibgruppen och 2,7 

månader för dakarbazingruppen enligt prövarnas bedömning. Motsvarande siffror för den 

oberoende bedömningen var 6,7 respektive 2,9 månader. Komplett eller partiell respons 

noterades hos 54 % respektive 19 %. 21 patienter (11 %) avled i dabrafenibgruppen och 9 (14 

%) i dakarbazingruppen under studietiden. Den publicerade rapporten avser tiden till slutet av 

december 2011. En uppdaterad analys ca 6 månader senare visade en progressionsfri 

överlevnad på 6,9 respektive 2,7 månader (2). Några data för totalöverlevnad ges inte och den 

analysen försvåras av att många patienter i dakarbazinarmen korsade över efter progress. 

Det har antagits att tillägg av en MEK-hämmare till dabrafenib skulle minska risken för 

resistens. I en kombinationsstudie randomiserades 162 patienter till peroral behandling med 

enbart 150 mg dabrafenib två gånger dagligen eller dabrafenib i kombination med 1 eller 2 

mg av MEK-hämmaren trametinib (3).  Efter ett år var 41 procent av patienterna i 

kombinationsgruppen progressions-fria och levande, jämfört med 9 procent i 

monoterapigruppen (p<0,001). Den progressionsfria överlevnaden var 3,5 månader längre vid 

kombinationsbehandling. Trametinib som singeldrog godkändes av FDA i maj 2013 under 

namnet Mekinist för patienter med muterat BRAF men är ännu inte godkänt av EMA Glaxo-

Smith-Kline som har utvecklat båda substanserna har ansökt hos FDA om godkännande för 

kombinationsbehandlingen, besked väntas tidigt 2014.  
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Biverkningar 

Biverkningar var vanligare i dabrafenib-armen än i dakarbazin-armen där biverkningar av 

grad 2-4 sågs hos 53 % respektive 44 %.  Vanligast förekommande biverkningar var för 

dabrafenib hudbiverkningar, de flesta av grad 2, pyrexi och trötthet. Dosreduktioner krävdes 

för 28 % av patienterna i dabrafenibarmen medan 3 % avbröt behandlingen pga biverkningar. 

Motsvarande siffror för dakarbazinarmen var 17 % respektive 3 % (1). 

En speciell biverkan med BRAF-hämmare är fototoxicitet. I den pivotala studien för 

vemurafenib noterades fototoxicitet av grad 2 eller 3 hos 12 % av patienterna. För 

vemurafenib anges i produktresumén att alla patienter ska rådas att undvika solexponering 

under den tid de tar vemurafenib samt bära skyddande klädsel och använda solskyddskräm 

när de är utomhus för att skydda sig mot solbränna (4). I den pivotala studien för dabrafenib 

noterades fototoxiska reaktioner hos 3 % av patienterna mot 7 % för dakarbazin. I två fall (<1 

%) noterades grad 2 fototoxicitet hos patienter behandlade med dabrafenib. Någon varning 

för ljuskänslighet finns inte i produktresumén för dabrafenib. 

Det hävdas även att risken för sekundära hudtumörer är mindre för dabrafenib än för 

vemurafenib vilket baseras på indirekta jämförelser mellan olika studier. 

Behandlingskostnad 

Med en dosering om 150 mg två gånger dagligen blir läkemedelskostnaden för dabrafenib ca 

60 000 kr per månad. Vid 5 månaders behandlingstid (motsvarar PFS i pivotal studie) så blir 

kostnaden per behandlad patient ca 300 000 kr. Kostnaden per patient kan jämföras med den 

för vemurafenib (Zelboraf) som vid listpris ligger på ca 450 000 kr. Vid en jämförelse bör 

man dock tänka på att det finns en stor osäkerhet i de uppskattade behandlingstiderna. 

Utöver ren läkemedelskostnad tillkommer analys av BRAF-mutationstatus. Vid 

expertgruppens tidigare bedömning av vemurafenib, som har sin användning inom samma 

patientgrupp som dabrafenib, ansågs att 30 – 35 patienter per år i regionen kunde bli föremål 

för behandling.  

TLV har beslutat att Tafinlar ska ingå i läkemedelsförmånen. Man bedömer att kostnaden är 

hög men att sjukdomens svårighetsgrad motvierar att det trots allt ska ingå i förmånen. 

Kostnaden för kvalitetsjusterat levnadsår beräknas till 810 000 kr. 

Gruppens bedömning 

Det är visat att dabrafenib ger en förlängd progressionsfri överlevnad jämfört med 

dakarbazin. En indirekt jämförelse mot vemurafenib visar i stort likvärdig effekt men en 

annorlunda biverkningsprofil, vilket kan vara av värde. TLV har bedömt att kostnaden för 

dabrafenib är hög men att läkemedlet ändå skall ingå i läkemedelsförmånen. 

Läkemedelskostnaden är också klart lägre än för vemurafenib. Gruppen bedömer därför att 

dabrafenib utgör ett värdefullt tillskott till behandlingen av malignt melanom med muterat B-

RAF och rekommenderar att det används som ett möjligt alternativ vid BRAF-muterat 

malignt melanom. 
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