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Ärendets handläggning 

Anmälan inkom 2016-10-26. Beslut i ärendet fattades vid expertgruppens möte 2016-11-07.  

Bakgrund 

Kolorektalcancer är en vanlig cancerform med drygt 6 000 nyinsjuknade patienter år 2011 i 

Sverige [1]. Ca 2600 patienter avled i sjukdomen samma år. Screeningprogram för tidig 

upptäckt är under införande varför andelen patienter som debuterar med avancerad sjukdom 

kan förväntas minska. Framstegen vid behandling av metastaserad eller lokalt avancerad 

kolorektalcancer har under det senaste decenniet varit betydande med nya läkemedel och 

förbättrad metastaskirurgi.  

 

Lonsurf består av en kombination av tymidinbaserad nukleosidanalog, trifluridin, och en 

tymidinfosforylashämmare, tipiracil. Efter upptag i cancercellerna omvandlas trifluridin till ett 

DNA-substrat och inkorporeras i DNA, vilket stör funktionen av DNA och därmed förhindrar 

cellproliferation. Trifluridin bryts snabbt ner av tymidinfosforylas. Därför har en hämmaren 

av det enzymet (tipiracil) inkluderats. Prekliniska data visar att trifluridin har effekt även på 

cellinjer och djurmodeller resistenta mot 5-fluorouracil. 

 

Lonsurf är godkänt för behandling av patienter med metastaserande kolorektalcancer som 

tidigare har behandlats med, eller inte anses vara lämpliga kandidater för, tillgängliga 

behandlingar inklusive fluoropyrimidin-, oxaliplatin- och irinotekanbaserad kemoterapi, anti-

VEGF-medel och anti-EGFR-medel. Lonsurf är därför, tillsammans med regorafenib 

(Stivarga), att anse som en sista linjes behandling.  

 

Den rekommenderade startdosen av trifluridin/tipiracil till vuxna är 35 mg/m2/dos (max 80 

mg/dos) administrerat oralt två gånger dagligen på dag 1–5 och 8–12 av varje 28-dagarscykel, 

så länge nytta kan observeras eller tills oacceptabel toxicitet uppstår. 

 

Underlag för bedömningen 

Det huvudsakliga underlaget för godkännande är en stor fas III randomiserad 

placebokontrollerad studie (RECOURSE) (2).  I studien inkluderades 800 patienter som 

tidigare behandlats med fluoropyrimidin-, oxaliplatin- och irinotekanbaserad kemoterapi, anti-

VEGF-medel och anti-EGFR-medel (om tumören var KRAS vildtyp). Patienterna hade 

performance status 0-1. Majoriteten hade fått fyra eller fler behandlingsregimer. 18 % av  

 

 



 

 

 

patienterna hade utöver ovanstående även fått regorafenib (Stivarga). Primär endpoint var 

totalöverlevnad. 

 
Studien visade att den totala medianöverlevnaden ökade med 1,8 månader (7,1 mån mot 5,3 mån,  

HR=0,68, 95 % 0,58-0,81) för de som behandlades med trifluridin/tipiracil i jämförelse med 

placebobehandlade. Även progressionsfri överlevand var signifikant längre för trifluridin/tipiracil 

jämfört med placebo.  

 

Patienterna behandlades med trifluridin/tipiracil i median 7 veckor (range 0,1 – 78 veckor). 

 

 

 

 

Biverkningar 

De vanligaste biverkningarna var gastrointestinala. Grad 3-4 biverkningar noterades för 69 % 

av patienterna i trifluridin/tipiracil mot 52 % för placebo. De vanligaste grad 3-4 

biverkningarna var hematologiska såsom neutropeni (38 % vs  0 %), leukopeni (21 % vs 0 %)  

och anemi (18 % vs 3 %). Febril neutropeni grad 3-4 noterades hos 4 % (0 % för placebo). 4 

% av trifluridin/tipiracil-patienterna avbröt pga biverkningar, motsvarande siffra för placebo 

var 2 %.  

 

 

 

 

 



 

 

Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

Månadskostnaden per patient är vid normaldos ca 23 000 kr per 28-dagars cykel. Kostnaden blir, 

baserat på median behandlingstid i studien, därmed omkring 40 000 kr per behandlad patient.  

TLV bedömer att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) blir ca 870 000 kr. I 

analysen har trifluridin/tipiracil jämförts mot ingen behandling, då det saknas alternativ för denna 

patientgrupp (utöver regorafenib som dock inte ingår i läkemedelsförmånen). TLV anser att kostnaden 

per vunnet QALY är hög men acceptabel, med tanke på sjukdomens svårighetsgrad och avsaknaden av 

alternativa behandlingar (3). 

Nationella och internationella rekommendationer 

Trifluridin/tipiracil finns inte omnämnt i Socialstyrelsens riktlinjer, nationella vårdprogrammet eller i 

riktlinjerna från Gastrointestinal Onkologisk Förening (GOF). Läkemedlet omnämns dock i de senaste 

riktlinjerna från European Society for Medical Oncology (ESMO) och har där graderats till 2 på 

ESMO Magnitude of Clinical Benefit Scale (4). Skalan är femgradig och går från 1 (lägsta nytta) till 5 

(högsta nytta).  

Gruppens bedömning 

Behandling av den aktuella patientgruppen ger en statistiskt signifikant medianöverlevnadsvinst 

jämfört med enbart understödjande behandling. Den kliniska relevansen av effekten är dock 

begränsad. Då kostnadseffektiveten av TLV bedömts som rimlig kan trifluridin/tipiracil enligt 

expertgruppen användas restriktivt och efter noggrant övervägande och endast till patienter i gott 

allmäntillstånd (PS 0-1).   
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