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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  141103 

Sydöstra sjukvårdsregionen 

 

Stivarga (regorafenib) vid metastaserande kolorektalcancer som 

tidigare har behandlats med, eller inte anses vara lämpade för 

tillgängliga behandlingar. 
 

 

Uppdatering 170213 

 

Efter att bolaget sänk priset markant ingår Stivarga (regorafenib) sedan den första januari 2017 i 

läkemedelsförmånen med generell subvention (dvs både vid kolorektalcancer och GIST). TLV 

bedömde att effekten är jämförbar med Lonsurf (tipiracil/trifluridin) samtidigt som priset är något 

lägre. Därmed beviljades subvention även vid kolorektalcancer.  

 

Expertgruppen anser likt tidigare att den kliniska nyttan med regorafenib är mycket begränsad 

och toxiciteten omfattande. Kostnaden får dock nu anses rimlig. Gruppen bedömer därför att 

regorafenib nu kan användas restriktivt enligt godkänd indikation och efter noggrant övervägande och 

endast till patienter i gott allmäntillstånd (PS 0-1). 

 

 

Ärendets handläggning 
Anmälan inkom 2014-03-03 från Charlotte Bratthäll, onkologiska kliniken Kalmar. Beslut 

fattades vid expertgruppens möte 2014-11-03. Delar av detta utlåtande baseras på en s.k. tidig 

bedömningsrapport från 4-länsgruppen, daterad 2013-03-18. 

 

 

Bakgrund 
Kolorektalcancer är en vanlig cancerform med cirka 6 000 nyinsjuknade patienter år 2010 i 

Sverige [1]. Knappt hälften av de insjuknande var över 75 år. 1 840 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. 

 

Regorafenib (handelsnamn Stivarga, Bayer HealthCare Pharmaceuticals) är en oral 

tyrosinkinashämmare som hämmar en rad kinaser, både membranbundna och intracellulära, 

av betydelse för normala cellulära funktioner och patologiska processer bland annat RET,  

VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, KIT, PDGFR-beta, FGFR, RAF-1, BRAF. Substansen har i in 

vivo-studier visats ha antiangiogen och antimetastatisk effekt [3]. Den rekommenderade perorala 

doseringen är 160 mg tillsammans med fettfattig frukost de första 21 dagarna av varje 28-dagars 

cykel. [2]. 

 

Regorafenib är godkänt för behandling av metastaserande kolorektal cancer (mCRC) som tidigare 

har behandlats med, eller inte anses vara lämpade för tillgängliga behandlingar. Regorafenib är 

därmed ett sista linjens preparat. Utöver denna indikation kan regorafenib även användas på 
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gastrointestinala stromacellstumörer (GIST) efter tidigare behandling med imatinib eller 

sunitinib. 

 

 

Underlag för bedömningen 
Det huvudsakliga kliniska underlaget för godkännandet är den s.k. CORRECT-studien [4]. Det 

var en internationell (114 centra i 16 länder) randomiserad (2:1), dubbelblind, 

placebokontrollerad studie på 753 patienter med metastaserad kolorektalcancer, som progredierat 

på standarbehandling. Alla patienter hade fått fluoropyrimidin, oxaliplatin och irinotekanbaserad 

kemoterapi och alla hade fått bevacizumab. Patienter vildtyp för KRAS hade fått cetuximab eller 

panitumumab (alla utom en). Patienterna randomiserades till regorafenib och ” best supportive 

care” eller placebo och ”best supportive care”. Primär endpoint var totalöverlevnad. Sekundära 

endpoints var bland annat progressionsfri överlevnad (PFS) och olika mått på tumörrespons. 

 

Studien avbröts efter en planerad interimsanalys. Överlevnaden (median) i regorafenibgruppen 

var då signifikant längre än för placebo, 6,4 månader jämfört med 5,0 månader (p=0,0052). 

 
Även medianvärdet för PFS var signifikant högre, 1,9 månader i regorafenib mot 1,7 månader i 

placebogruppen. En mycket liten andel av patienterna svarade med tumörkrympning (1 %). Måttet 

”disease control” (definierat som stabil sjukdom eller partiell respons mätt tidigast 6 veckor efter 

randomisering) visade dock en fördel för regorafenib (41 % vs 15 %). Detta indikerar att 

överlevnadsvinsten som visats för regorafenib huvudsakligen kan hänföras till stabilisering av 

sjukdomen. 

 

Biverkningar 
I den pivotala studien noterades biverkningar hos 93 procent av patienterna som fick regorafenib och 

hos 61 procent som fick placebo. De vanligaste allvarliga (grad 3-4) biverkningarna var hand-fot-

syndrom (17 %), fatigue (10 %), diarré (7 %) och högt blodtryck (7 %). 8,2 procent av 

regorafenibpatienterna avbröt pga biverkningar mot 1,2 procent för de som fick placebo [4].  

 

I produktresumén uppmanas till vaksamhet på bland annat blödningar (oftast grad 1/2), svår 

leverskada, hjärtischemi/hjärtinfarkt, gastrointestinal perforation och försämrad sårläkning [2]. 
 

Biverkningsmönstret får anses vara väntat för ett läkemedel som blockerar ett flertal tyrosinkinaser. 

 

Nationella vårdprogram och rekommendationer 

I socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av kolorektalcancer [5] ges regorafenib 

lägsta prioritet: ”Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda enbart regorafenib (..) som 

tredje linjens palliativa behandling till personer med lokalrecidiv eller metastasering av tjock- 

eller ändtarmscancer (prioritet 10).” 

 

Gastroonkologisk förening anger i sina riktlinjer för användning av targeted drugs att ”en tydlig 

relativ behandlingsvinst observerades men absolutvinsten var liten och bedöms inte stå i rimlig 

proportion till biverkningarna.” Rekommendationen blir att man bör avstå från att använda 

regorafenib [6]. 

 

 

Behandlingskostnad 

Läkemedelskostnaden för behandling med normal startdos blir ca 38 000 kr/månad. Om man 

antar behandling under 2,8 månader, vilket var mediantiden i fas III-studien, så blir det en 
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kostnad om drygt 100 000 kr per patient. Då flertalet patienter behövde dossänkas pga 

biverkningar blir det faktiska läkemedelskostnaden något lägre.  

 

Enligt TLV´s analys av kostnadseffektiviteten blir kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår 

(QALY) ca 1 600 000 kr. Kostnaden för den nytta patienten erhåller är således mycket hög. TLV 

beslutade därför att Stivarga inte ska ingå i läkemedelsförmånen [7]. 

 

 

Gruppens bedömning 
Gruppen anser att nyttan med regorafenib inte står i rimlig proportion till biverkningarna och den 

höga kostnaden och anser därför att preparatet inte har en plats i rutinsjukvården i regionen.  
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