
 

 

 

 

 

Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel              150202 

 

Caprelsa (vandetanib) för behandling av aggressiv och symtomatisk medullär tyreoideacancer 

(MTC) hos patienter med icke-resektabel lokalt avancerad eller metastaserande sjukdom. 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom till expertgruppen 2014-12-30 från överläkare Najme Wall, onkologiska kliniken, 

Universitetssjukhuset i Linköping. Underlag finns i form av ett kunskapsunderlag från TLV samt en 

rekommendation från NLT-gruppen vid SKL. Beslut fattades vid expertgruppen möte 2015-02-02. 

 

Bakgrund 

Caprelsa (vandetanib) godkändes av EMA i februari 2012 för behandling av aggressiv och 

symtomatisk medullär tyreoideacancer (MTC) hos patienter med icke-resektabel lokalt avancerad 

eller metastaserande sjukdom. MTC är en mycket ovanlig form av tyreoideacancer som drabbar 

några tiotal patienter per år i Sverige. Behandlingen är huvudsakligen kirurgi och strålning men 

försök har gjorts även med olika tyrosinkinashämmare såsom sorafenib, sunitinib och cabozantinib 

(1).  

Vandetanib hämmar vaskulär endotelial tillväxtfaktorreceptor-2 (VEGF-2), epidermal 

tillväxtfaktorreceptor (EGFR) och RET-tyrosinkinaser. Därmed fås en hämning av såväl angiogenes 

som tumörcellstillväxt. Vandetanib ges peroralt i en daglig dos om 300 mg tills patienten inte längre 

har nytta av eller tolererar behandlingen (2). 

 

Underlag för bedömningen 

För en sammanfattning av den medicinska dokumentationen hänvisas till TLV´s hälsoekonomiska 

kunskapsunderlag (1). Kort kan sägas att den registreringsgrundande studien visade att vandetanib 

ökade den progressionsfria överlevnaden (primär endpoint) från 8,3 månader (placebo) till 22,1 

månader (vandetanib 300 mg) i gruppen med aggressiv och symtomatisk sjukdom.  

 

Biverkningar 

Vanliga biverkningar var de man ofta ser med tyrosinkinashämmare, exempelvis hudreaktioner, 

hypertoni, illamående, diarré, illamående och QT-förlängning. Dessa drabbade fler än 30 % av 

patienterna.  Bland de allvarliga biverkningarna kan nämnas torsades de pointes, Stevens-Johnsons 

syndrom, erythema multiforme, interstitiell lungsjukdom. Den mycket långa halveringstiden (19  



 

 

 

 

dagar) för vandetanib skapar särskilda problem om behandlingen måste avbrytas pga biverkningar 

(2). 

 

Hälsoekonomi 

Utifrån officiellt listpris blir läkemedelskostnaden ca 42 000 kr/mån. Med ett antagande om en 

behandlingstid om 22 månader (PFS i den pivotala studien) blir det en kostnad på ca 900 000 kr per 

patient. I diskussioner med NLT har företaget angett att man uppskattar antalet patienter till 10-15 

per år i Sverige. I den nu aktuella anmälan anges att 2-3 patienter per år kan bli aktuella för 

behandling. 

Enligt listpriset skulle kostnaden per QALY bli ungefär 1,3-1,5 milj kronor. Det finns stor osäkerhet i 

denna bedömning, delvis pga avsaknaden av överlevnadsdata. Eventuellt bortfaller viss kostnad för 

de läkemedel man idag provar, trots att de saknar godkänd indikation och dokumenterad effekt.  

Företaget har erbjudit ett rabattavtal som innebär att kostnaden per QALY sjunker till en nivå som är 

acceptabel. NLT-gruppen bedömer att tillståndets höga svårighetsgrad och att behandlingsalternativ 

saknas, gör det motiverat att rekommendera behandling med vandetanib vid den aktuella 

indikationen, i enlighet med det rabattavtal som företaget erbjuder.  

Det kan noteras att det sedan november 2014 finns ett läkemedel mot avancerad medullär 

tyreoideacancer cabozantinib (Cometriq), som ingår i läkemedelsförmånen. Både cabozantinib och 

vandetanib har i de pivotala studierna jämförts med placebo. För vandetanib var den progressionsfria 

överlevnaden 22,1 månad jämfört med 8,3 i placebogruppen. För cabozantinib var mosvarande siffror 

11,2 och 4. Det är anmärkningsvärt att siffrorna var så olika i placebogruppen. 

 

Nationellt vårdprogram 

I det nationella vårdprogrammet från dec 2012 anges att tyrosinkinashämmare bör övervägas och 

man nämner en ny tyrosinkinashämmare som godkänts för indikationen, syftande på vandetanib. 

 

Gruppens bedömning 

Gruppen instämmer i NLT-gruppens rekommendation att använda Caprelsa till patienter med 

inoperabel eller metastaserad medullär tyroideacancer efter att regionerna/landstingen tecknat 

erbjudet rabattavtal med AstraZeneca eftersom medlet inte ingår i läkemedelsförmånen. Det kan 

beräknas handla om enstaka patienter per år i sydöstra sjukvårdsregionen. I enlighet med kriterierna i 

den pivotala studien bör patienterna vara i gott allmäntillstånd (WHO grad 0 – 2) och ha serum 

calcitonin över 500 pg/ml.  
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