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Vargatef (nintedanib) vid icke-småcellig lungcancer.  

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom till expertgruppen 2015-04-21 från överläkare Anders Vikström, Lungkliniken, 

Universitetssjukhuset i Linköping. Rapporten diskuterades och beslut fattades vid expertgruppens 

möte 2015-06-09. Utlåtande bygger till delar på en tidig bedömningsrapport från Otis-projektet från 

september 2014 (1). 

Bakgrund 

Vargatef (nintedanib) godkändes av EMA i november 2014 som kombinationsbehandling med 

docetaxel för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad, metastaserande eller lokalt 

recidiverande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med en tumörhistologi av typen adenokarcinom, 

efter första linjens kemoterapi och marknadsförs av marknadsförs av Boehringer Ingelheim. 

Nintedanib ges i doseringen 200 mg oralt i kur på 20 dagar (dag 2-21) efter behandling med 75 

mg/m2 docetaxel intravenöst (dag 1) (2).  

Nintedanib är en angiogeneshämmare och verkar genom att blockera kinasaktiviteten i receptorer för 

VEGF, PDGF och FGF (2). Detta hämmar kärlnybildningen, tillväxt och spridning av cancertumörer.  

Underlag för bedömningen 

Godkännandet baseras huvudsakligen på den s.k. LUME-Lung 1 studien (3). Studien var en 

randomiserad, kontrollerad fas III-studie där nintedanib i kombination med docetaxel jämfördes med 

placebo i kombination med docetaxel på patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som 

hade fått ett återfall efter den första behandlingsomgången med cytostatika (3). I studien ingick 1 314 

patienter varav 655 randomiserades till nintedanib och 659 till placebo. Vuxna patienter med NSCLC 

i stadium IIIB/IV oberoende av histologi, med behandlingssvikt eller återfall efter en 

behandlingsomgång med första linjens cytostatika inkluderades. Performance status var 0 eller 1. 

Patienter med aktiva hjärnmetastaser, nekrotiska tumörer, centralt belägna tumörer med inväxt i stora 

kärl, blodiga kräkningar, tromboser eller som hade behandlats med docetaxel tidigare exkluderade 

Patienterna fick docetaxel 75 mg/m2 intravenöst dag 1 och antingen 200 mg nintedanib två gånger 

dagligen eller matchande placebo på dag 2 – 21, i tre veckors cykler. Behandlingen fortsatte till 

sjukdomsprogression eller studieavbrott på grund av biverkningar. Progressionsfri överlevnad, som 

var det primära effektmåttet, var signifikant längre i nintedanibgruppen jämfört med placebogruppen 

(3,4 månader respektive 2,7 månader p=0,0019). Resultaten var lika för alla histologiska NSCLC-

typer.  

 
Totalöverlevnad för hela patientpopulationen skiljde sig inte åt mellan nintedanib- och placebogruppen. I 

en subanalys för enbart adenocarcinomtypen såg man dock en signifikant skillnad: totalöverlevnaden var 

12,6 månader i nintedanibgruppen mot 10,3 månader i placebogruppen (p=0,0073). 

Både för PFS och totalöverlevnad noterades att effekten var bättre för de patienter som startade 

behandling inom 9 månader från start av deras förstalinjesterapi. För överlevnad 10,9 mot 7,9 

månader och för PFS 4,2 mot 1,5 månader. 



 

 

 

 

Biverkningar 
Det förelåg ingen skillnad avseende studieavbrott på grund av biverkningar mellan patienter som 

behandlades med nintedanib och placebo (22,7 respektive 21,7 procent). Biverkningar som var mer än 

fem procent vanligare i nintedanibgruppen var diarré, leverenzymstegring, illamående, nedsatt aptit, och 

kräkningar.  

Ökad risk för hypertoni och gastrointestinala perforationer, som noterats med ett flertal andra 

angiogeneshämmare, sågs inte i studien (3). 

Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

Läkemedelskostnaden för nintedanib är ca 20 000 kr per månad vid rekommenderad dos. 

Genomsnittlig behandlingstid med nintedanib i den pivotala studien var 3,4 månader (3), vilket skulle 

ge en kostnad om ca 68 000 kr per behandlad patient. Man ska notera att användning av nintedanib 

minskar andelen patienter som erbjuds annan behandling i andra linjen (exempelvis pemetrexed) 

samt att priset på pemetrexed pga patentutgång snart kommer att sjunka markant. 

Baserat på data från den pivotala studien och hälsoekonomiska modeller bedöms kostnaden per 

QALY till ca 550 000 när nintedanib ges som tillägg till docetaxel., vilket är en medelhög kostnad. I 

sin hälsoekonomiska analys har TLV även bedömt att pemetrexed (Alimta) och erlotinib (Tarceva) är 

relevanta jämförelsealternativ för patienter som sviktat på första linjens kemoterapi. Då direkt 

jämförande studier saknas baseras kalkylen på indirekta jämförelser. Osäkerheten i den direkt 

jämförande studien bedöms av TLV som låg medan den indirekta jämförelsen innebär en större 

osäkerhet. Kostnaderna per QALY i jämförelse med dessa behandlingsalternativ är klart lägre 70 000 

– 250 000 kr). 

Med hänsyn till sjukdomens svårighetsgrad och det medicinska behovet bedömer TLV att det 

begärda priset för Vargatef som rimligt i förhållande till den hälsovinst som erhålls och beslutar att 

Vargatef ska ingå i läkemedelsförmånen (4). 

Enligt anmälan är antalet patienter i regionen med adenocarcinom stadium IIIB-IV, PS0-1, utan 

aktiverande mutationer av EGFR eller ALK-translokationer och som inte är aktuella för kurativt 

syftande behandling i storleksordningen 40-50 st. Då en del av dessa patienter kommer ges 

pemetrexed av olika skäl, så är en rimlig uppskattning att ca 30 patienter är aktuella för 

docetaxel+nintedanib per år i sydöstra sjukvårdsregionen. 

Gruppens bedömning 

Gruppen bedömer att det finns stöd för att nintedanib förlänger såväl progressionsfri- som 

totalöverlevnad vid andra linjens behandling av icke-småcellig lungcancer av typen adenocarcinom. 

Subgruppsanalyser tyder på att nyttan är särskilt stor för patienter som behandlas inom 9 månader 

från starta av deras förstalinjesterapi. Gruppen betonar vikten av att begränsa användning till den 

grupp patienter som inkluderats i studien, dvs tidigare behandlade med kemoterapi och gott 

allmäntillstånd (PS 0 eller 1). Patienterna ska ej tidigare ha fått docetaxel eller ha aktiva 

hjärnmetastaser, nekrotiska tumörer, inväxt av tumör i stora kärl eller kliniskt signifikanta 

blödningar/tromboser de senaste 6 månaderna.  
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