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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  2020-08-24 

Vizimpro (dacomitinib) vid icke-småcellig lungcancer med 
EGFR-mutation 
 

Ärendets handläggning 

Ärendet inkom till expertgruppen 2019-12-03. Ärendet behandlades vid expertgruppens möte 
2020-08-24. 
 
Bakgrund 

Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) är den dominerande formen av lungcancer och står för 
ungefär 85 % av all lungcancer (1). Särskilda mutationer och genförändringar har noterats i 
undergrupper av NSCLC, bland annat mutationer i EGFR-tyrosinkinaser, ROS1 och ALK. 
Ca 15 % av patienterna har en aktiverande mutation i EGFR. Ca 20 patienter per år 
diagnosticeras i sydöstra sjukvårdsregionen med NSCLC med aktiverande mutation i EGFR.  
 
Det finns ett flertal EGFR-hämmare på marknaden utöver dacomitinib. Dessa är gefitinib, 
afatinib, erlotinib och osimertinib. Dakomitinib är en pan-human epidermal 
tillväxtfaktorreceptor (HER) (EGFR/HER1, HER2 och HER4) - hämmare, med aktivitet mot 
muterat EGFR med deletioner i exon 19 eller L858R-substitution i exon 21. Dakomitinib 
binder irreversibelt till sin målstruktur (1).  
 
Rekommenderad dos är 45 mg en gång dagligen tills progression eller oacceptabel toxicitet.  
Den godkända indikationen är lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer 
(NSCLC) med epidermal tillväxtfaktorreceptoraktiverande (EGFR-aktiverande) mutationer. 
 
 
Underlag för bedömningen 

Det huvudsakliga underlaget för godkännande vid den aktuella indikationen är studien 
ARCHER 1050 (2). Det var en oblindad studie med 452 patienter med nydiagnosticerad 
NSCLC med aktiverande EGFR-mutation (exon 19 eller L858R). Patienterna randomiserades 
till dacomitinib eller gefitinib. Primärt effektmått i studien var progressionsfri överlevnad 
(PFS) enligt en blindad granskning. Sekundära effektmått var objektiv respons (ORR), 
responsens varaktighet (DoR) och totalöverlevnad (OS).  
 
Median PFS var för dacomitinib 14,7 månader och för gefitinib 9,2 månader (HR=0,59, 
p<0,0001). Skillnad i tumörrespons var inte signifikant mellan grupperna men DoR var 
längre i dacomitinib-gruppen (14,8 vs 8,3 mån).  
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I en senare analys (3) studerades totalöverlevnad. Medianöverlevnaden (OS) var 34.1 
månader för dacomitinib mot 26.8 månader för gefitinib (HR= 0.760, 95% CI, 0.582 to 
0.993; p = .044).  
 

 

 
 
Biverkningar 

De vanligast förekommande biverkningarna med dacomitinib var diarré, stomatit, dermatit, 
samt paronyki. Grad 3 eller 4 biverkningar drabbade 53 vs 32 % av patienterna på 
dacomitinib respektive gefitinib. De vanligaste biverkningarna av grad 3 eller 4 var 
acneiform dermatit (14 % dacomitinib vs 0 % gefitinib), diarré (8 % vs 1 %) och förhöjda 
ALT-nivåer (1 % vs 8 %). Dosreduktion krävdes hos 66 % av patienterna på dacomitinib 
jämfört med 8 % i gefitinibgruppen och permanent behandlingsavbrott krävdes hos 10 % 
respektive 7 %.  
 
Global quality of life var under behandling oförändrad för dacomitinib men ökade för 
gefitinib jämfört med utgångsvärdet.  
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Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

Mediantiden för behandling var ca 15 mån för dacomitinib och läkemedelskostnaden är ca 
21 000 kr/mån (även vid dosreduktion) vilket ger en kostnad per behandlad patient om ca 
315 000 kr. Kostnaden för gefitinib, som nu tillhandahålls generiskt, är ca 700 kr/mån. 
Behandlingstiden för gefitinib var i median 12 månader vilket ger en kostnad per behandlad 
patient 8400 kr. 
 
I vårdprogrammet (se nedan) rekommenderas vid sidan av dacomitinib även afatinib eller 
osimertinib i första linjen. Kostnaden för dessa är ca 18 000 kr/mån respektive 58 000 
kr/mån.  
 
TLV uppskattar kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår med dakomitinib till 
820 000 – 920 000 kr i jämförelse med erlotinib (4). Erlotinib rekommenderas likt gefitinib 
(båda s.k. första generationens EGFR-hämmare) inte i det senaste vårdprogrammet, men 
bedöms av TLV ha likvärdig effekt med gefitinib. Kostnaden för både erlotinib och gefitinib 
har dock fallit kraftigt sedan TLV´s analys av dacomitinib. Det försvårar värdering av den 
hälsoekonomiska analysen.  
När TLV godkände afatinib beräknades kostnaden för den rekommenderade dygnsdosen vara 
lägre än med befintliga alternativ. För den hälsoekonomiska beräkningen utgick TLV från 
indirekta jämförelser med erlotinib och gefinitib och gjorde bedömningen att afatinib 
åtminstone inte var sämre än dessa. Osäkerheterna var mycket stora och därför godkändes 
afatinib med villkor att redovisa slutresultatet från en pågående jämförande studie. Resultaten 
av den studien stöder TLVs bedömning. 
 
 
Nationella rekommendationer 

Det nationella vårdprogrammet för lungcancer (5) rekommenderar att ”Patienter med 
påvisad aktiverande mutation i EGFR och PS 0–3 bör erbjudas behandling med en EGFR-
TKI. Förstahandsval är något av 2:a eller 3:e generationens EGFR-TKI (afatinib, 
dakomitinib eller osimertinib).” 
 
 
Gruppens bedömning 

Expertgruppen bedömer att behandling med dakomitinib innebär en vinst vad gäller såväl 
progressionsfrihet som överlevnad jämfört med gefitinib. Samtidigt förefaller toxiciteten vara 
högre för dakomitinib med större behov av dosreduktion och fler behandlingsavbrott.  
Valet av gefitinib som jämförelsearm ger dock en osäkerhet om dakomitinibs plats i relation 
till afatinib och osimertinib, som är de alternativ som ffa lyfts i vårdprogrammet. Kostnaden 
för dakomitinib är högre än för afatinib, men klart lägre än osimertinib. 
 
Baserat på ovanstående och med hänsyn till rekommendation i vårdprogrammet, bedömer 
expertgruppen att dakomitinib kan användas vid lokalt avancerad eller metastaserad 
icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med EGFR-aktiverande mutationer. 
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