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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  121008 
 
 
Vemurafenib (Zelboraf) för behandling av BRAF V600-
mutationspositivt icke-resektabelt eller metastaserat melanom. 
 
Tillägg 130107 

 
Expertgruppen noterar att Sveriges kommuner och landstings NLT-grupp och 
läkemedelsföretaget Roche förhandlat fram ett prisavtal (sekretessbelagt) som innebär att 
kostnaden per QALY sänks till en kostnadseffektiv nivå som sannolikt skulle ha accepterats 
av TLV om preparatet skulle ha ingått i läkemedelsförmånerna.  
 
Expertgruppen stödjer NLT-gruppens rekommendation att använda Zelboraf på den aktuella 
indikationen inom det föreslagna avtalet samt att uppföljning av behandlingen sker i INCA-
registret. 
 

 
Ärendets handläggning 
Ärendet nominerades till gruppen av Magnus Lagerlund, verksamhetschef onkologiska kliniken, 
Kalmar. Ärendet inkom 2012-05-03. Utlåtandet baseras till delar på den tidigare publicerade 
rapporten (1) inom 4-länssamarbetet. Ärendet bereddes och beslut fattades vid expertgruppens 
möte 2012-10-08. 
 
Bakgrund 
I Sydöstra sjukvårdsregionen avled 2008 65 patienter i malignt melanom. Rutinbehandling för 
metastaserad malignt melanom är idag dakarbazin eller temozolomid. Dessa behandlingar ger 
dock en mycket begränsad effekt i ett fåtal patienter. För tidigare behandlade patienter finns även 
en immunstimulerande behandling, ipilimumab, godkänd. 
 
Vemurafenib är en hämmare av BRAF-kinas och verkar på celler som har en aktiverande V600E-
mutation. Hälften av melanompatienterna har denna mutation. Aktiverat BRAF-kinas leder till 
ökad cellproliferation. Vemurafenib är en lågmolekylär substans och ges peroralt två gånger 
dagligen till progress eller oacceptabla biverkningar. 
 
Vemurafenib godkändes i EU under februari 2012 på indikationen behandling av vuxna patienter 
med BRAF V600-mutationspositivt icke-resektabelt eller metastaserat melanom. Läkemedlet 
marknadsförs av Roche. 

 
Underlag för bedömningen 
En fas I-studie av vemurafenib inleddes i slutet av 2006. I denna studie följdes patienter med 
malignt melanom. 11 av 16 patienter med avancerat malignt melanom med mutation i BRAF 
V600E svarade på behandlingen (2). En fas II-studie (BRIM-2) på 132 tidigare behandlade 
patienter med metastaserande melanom och BRAF V600E-mutation visade en svarsfrekvens på ca 
50 % (3). Därefter gjordes en randomiserad fas III-studie, kallad BRIM-3, på tidigare obehandlade 
patienter. I denna studie randomiserades 675 patienter till antingen vemurafenib 960 mg peroralt 
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två gånger dagligen eller dakarbazin 1000 mg/m2 intravenöst var tredje vecka. Primära utfallsmått 
var totalöverlevnad och progressionsfri överlevnad. Den progressionsfria överlevnaden (median) 
var 5,3 månader för vemurafenib och 1,6 månader för dakarbazin (4). En uppdaterad analys har 
presenterats vilken visar på en överlevnad i vemurafenibgruppen på 13,6 månader mot 9,7 
månader i dakarbazingruppen. Likt tidigare studier såg man en respons hos ca hälften (48 %) av 
patienterna mot 5 % för dakarbazin. Tid till respons (median) med vemurafenib var 1,45 månader 
(5). Medianvärdet för responsens varaktighet var för vemurafenib 5,49 månader (6).  
 
Det sker dessvärre en snabb resistensutveckling vid behandling med vemurafenib (7). Det är inte 
känt om resistensen är av förvärvat slag eller om det är en selektion av tumörceller som inte har 
muterat BRAF. Ett stort antal studier pågår där vemurafenib ges i kombination med hämmare av 
andra intracellulära signalvägar för att undvika resistens. 
 
Vanliga biverkningar var ledvärk, alopeci, illamående, trötthet, utslag och fotosensitivitet. 18 % av 
patienterna i fas III-studien fick en mycket speciell biverkan, kutan skivepitelscancer, som dock 
framgångsrikt kunde excideras och den föranledde inga behandlingsavbrott. Biverkningar ledde 
till dosreduktion eller behandlingsavbrott hos 38 % av patienterna i vemurafenibgruppen och 16 % 
i dakarbazingruppen (4).  
 
Analys av livskvalitetsmått (FACT-M) i fas III-studien visade inte någon skillnad mellan 
vemurafenib och dakarbazin. Inte heller sågs några skillnader i smärta eller behov av opioider för 
smärtlindring (6). 
 
Hälsoekonomi 
Läkemedelskostnaden för vemurafenib är 2794 kr per dag eller 84 000 kr per månad. I studierna 
behandlades patienterna tills de uppvisade progression eller oacceptabel toxicitet. Ett antagande 
om behandling till progression (5,3 månader) ger en kostnad per patient om ca 445 000 kr. Baserat 
på en överlevnadsvinst om 3,9 månader blir kostnaden per vunnit levnadsår ca 1 370 000 kr. Detta 
får anses vara en mycket hög kostnad. Vid en behandling under 6 veckor (ungefärlig mediantid till 
respons i BRIM-3) och utsättning vid utebliven positiv effekt blir kostnaden per patient ca 
120 000 kr. Maximalt årligt antal patienter i regionen som kan bli aktuella för denna behandling 
torde var 30-35.  
 
Utöver läkemedelskostnaden och sedvanliga kostnader för uppföljning tillkommer även kostnad 
för mutationsanalys samt eventuellt uppföljning av hudspecialist för identifiering och hantering av 
skivepitelcancer.  
 
Företaget har sannolikt ansökt hos TLV om att få ingå i läkemedelsförmånen, men något beslut 
har inte publicerats.  
 
Gruppens bedömning 
Det finns ett stort behov av nya behandlingar för metastaserat malignt melanom. Studierna som 
ligger till grund för godkännandet av vemurafenib visar såväl markant större andel patienter som 
svarar på behandlingen som ökad överlevnad i jämförelse med dakarbazin. Det finns dock en stor 
osäkerhet kring effektens varaktighet och resistensutveckling. Vemurafenib är trots detta ett 
mycket viktigt tillskott till behandlingsarsenalen vid BRAF V600-mutationspositivt icke-
resektabelt eller metastaserat melanom.  
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Kostnaden per vunnet levnadsår bedöms som mycket hög. För svenska förhållanden relevanta 
utvärderingar av kostnadseffektivitet saknas idag men kan förväntas presenteras i ev. kommande 
förmånsbeslut från TLV. I avvaktan på detta, och med hänsyn taget till det stora behovet av 
behandling i aktuell patientgrupp, bedömer expertgruppen att vemurafenib kan användas som 
första eller andra linjens behandling. Detta ställningstagande kan komma att omprövas efter att 
ovan nämnda utvärderingar presenteras.  
 
Expertgruppen rekommenderar att behandlingens effekt utvärderas efter 6-8 veckor. Om inte 
positiv effekt då noterats bör behandlingen avbrytas. En eventuell användning av vemurafenib bör 
noggrant följas upp vad avser antal patienter, behandlingstid, och om möjligt effekt och säkerhet i 
klinisk praxis. Detta skall från respektive behandlande klinik återrapporteras till regionala 
expertgruppen halvårsvis. På sikt är det önskvärt att detta kan ske via INCA-registret för nya 
läkemedel. 
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