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Abirateron (Zytiga) för behandling av metastaserad 
kastrationsresistent prostatacancer hos patienter som progredierat 
under eller efter en docetaxelbaserad kemoterapiregim.  

 
Tillägg 130107 
 

 
Expertgruppen noterar att Sveriges kommuner och landstings NLT-grupp och 
läkemedelsföretaget Janssen förhandlat fram ett riskfördelningsprogram (detaljerna 
sekretessbelagda) för den aktuella indikationen 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 Zytiga på den aktuella 
indikationen inom det föreslagna avtalet samt att uppföljning av behandlingen sker i INCA-
registret. 
 

 
 
Ärendets handläggning 
Ärendet anmäldes 2012-04-25 till expertgruppen av Magnus Lagerlund, verksamhetschef 
onkologiska kliniken, länssjukhuset i Kalmar. Ärendet bereddes och beslut fattades vid 
expertgruppens möte 2012-10-08. 
 
Bakgrund 
Abirateron (Zytiga) godkändes av EMA i september 2011, för behandling av metastaserad 
kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna män vars sjukdom har progredierat under eller efter 
en docetaxelbaserad kemoterapiregim. Abirateron är en hämmare av CYP17 vilket ger minskad 
androgensyntes. Standardbehandling för dessa patienter är idag docetaxel (Taxotere) och 
abirateron innebär därmed möjlighet till ytterligare en linjes behandling. 
 
Underlag för bedömningen 
Den regionala expertgruppen har 2011-12-16 lämnat utlåtande angående abirateron och 
cabazitaxel (Jevtana) vid aktuell indikation. Följande utlåtande, som fokuserar enbart på 
abirateron, baseras på detta tidigare utlåtande och kompletteras med utlåtande angående förmån 
från TLV och SKL. 
 
För sammanställning av de data som låg till grund för godkännandet av abirateron, se gruppens 
tidigare utlåtande (1).  
 
Hälsoekonomi 
TLV utvärderade abirateron under våren 2012. Abirateron har i en uppdaterad analys visats ge en 
förlängd överlevnad jämfört med placebo i tidigare docetaxel-behandlade patienter (15,8 vs 11,2 
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månader). Kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) beräknades till 1 135 000 kr. Denna 
kostnad baseras på att behandlingen sätts ut omedelbart vid progression. TLV bedömer dock att 
behandlingstiden sannolikt blir något längre när abirateron används i rutinsjukvården, särskilt hos 
de patienter som initialt svarat på behandlingen. Det finns enligt TLV en osäkerhet uppåt kring 
kostnaden per vunnet QALY (2). TLV beslutade baserat på detta att läkemedlet inte skulle ingå i 
läkemedelsförmånen (3) med följande motivering: 
 

 ”Zytiga är ett läkemedel som ger en positiv effekt på överlevnad och patienternas hälso-
relaterade livskvalitet. Trots att metastaserad kastrationsresistent prostatacancer är en 
sjukdom med en hög svårighetsgrad anser TLV att behandling med Zytiga inte är 
kostnadseffektiv till det ansökta priset.” 

 
 
Även NLT-gruppen inom Sveriges Kommuner och Landsting har uttalat sig om abirateron. 
Gruppen rekommenderar landstingen att ”inte använda Zytiga förrän landstingen, via nytt 
förmånsbeslut av TLV eller på annat sätt, kan erbjudas ett väsentligt lägre pris än nuvarande 
listpris för Zytiga.” (4). 
 
Omkring 100 patienter per år behandlas i regionen med docetaxel på indikationen metastaserad 
kastrationsresistent prostatacancer. Detta skulle därmed utgöra en maxgräns för antalet patienter 
som kan komma i fråga för behandling med abirateron. Andra behandlingsmöjligheter och 
alternativa nya eller kommande preparat gör dock att antalet sannolikt blir lägre.  

 
Gruppens bedömning 
Abirateron är ett viktigt tillskott till behandlingsarsenalen vid metastaserad prostatacancer som har 
progredierat under eller efter docetaxelbehandling. Tidigare har det saknats godkända läkemedel för 
denna indikation. Överlevnadsvinsten om ca 5 månader bedöms vara relativt väl dokumenterad. 
Biverkningarna förefaller vara relativt milda i förhållande till alternativ terapi. Den perorala 
behandlingen innebär också pratiska fördelar för vården såväl som patienten. 
 
Kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår är dock mycket hög. Användning av abirateron vid denna 
indikation och den nu aktuella prisnivån är således att betrakta som icke-kostnadseffektiv. Användning 
kan därmed inte rekommenderas i rutinsjukvården. 
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