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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  191202 

Zejula (niraparib) som underhållsbehandling vid 

platinumkänslig, recidiverande höggradig serös epitelial 

ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer 

 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom 171204 från Gabriel Lindahl, överläkare, onkologiska kliniken i Linköping. 

Ärendet bordlades i väntan på beslut från TLV, vilket publicerades 191125. Därefter har 

expertgruppen behandlat ärendet vid sitt möte 191202. 

 

Bakgrund 

I Sverige diagnosticeras cirka 700 nya fall av ovarialcancer per år och i sydöstra 

sjukvårdsregionen ca 80 fall (1). Ofta är sjukdomen spridd vid upptäckten. Under 

samlingsnamnet ovarialcancer ligger epitelial ovarialcancer, tubarcancer och primär 

peritonealcancer. Den primära behandlingen är operation för att avlägsna så mycket tumör 

som möjligt följd av platinabaserad kemoterapi. I klinisk praxis klassificeras återfall som 

upptäcks mer än sex månader efter tidigare platinabaserad behandling som platinumkänsliga. 

I dessa fall rekommenderas ny behandling med platinabaserad cytostatika och niraparib är nu 

aktuellt som underhållsbehandling för de patienter som svarar på denna andra omgång 

platinumterapi.  

 

Niraparib är en hämmare av enzymet PARP som deltar i DNA-reparationssystemet. Hämning 

av PARP leder till ökade DNA-skador och ökad celldöd. Tumörsupressorgenen BRCA är 

också involverad i DNA-reparation och mutationer i de generna är till viss del kopplade till 

effekten av PARP-hämmare.   

 

Niraparib ges peroralt en gång dagligen. Godkänd indikation är som monoterapi för 

underhållsbehandling av patienter med platinumkänslig, recidiverande höggradig serös 

epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer och som är i respons efter 

platinumbaserad cytostatika. 

 

Underlag för bedömningen 

Det huvudsakliga underlaget för godkännande vid den aktuella indikationen är den s.k. 

NOVA-studien (2). Studien var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, fas 3-

studie på patienter med recidiverande höggradig, serös, epitelial äggstocks-, tubar- eller 

primär peritonealcancer som var platinumkänsliga. För att inkluderas skulle patienterna 

uppvisa ett svar efter avslutad sista platinumbaserad cytostatikakur. CA-125-nivåerna var 
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normala (eller sänkta > 90 % från baseline) Patienterna fördelades i två kohorter, en med 

germline BRCA-mutation och en kohort utan germline BRCA-mutation.  Inom varje kohort 

randomiserades patienterna till niraparib eller placebo fördelning 2:1. Primärt effektmått i 

studien var progressionsfri överlevnad (PFS). 

 

Totalt randomiserades 553 patienter. Niraparib gav en signifikant längre PFS än placebo både 

för patienter med och utan BRCA-mutation (se tabell och grafer nedan). Sekundära 

effektmått var bl.a. annat kemoterapifritt intervall och tid till nästa efterföljande behandling. 

Både dessa var signifikant längre med niraparib. Mogna data på överlevnad saknas. 

 

 

 Muterad BRCA-kohort Icke-muterad BRCA-kohort 

 Niraparib Placebo Niraparib Placebo 

PFS (mån) 21.0 5.5 9.3 3.9 

Riskkvot (HR) 0.27 (p< 0.0001) 0.45 (p< 0.0001) 

 

Progressionsfri överlevnad, patienter med BRCA-mutation 
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Progressionsfri överlevnad, patienter utan BRCA-mutation 

 
 

Källa: Produktresumé Zejula 191127 

 

Biverkningar 

De vanligaste biverkningarna oavsett grad var illamående, trombocytopeni och trötthet. 

Vanligaste biverkningarna av grad 3 och 4 var trombocytopeni (34 %), anemi (25 %), 

neutropeni (20 %) och högt blodtryck (8 %). 

 

15 % av patienterna som fick niraparib avbröt behandlingen pga biverkningar. För placebo 

var den siffran 2 %. Omkring hälften av patienterna gjorde behandlingsuppehåll under första 

cykeln (28 dagars cykel) och hälften startade cykel 2 med reducerad dos. Vanligaste dosen i 

studien var 200 mg (startdos 300 mg).  

 

Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

Läkemedelskostnaden för 28 dagars behandling enligt listpris och vid full dos är ca 68 000 kr. 

Notera att ett sekretessbelagt avtal innebär en reducerad kostnad, se nedan. I sydöstra 

sjukvårdsregionen bedöms ca 30 patienter kunna bli aktuella för behandling med PARP-

hämmare i andra linjen (i dagsläget olaparib eller niraparib). Antalet kommer på sikt 

sannolikt minska då användning av PARP-hämmare i första linjen väntas under de 

kommande åren. 

 

TLV har beslutat att Zejula ska ingå i förmånen. I sin utredning har TLV för BRCA-muterade 

patienter jämfört kostnaden med Lynparza (olaparib) kapslar (som ingår i förmånen) då man 

anser att de i stort är jämförbara effektmässigt i den gruppen. Då kostnaden för Zejula enligt 

TLV är lägre än för Lynparza, när man tar hänsyn till sidoöverenskommelse mellan företaget 

och regionerna (rabatt), så bedömer TLV det som kostnadseffektivt.  

 

För gruppen som är vildtyp BRCA (omuterade) så finns idag ingen produkt inom förmånen. 

Därför har TLV här gjort en kostnadseffektivitetsanalys i jämförelse mot ingen behandling 
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(rutinmässig övervakning). Stor osäkerhet råder kring vilken överlevnadsvinst niraparib ger. 

Den osäkerheten innebär en svårighet att beräkna kostnad per vunnet kvalitetsjusterat 

levandsår. Med hänsyn tagen till sidoöverenskommelsen är dock TLV´s bedömning att 

kostnaden för behandling är rimlig i förhållande till nyttan även för den grupp patienter.  

 

Förmånen är begränsad till den nu gällande indikationen. Studier pågår vid tidigare linjer. 

Användning vid den indikationen kan inte ske inom förmånen.  

 

Nationella rekommendationer 

Det nationella vårdprogrammet för ovarialcancer (1) uppdaterades hösten 2019. 

Vårdprogrammet rekommenderar behandling med PARP-hämmare (olaparib, niraparib eller 

rukaparib) vid platinumkänsligt återfall som svarat (partiell eller komplett remission) på 

platinumbaserad cytostatikabehandling för sent återfall (> 6 månader efter avslutad 

behandling) av höggradig äggstockscancer, dvs den indikation som är aktuell i denna 

utredning.  

 

 

Gruppens bedömning 

Det är visat att tillägg av niraparib leder till förlängd progressionsfri överlevnad hos patienter 

med platinumkänslig, recidiverande höggradig serös epitelial ovarial-, tubar- eller primär 

peritonealcancer och som är i respons efter platinumbaserad cytostatika. Effekten är avsevärt 

större i gruppen med BRCA-mutation. Mogna data på totalöverlevnad saknas. 

 

Expertgruppen anser att Zejula (niraparib) är kostnadseffektivt och kan användas vid aktuell 

indikation. Behandlingen ska avbrytas vid progress eller oacceptabel toxicitet. Behandling 

ska registreras i Register för cancerläkemedel. Notera att detta utlåtande, likt förmånsbeslutet 

från TLV, inte gäller användning i första linjen. 
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