
Regional introduktion av ny medicinsk metod

Rekommendation från Norrländska
läkemedelsrådet

2019-01-31
Version 1

Alecensa®, alectinib
Avsett för behandling av ALK rearrangerad metastaserande lungcancer efter svikt
på behandling med ALK hämmare crizotinib.

Sammanfattande ställningstagande
Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel (ARIL)
rekommenderar landstingen i norra regionen att använda Alecensa vid ALK re-arrangerad
metastaserande lungcancer efter svikt på behandling med ALK-hämmaren crizotinib.

Kostnadskonsekvensen beräknas till för norra regionen på årsbasis. Antal
behandlade patienter kan öka pga. möjlighet för ackumulering av patienter mot
bakgrund av lång tid till progression.

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens genomförs av
chefsamrådet och ARIL varje 6:e vecka.



Generiskt namn och ATC-kod
Alectinib L01XE36

Handelsnamn och tillverkare
Alecensa Roche

Godkänd indikation
ALK re-arrangerad metastaserande lungcancer efter svikt på behandling med ALK
hämmaren crizotinib.

Nominering och anmälan
Mikael Johansson, RCC, Umeå

Aktuell nationell konsensus
TLV: Alecensa (alectinib) som används vid behandling av vuxna med framskriden så
kallad ALK-positiv icke småcellig lungcancer (NSCLC) ingår i högkostnadsskyddet
med generell subvention sedan april 2018. Alecensa hade då redan sedan tidigare
ingått i högkostnadsskyddet med begränsning till patienter som tidigare behandlats
med Xalkori. Nu ingår även Alecensa som behandling för tidigare obehandlade
patienter.

NT-rådet: Inget

Internationell konsensus
NICE: Rekommenderar om man håller sig till hemligt rabattavtal.
SMC: Rekommenderar som 1:a linjes behandling.
IQWiG: Låg grad av tilläggsnytta. För några utfallsparametrar är tilläggsnyttan inte
kvantifierbar.

Bakgrund
Alecensa (alectinib) som används vid behandling av vuxna med framskriden så
kallad ALK-positiv icke småcellig lungcancer (NSCLC) ingår i högkostnadsskyddet
med generell subvention. Alecensa ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med
begränsning till patienter som tidigare behandlats med Xalkori. Nu ingår även
Alecensa som behandling för tidigare obehandlade patienter.

Huvudkonklusion
Även om Alecensa visat en bättre effekt än behandling med Xalkori, är osäkerheterna
höga i de hälsoekonomiska resultaten. Det är framförallt osäkert hur Alecensa
påverkar överlevnaden hos patienterna samt hur patienterna behandlas efter att
sjukdomen förvärrats. Trots osäkerheterna bedömde TLV att kostnaden för Alecensa
inte överstiger den kostnad som TLV anser vara rimlig för behandling av sjukdomar
med mycket hög svårighetsgrad.

Kostnader för norra regionens landsting
Årskostnaden för behandlingen är. Patienterna behandlas till progression eller vid
uppträden av oacceptabla biverkningar. Mediantid till progression var c:a 26
månader.



Uppskattad kostnadskonsekvens för norra regionens landsting
Totalt beräknas 10 patienter att bli aktuella för behandling med Alecensa. Pga relativt
lång tid till progression förväntas på sikt en viss ackumulation i antal patienter.

Antal pat Mkr / 12 mån

JLL 2

LVN 2

VLL 3

NLL 3

Total 10

Ersätter annan läkemedelsbehandling
Nej, det här är första linjens behandling, eller i som andra linjens behandling efter
behandling med crizotinib.

Uppföljning
Uppföljning i särskild ALK modul i nationella lungcancerregistret

Sammanfattande bedömning
Det finns nationell och internationell konsensus för användandet av Alecensa.
Evidensgraden är låg, men måste ses mot bakgrunden av tillståndens
svårighetsgrad.

Kontaktpersoner ARIL
Jörn Schneede, ordförande ARIL

Bilaga
Anmälan från Mikael Johansson


