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Regional introduktion av ny medicinsk metod

Reviderad rekommendation från Norrländska
läkemedelsrådet efter NLT-gruppens yttrande
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Caprelsa, vandetanib

Behandling av aggressiv och symptomatisk medullär tyroideacancer (MTC)
hos patienter med icke-resektabel, lokalt avancerad eller metastaserad

sjukdom
Sammanfattande bedömning

Norrländska läkemedelsrådet rekommenderar landstingen i norra regionen
att Caprelsa endast används hos särskild utvalda patienter med aggressiv
och symptomatisk medullär tyroideacancer som är icke-resektabel, lokalt
avancerad, eller metastaserad. Nationellt protokoll saknas. Uppföljningen
behöver därför planeras regionalt. Behandlingen kommer huvudsakligen att
ordineras via Cancercentrums mottagning på NUS vilket gör att de få
patienterna det rör sig om enkelt kommer att kunna följas upp årligen vad
gäller behandlingstid, biverkningar och behandlingseffekt.
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Generiskt namn, beredningsform
Vandetanib, infusionsvätska.

Handelsnamn och tillverkare
Caprelsa, Sanofi.

Huvudkonklusion
Norrländska läkemedelsrådet rekommenderar landstingen i norra regionen att Caprelsa
endast används för behandling av aggressiv och symptomatisk medullär tyroideacancer
(MTC) hos patienter med icke-resektabel, lokalt avancerad eller metastaserad sjukdom.
Denna rekommendation gäller under förutsättning att det avtal om lägre pris som
företaget erbjudit används.

Bakgrund och syfte
Caprelsa godkändes med s.k. ”Conditional marketing authorisation”, ett villkorat
godkännande, vilket innebär att läkemedlets kliniska profil och effekt inte är fullständigt
känd men att läkemedlet godkänts då det finns ett stort behov av behandlingsalternativ
för sjukdomen. Företaget ska komma in med resultat från nya studier för att
komplettera med information om förekomst av mutation i RET proto-onkogenen
påverkar läkemedlets effekt.

Vandetanib är en potent hämmare av vaskulär endotelial tillväxtfaktorreceptor-2 (VEGF-
2), epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) och RET-tyrosinkinaser.
Vid hämning av VEGF hämmas tillväxt av blodkärlens endotelceller, vilket hämmar
tillväxten av nya blodkärl som förser tumörer med syre och näringsämnen. Vid hämning
av EGFR bromsas celldelning och tillväxten genom intracellulär blockering av flera
kinasmedierade signalvägar in till cellkärnan.

Vandetanib hämmar majoriteten av muterade, aktiverade former av RET vilket leder till
hämmad tillväxt av MTC-celler.

Vandetanib har en lång halveringstid, 19 dagar.

Den rekommenderade doseringen är 300 mg x1 -tablett dagligen.

Vid utveckling av biverkningar (grad 3 eller högre) eller vid förlängning av QTc-
intervallet på EKG ska doseringen med vandetanib åtminstone tillfälligt avbrytas och
återupptas med minskad dos när toxiciteten har avhjälpts eller förbättrats. Den dagliga
dosen på 300 mg kan sänkas till 200 mg (två 100 mg-tabletter) och därefter till 100 mg
om nödvändigt.

Det finns inga nationella behandlingsriktlinjer från Läkemedelsverket eller
Socialstyrelsen gällande behandling av tyroideacancer.
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Företaget bedömer att bästa möjliga omvårdnad är relevant jämförelsealternativ. Även
om det förekommer behandling med tyrosinkinashämmare som inte är godkända för
behandling av medullär tyroideacancer, så saknas data för effekt och biverkningar med
dessa tyrosinki- nashämmare. Caprelsa är den första tyrosinkinashämmare som
godkänts för behandling av MTC genom att visa sig vara en potent hämmare av bland
annat RET.

TLV bedömer att det troliga scenariot i klinisk praxis är att MTC-patienter med
symtomatisk och aggressiv sjukdom behandlas med Caprelsa + bästa möjliga
omvårdnad. Det relevanta jämförelsealternativet bedömer vi vara bästa möjliga
omvårdnad. Givet detta landar kostna- den per vunnet QALY på ungefär 1,3-1,5 miljoner
kronor.

TLV bedömer att sjukdomens svårighetsgrad är hög. TLV bedömer att kostnaden per
QALY är hög.

Internationmella ställningstaganden
NICE: Ingen ansökan för MTC. För tidigare (2008) föreslagit behandling av NSCLC i
annan linje finns ingen ansökan. Ingen bedömning.

SMC (Scottish Medicines Consortium): Ingen ansökan - ingen bedömning

IQWIG (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen):
Utvärderat vandetanib juni 2013. Negativ utvärdering. Tilläggsnyttan mot BSC kunde
inte visas.

Aktuell nationell konsensus
TLV: TLV bedömer att den mest relevanta jämförelsen till Caprelsa är bästa möjliga

omvårdnad. Hos patienter med en progressiv och symtomatisk sjukdom gav

behandling med vandetanib en statistiskt signifikant ökning av progressionsfri

överlevnad pa ̊ 22,1 månader i median mot 8,3 ma ̊nader för placebo-gruppen.

Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för Caprelsa bedöms vara

ungefär mellan 1,3 till 1,5 miljoner kronor vid denna jämförelse, en kostnad per QALY

som bedöms vara hög.

NLT: Efter diskussion med företaget har ett avtalsförslag tagits fram som ger
landstingen viss kostnadsreduktion. Avtalsförslaget har innehållsmässigt granskats av
landstingens gemensamma marknadsfunktion. Avtalsförslaget innebär att den faktiska
kostnaden per QALY blir lägre än i TLV:s uppskattning. Givet tillståndets höga
svårighetsgrad och att inga behandlingsalternativ finns, bedömer NLT-gruppen att
behandling med Caprelsa är motiverad för den aktuella indikationen.

Kostnader för norra regionens landsting
I norra regionen uppskattas ca 1 patient per år kunna komma ifråga för behandling.
Behandlingsperiodens längd uppskattas till i genomsnitt 21 månader.
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Budgetkonsekvens för norra regionens landsting
Budgetkonsekvens beräknas på 1 patient årligen och en behandlingstid på 21 månader.

Antal pat Tkr / 12 mån

JLL - -

LVN - -

VLL - -

NLL - -

Total 1.75 0.758Mkr

Uppföljning
Verksamhetsföreträdare från RCC ansvarar för bedömning av behandlingens
ändamålsenlighet årligen. De få patienterna det rör sig om kommer enkelt att kunna
följas upp årligen vad gäller behandlingstid, biverkningar och behandlingseffekt. Andra
indikationer för preparatet saknas varför regional uppföljning även kommer att kunna
ske via sökningar i läkemedelsregistret.

Sammanfattande bedömning
Norrländska läkemedelsrådet rekommenderar att landstingen i norra regionen att

• Caprelsa endast används för behandling av aggressiv och symptomatisk medullär
tyroideacancer (MTC) hos patienter med icke-resektabel, lokalt avancerad eller
metastaserad tumörsjukdom.

Budgetkonsekvensen för landstingen i norra regionen beräknas till ca 0.758 Mkr vid
behandling av 1.75 patienter per år.

Kontaktpersoner Norrländska läkemedelsrådet
Jörn Schneede, Ordförande Arbetsgruppen för Regional Introduktion av Nya Läkemedel
(ARIL)

Mikael Johansson, Regional Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus Umeå


