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Giotrif®, afatnib
Behandling med EGFR tyrosinkinasinhibitor afatinib (Giotrif®), tabl., vid

metastaserad lungcancer.

Sammanfattande ställningstagande

Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya
läkemedel (ARIL) rekommenderar landstingen i norra regionen att använda
Giotrif vid behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller
metastaterad icke småcellig lungcancer (NSCLC) med aktiverande mutation(er)
av epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) och som tidigare inte behandlats
med annan EGFR-TKI.
Lämpligt kvalitetsregister ska användas vid uppföljningen.
Kostnadskonsekvensen beräknas vara neutral eller möjligen en besparing jfr.
med behandling med gefitinib eller erlotinib.
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Generiskt namn och ATC-kod
afatinib, L01XE13

Handelsnamn och tillverkare
Giotrif, Boehringer Ingelheim

Godkänd indikation
Monoterapi av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaterad icke småcellig
lungcancer (NSCLC) med aktiverande mutation(er) av epidermal tillväxtfaktorreceptor
(EGFR) och som tidigare inte behandlats med annan EGFR-TKI.

Nominering och anmälan
Läkemedlet nominerat av representant för Regionalt Cancercentrum Norr.

Aktuell nationell konsensus
TLV: Hälsoekonomisk bedömning att ge förmån 25/4-2014. TLV bedömer att kostnaden
per QALY är hög. Kostnad per QALY c:a 1,2-1.4 Mkr.

Internationell konsensus
NICE: Ingen direkt jfr. med erlotinib eller gefitinib. Ändå bedöms att afatinib antagligen är
lika effektivt som erlotinib och gefitinib. Troligen kostnadseffektivt som annan-linjes
behandling efter cytostatikabehandling. Stora osäkerheter i modellen eftersom studierna
utförd i annan population (stort sett asiatiska patienter).

SMC: Samma bedömning som NICE. Efter rabatt är afatinib antagligen är lika
kostnadseffektivt som erlotinib och gefitinib. SMC estimerar att det relativa antal patienter
som behandlas med Giotrif jämfört med de två andra EGFR-TKI kommer att öka till 35%
under de närmaste 5 åren.

IQWiG: Tilläggsvinsten är beroende på mutationsstatus, ålder och sjukdomsstadium. Yngre
patienter med lägre sjukdomsstadium har större nytta av behandling.

Bakgrund
Lungcancer är den fjärde vanligaste cancerformen i Sverige och också den vanligaste
cancerrelaterade dödsorsaken. Lungcancer tenderar att spridas snabbt till andra organ
vilketgör att sjukdomen blir obotlig. Lungcancer delas in i två huvudgrupper, småcellig-
(SCLC)och icke-småcellig (NSCLC) lungcancer. NSCLC utgör ungefär 75 procent av alla
lungcancerfall. Behandling av NSCLC beror på i vilket tillstånd patienten befinner sig vid
diagnos och kan innebära kirurgi, stålbehandling och/eller kemoterapi. Ungefär tio
procent av alla patienter med NSCLC har mutationer i genen för epidermal
tillväxtfaktorreceptor (EGFR). Det är dessa patienter som kan bli aktuella för behandling
med Giotrif..
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Huvudkonklusion
TLV konkluderar med att Giotrif erbjuder ett ytterligare behandlingsalternativ till en lägre
kostnad per rekommenderad dygnsdos än med befintliga alternativ Tarceva och IRESSA.
Även om det inte finns direkte jämförande studier bedömer NICE effektiviteten och
biverkningsrisken som likvärdig mellan de tre preparaten. Utifrån den indirekta
jämförelsen är den rimligaste bedömningen att Giotrif åtminstone inte är sämre än
Tarceva och IRESSA. Osäkerheterna är dock mycket stora. TLV finner att företaget har
visat att Giotrif är kostnadseffektiv givet dessa förutsättningar, men osäkerheten är stor.
Giotrif förlänger den progressions-fria överlevnaden för behandlingsnaiva patienter med
bekräftad EGFR-mutation både i jämförelse med en kombination av cisplatin och pemetrexed
och en kombination av cisplatin och gemcitabin.

Kostnader för norra regionens landsting
Ingen kostnadsökning jämfört med dagens behandling med EGFR-TKI.

Kostnadskonsekvens för norra regionens landsting
Kostnadskonsekvensen är neutral eftersom Giotrif kommer att användas som alternativ
till befintlig behandling med antigen erlotinib (Tarceva) eller gefitinib (IRESSA).

Uppföljning

Uppföljning av behandlingens resultat genomförs på den klinik som initierar
behandlingen. INCA kvalitetsregister ska användas.

Verksamhetsföreträdare från Regional Cancercentrum ansvarar för bedömning av
behandlingens ändamålsenlighet årligen.

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens genomförs av
chefsamrådet och ARIL varje halvår med början 2015-09.

Sammanfattande bedömning
Den aktuella indikationen för Giotrif är en sjukdom med mycket hög svårighetsgrad och
dålig prognos där det idag finns få alternativa behandlingsmöjligheter. Jämförande data
med andra EGFR-TKI saknas och resultat från indirekta jämförelser av effektivitet och
biverkningsrisk är osäkra. I studier förlängde Giotrif den progressionsfria överlevnaden
med c:a 10 månader i en icke-asiatisk population. Behandlingens kostnad per QALY
tycks vara i paritet med Tarceva och IRESSA och på en för landstingen acceptabel nivå.
Mot denna bakgrund anser TLV att behovsprincipen motiverar användning av Giotrif.
Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel
(ARIL) rekommenderar landstingen i norra regionen att använda Giotrif i enskilda fall i
enlighet med TLV-rekommendationen som alternativ till andra EGFR-TKI och i väntan
på nya resultat bland annat från jämförande studier.

Behandlingen ska följas upp av behandlande klinik och lämpligt kvalitetsregister ska
användas.
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Det förväntas ingen kostnadsökning för norra regionen på årsbasis.

Kontaktpersoner ARIL
Jörn Schneede, Ordförande ARIL

Mikael Johansson, Regional Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus Umeå

Bilaga
Anmälan från Överläkare Mikael Johansson, Regionalt Cancercentrum Norrlands
universitetssjukhus Umeå


