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Generiskt namn och ATC-kod
Palbociklib L01XE33, Ribociklib L01XE42

Handelsnamn och tillverkare
Ibrance Pfizer, Kisqali Novartis

Godkänd indikation
IBRANCE är indicerat för behandling av hormonreceptorpositiv (HR +), human 
epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-negativ (HER2 -) lokalt avancerad eller 

Ibrance®,	palbociklib
Avsett	för	behandling	av	metastaserad ER+/Her2- bröstcancer i kombination med 
aromatashämmare, 
eller 
i kombination med fulvestrant till kvinnor som tidigare erhållit endokrinbehandling

Kisqali®,	ribociklib
Avsett	för	behandling	av	lokal	avancerad/metastaserande ER+/Her2-bröstcancer i kombination 
med aromatashämmare

Sammanfattande ställningstagande
Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel (ARIL) 
rekommenderar landstingen i norra regionen 

 att enbart använda Ibrance/Kisqali i särskilt utvalda fall (tidigt recidiv, snabb progression, 
viscerala metastaser) och att avvakta med generell användning inom indikationsområdet tills 
dess att resultaten kring total överlevnad (OS) föreligger. Resultat för OS förväntas i mars 
2019.

 att vid behandling av ovan nämnda patientpopulation primärt använda Kisqali i kombination 
med aromatashämmare som det mest kostnadseffektiva alternativ i de fall där man förväntar 
sig behandlingstider < 2 år, eller där det troligen finns behov för dosreduktioner.

 att använda Ibrance i kombination med fulvestrant i särskilt utvalda fall hos kvinnor som 
tidigare erhållit endokrin behandling till dess att OS-data föreligger.

Kostnadskonsekvensen beräknas initialt till för norra regionen under 2019. Kostnadskonsekvensen vid 
full implementering uppskattas till på årsbasis.
Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens genomförs av chefsamrådet och 
ARIL c:a 10 ggr. per år.



            

metastaserande bröstcancer i kombination med aromatashämmare; samt i 
kombination med fulvestrant till kvinnor som tidigare erhållit endokrinbehandling.

KISQALI är för behandling av lokal avancerad/metastaserande ER+/Her2-bröstcancer 
i kombination med aromatashämmare

Nominering och anmälan
Anne Andersson 2016-11-04/2018-03-16

Aktuell nationell konsensus
TLV: Ibrance:
NT-rådet: Nivå 3 införande av Ibrance och Kisqali. 

Internationell konsensus
NICE:
IQWiG: Ibrance - ingen tilläggsnytta. Ny värdering mars 2019.

Kisquali – Inget belägg för tilläggsnytta. 

Bakgrund

Patienter med MBC har dålig prognos utan aktiv onkologisk behandling. Sjukdomen är 
ej botbar utan medför livslång cancersjukdom. För dem med Her2-negativ sjukdom 
finns ofta många olika behandlingar att erbjuda som påverkar både sjukdomsfri 
överlevnad (DFS) och total överlevnad (OS). För de individer som insjuknar i 
ER+/Her2- MBC är ofta endokrin behandling ett förstahandsval såväl i första som 
andra och ibland även tredje linjens behandling (Tamoxifen, aromatashämmare och 
Fulvestrant tex) om det inte föreligger tex svåra sjukdomsrelaterade symtom eller stor 
tumörbörda. Den antihormonella behandlingen är ofta enklare (tabletter som tas i 
hemmet alternativt intramuskulär spruta som ges var 4:e vecka) och har mindre 
biverkningar för patienten och därmed också mindre belastning på sjukvården. 

Palbociklib/ribociclib är godkänt för behandling av bröstcancer ibland annat USA och 
Europa. Ibrance har godkänts av TLV för behandling av spridd bröstcancer och ingår 
i högkostnadsskyddet med generell subvention från och med den 23 februari 2018. 
Ibrance ingår sedan tidigare i läkemedelsförmånerna med en begränsning till 
behandling i kombination med en aromatashämmare. Ibrance subventioneras efter 23 
februari 2018 även i kombination med Faslodex till kvinnor som tidigare erhållit 
hormonell behandling med aromatashämmare eller tamoxifen. Även Kisqali (ribociklib) 
har godkänts av TLV för behandling av spridd bröstcancer och ingår i 
högkostnadsskyddet med villkor från och med den 1 februari 2018. Villkoret innebär 
att företaget ska komma in med en uppföljning som redovisar hur Kisqali används i 
klinisk vardag senast den 30 juni 2019.

Läkemedlen skall företrädesvis initieras och förskrivas av specialist (ST-läkare) i 
onkologi. Ute på länsdelssjukhusen kan läkemedlen komma att förskrivas av andra 
specialister, tex kirurger men bör initieras av eller i samråd med specialist i onkologi.



            

Huvudkonklusion

Uppskattat antal patienter i norra regionens landsting
Ca 1500 individer i Sverige får varje år metastaserad bröstcancer och ca 70 % av 
dessa är ER+/Her2-. I Västerbotten handlar det om ca 40 kvinnor totalt som får spridd 
ER+/Her2- bröstcancer varav ca ¾ är postmenopausala. Av dessa kan det bli aktuellt 
för ca 5-10 st i initialskedet.
Indikation Antal	pat.	

Kisqali/år
Antal	pat	
Ibrance	/år

Förväntad	median	behandlingslängd	till	
recidiv/utsättning	av	CDK	4/6	(mnd.)

CDK-4/6	i	komb.	med	
aromatas-hämmare

13 2 24

CDK-4/6	i	komb.	med	
fulvestrant

0 15 12

Möjliga kostnadsbesparingar / -ökningar
En möjlig vinst är minskade sjukvårdskostnader då det är en tilläggsbehandling som 
kan ges istället för cytostatika med glesare administrationssätt och därigenom 
minskat behov av besök på sjukvårdsinrättning. Initialt kan ökad provtagning och 
kontroller bli nödvändig för att fånga upp biverkningar, jämfört med enbart endokrin 
behandling, men inte nödvändigtvis jämfört med cytostatikabehandling.

Uppskattad kostnadskonsekvens vid användning av CDK-4/6 
hämmare för norra regionens landsting under 2018/19

Antal pat Mkr / 12 mån
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NLL
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Ersätter annan läkemedelsbehandling?
Nej. Läkemedlet förväntas ej ersätta något läkemedel utan är ett komplement till 
gängse behandling. Antalet utvärderande undersökningar förväntas ej minska, hellre 
öka, se ovan. I vissa fall kan dock behandlingen med CDK 4/6 hämmare ersätta eller 
senarelägga cytostatikabehandling. 

Uppföljning
Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens genomförs av 
chefsamrådet och ARIL c:a 10 ggr. per år. Till dess att data för totalöverlevnad 



            

föreligger ber ARIL om kvartalsvis återrapportering med antal behandlade patienter 
och insättningskriterier.

Sammanfattande bedömning
Dataunderlaget bedöms fortfarande som omoget. Det finns en viss evidens för att 
surrogatmarkören PFS inte är indikativ för OS och mogna data för OS förväntas 
tidigast föreligga i mars 2019. Behandlingseffekten av Ibrance och Kisqali betraktas 
som likvärdig. Behandling med Ibrance/Kisqali i kombination med aromatashämmare
kommer att kräva tätare uppföljning än aromatashämmare ensam pga. ökad risk för 
allvarliga biverkningar. Förbättrad livskvalité under perioden med PFS har inte kunnat 
visas på ett övertygande sätt. IQWiG har inte kunnat se att Ibrance ger en 
tilläggsnytta på basis av tillgängliga data och bedömer att det finns risk för större 
skada än nytta för vissa subgrupper av patienter. IQWiG såg tecken på en mindre 
tilläggsnytta av Kisqali med tanke på biverkningsprofilen. Mot denna bakgrund anser 
ARIL att det är rimlig att avvakta med fullskalig användning tills dess att 
dataunderlaget för OS är moget och rekommenderar användandet enbart hos 
enskilda, särskilt utvalda patienter - om möjligt - efter diskussion i MDK.
Avtalskonstruktionen gör att Kisqali blir ett billigare alternativ om behandlingen 
beräknas vara kortare än 22 månader och då särskilt i de fall där dosreduktioner blir 
nödvändiga. 

Kontaktpersoner ARIL
Jörn Schneede, ordförande ARIL

Bilaga
Anmälan från Anne Andersson




