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Lynparza®, olaparib L01XX46
Lynparza är indicerat som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna
patienter med platinumkänslig recidiverande BRCA-muterad (germline
och/eller somatisk) höggradig serös epitelial ovarial-, tubar- eller primär
peritonealcancer och som är i respons (komplett eller partiell) efter

platinumbaserad cytostatikabehandling.
Sammanfattande bedömning

Norrländska läkemedelsrådet rekommenderar att använda Lynparza i enlighet med
det landstingsgemensamma införande- och uppföljningsprotokoll.

Lynparza är en underhållsbehandling som ges direkt efter respons på andra linjens
platinabaserad behandling (Lynparza-studien inte särredovisat för patienter som
behandlas vid första återfall).

Rekommendationen gäller patienter som svarat (partiellt eller komplett remission) på
platinuminnehållande kemoterapi och får sent återfall (> 6 månader efter avslutad
behandling) av BRCA muterad (germline eller somatisk) höggradig serös
ovarialcancer.

Kostnaden för läkemedlet, utifrån behandlingsfokus på särskilt utvalda patienter,
uppskattas till 3.9 - 4.0 Mkr (varav 1.2 Mkr är analyskostnader) för norra sjukvårds-
regionen på årsbasis.
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Generiskt namn
L01XX46, olaparib

Handelsnamn och tillverkare
Lynparza®, Astra Zenica

Godkänd indikation: Lynparza är indicerat som monoterapi för

underhållsbehandling av vuxna patienter med platinumkänslig recidiverande BRCA-
muterad (germline och/eller somatisk) höggradig serös epitelial ovarial-, tubar- eller
primär peritonealcancer och som är i respons (komplett eller partiell) efter
platinumbaserad cytostatikabehandling.

Nominering och anmälan
Läkemedlet är nominerat av RCC Norr v/ Kristina Aglund och Ulrika Ottander.

Aktuell nationell konsensus
TLV: Förmånsbeslut med begränsning publicerat 2015-02-24. TLV har gjort en
bedömning av kostnadseffektiviteten för Lynparza vid den godkända indikationen inom
ramen för ansökan. TLV beslöt att Lynparza skall omfattas av högkostnadsskyddet. NT-
rådet ställer sig bakom TLV:s beslut, men konstaterar samtidigt att kostnaden per QALY
är hög, enligt TLV:s bedömning omkring 964 000 kronor.

NLT: SKL:s projekt Ordnat införande i samverkan (OtIS), delprojekt 6.1 i den nationella
läkemedelsstrategin, hade Lynparza (olaparib) som pilotläkemedel till det
landstingsgemensamma införande- och uppföljningsprotokoll och rekommenderade
användning av Lynparza hos patienter som svarat (partiellt eller komplett remission) på
platinuminnehållande kemoterapi och får sent återfall (> 6 månader efter avslutad
behandling) av BRCA muterad (germline eller somatisk) höggradig serös ovarialcancer
2015-03-27 (version 2).

Nationellt Vårdprogram: Lynparza rekommenderas i Nationellt vårdprogram för
Äggstockscancer, version 2, från 2015-06-03, till patienter som svarat (partiellt eller
komplett) på platinum-innehållande kemoterapi får sent återfall av BRCA-muterad
(ärftlig eller förvärvad) höggradig serös ovarial-, tubar- eller primär peritoneal cancer.



Internationell konsensus
Godkänd EMA 2014-10-23 (Orphan drug status)

Godkänd FDA 2014-12-19

Bakgrund
Olaparib är en hämmare av enzymerna “humant poly (ADP ribos) polymeras” (PARP-1,
PARP-2, and PARP-3) vilka behövs för att effektivt reparera enkelsträngsbrott av DNA. I
normala celler kan enkelsträngsbrott av DNA även repareras av en process som kallas
homolog rekombinant reparation (HRR), vilken kräver att generna BRCA1 och BRCA2 är
funktionella. I cancerceller utan funktionellt BRCA1 eller BRCA2 kan dock inte
enkelsträngsbrott repareras via HRR vilket gör att cancercellerna blir sårbar för
olaparib som hämmar PARP.



Huvudkonklusion
Recividerande äggstockscancer innebär att patienten efter operation och
primärbehandling med kemoterapi får ett återfall i sjukdomen. ARIL bedömer att
recividerande äggstockscancer är ett tillstånd med hög svårighetsgrad då det rör sig om
behandling av cancerform med dålig prognos, få effektiva behandlingsoptioner och en
hög risk för sjukdomsprogression samt relativt kort 5-års överlevnad. Antal patienter
med serös ovarialcancer och BRCA-mutation är lågt, bara c:a 12 patienter per år i norra
region. Av dessa uppfyller uppskattningsvis 5 patienter alla kriterier för behandling med
Lynparza.

Konklusionerna till TLV och NLT är baserade på en interimsanalys per november 2012.
De finala resultaten av "studie 19" förväntas först 2017. Behandling med Lynparza i
monoterapi till patienter med BRCA-mutation som har responderat på andra linjens,
platinabaserad behandling (i direkt anslutning till den andra platinabaserad behandling)
har visat en statistiskt signifikant bättre effekt än placebo på progressionsfri överlevnad.
Behandling med Lynparza resulterade även i statistiskt signifikant förlängning av tiden
till första och andra efterföljande behandling hos patienter med BRCA-mutation.
Däremot kunde interimsanalysen inte visa statistiskt signifikanta effekter på total
överlevnad. Dessa data väntas först 2017.

Även om nuvarande rekommendationer från NLT bygger på en interimsanalys, bedöms
osäkerheten vad gäller effekt på progressionsfri överlevnad hos patienter med nedärvd
BRCA-mutation som låg till måttlig. Studie 19 är en randomiserad, dubbelblind och
placebokontrollerad studie och har hög evidensvärde vid bedömning av effekt.
Jämförelsealternativ var placebo, alltså "wait and see" till nästa recidiv i det cytostatika-
fria intervallet efter andra omgång med platinumbaserad kemoterapi, som är i
överensstämmelse med klinisk praxis. Det finns inga data på användning av Lynparza
under pågående behandling med bevacizumab (Avastin), eller kemoterapi.

Kostnadskonsekvens för norra regionens landsting
Det estimeras att 5 patienter per år kommer att uppfyller kriterier för Lynparza-
behandling i norra region. TLV har beslutat att Lynparza ska ingå i
läkemedelsförmånerna och läkemedelspriset för 28 dagars behandling är 46 927 kr.
Total läkemedelskostnad inklusive administrering per månad och patient: 50 279 kr.
Behandlingstiden förväntas bli i genomsnitt c:a 11-12 månader. Total
läkemedelskostnad per patient beräknas således till c:a 560,000 kr. Förutom
läkemedelskostnaden tillkommer bl. a. kostnader för ökat antal genetiska analyser och
rådgivning till riskindivider. Analyskostnader estimeras till totalt c:a 1 200 tkr/12
månader i Norra region.



Antal pat Tkr / 12 mån
JLL - -

LVN - -

VLL - -

NLL - -

Total 5 2 800

Totalkostnaden, inklusive analyskostnader för BRCA-mutationstesting, för norra
regionen uppskattas till c:a 4 Mkr per år.

Uppföljning
Uppföljning av behandlingens resultat har planerats och kommer att utföras av en
arbetsgrupp vid Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen i SLL som del av pilotprojektet.

Verksamhetsföreträdare från RCC-norr ansvarar för bedömning av behandlingens
ändamålsenlighet årligen. Som instrument för uppföljning ska bl. a. Nationella
kvalitetsregistret "Nya läkemedel inom cancervården" och kvalitetsregistret
för ”Gynekologisk cancer” användas.

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens genomförs av
chefsamrådet/RCC Norr och ARIL varje kvartal med början 2015-08.

Protokollet om ordnat införande av Lynparza gäller som längst till 2017 då
uppföljningen enligt detta protokoll skall slutrapporteras och företaget förväntas ha
inkommit med kompletterade underlag till TLV, vilket är ett villkor för att Lynparza ska
omfattas av läkemedelsförmånerna. Företaget ska då redovisa en slutlig
överlevnadsanalys från studie 19, som kan ge starkare underlag för värdering av effekt
och säkerhet till Lynparza vid den godkända indikationen. Företaget ska även redovisa
en separat analys för patienter med somatisk BRCA mutation.

ARIL kommer att göra en omprövning av rekommendationen senast 2017 när
slutrapporten har evaluerats av TLV.
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Sammanfattande bedömning

Lynparza ingick i OtIS projekt som pilotläkemedel och det finns en färdig NLT-
rekommendation, version 2, från mars 2015. Norrländska läkemedelsrådet
rekommenderar att Lynparza använts som monoterapi i andra linjes
underhållsbehandling i enlighet med NLT-rekommendation och enbart till patienter
med höggradig serös ovarialcancer med BRCA mutation (germline eller somatisk) som
svarat (partiellt eller komplett remission) på två tidigare platinum-innehållande
kemoterapier och fick sent återfall (> 6 månader efter avslutad behandling) efter första
platinum-innehållande kemoterapi.

Kostnaden för läkemedlet beräknas till ≈ 4 Mkr för norra sjukvårdsregionen på årsbasis.

Kontaktpersoner Norrländska läkemedelsrådet

Jörn Schneede, Ordförande Arbetsgruppen för Regional Introduktion av nya Läkemedel
(ARIL)

Kristina Aglund, Överläkare, Cancercentrum, NUS, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
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