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Tecentriq®, atezolizumab
Avsett för behandling av metastaserande icke-småcellig lungcancer av skivepitel och
icke-skivepitel-typ i andra linjen.

Sammanfattande ställningstagande
Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel (ARIL)
rekommenderar de norra regionerna att följa NT-rådets rekommendation att godkänna
användandet av Tecentriq för behandling av metastaserande icke-småcellig lungcancer av
skivepitel och icke-skivepitel-typ i andra linjen

NT-rådets rekommendation återfinns på janusinfo.se

Kostnadskonsekvensen beräknas till för norra regionen på årsbasis.

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens genomförs av
chefsamrådet och ARIL 8 ggr. per år.



Generiskt namn och ATC-kod
Atezolizumab L01XC

Handelsnamn och tillverkare
Tecentriq Roche

Godkänd indikation
Cancer som drabbar lungorna, så kallad icke-småcellig lungcancer. Tecentriq
används när cancern är avancerad med metastasering.

Nominering och anmälan
Mikael Johansson, RCC Norr. 2018-03-16.

Kostnader för norra regionen
Tecentriq doseras som fast dos oberoende av vikt. Median OS är c:a 13,8 månader.
Det finns ett nationellt avtal för PD1- och PDL1-hämmare med giltighetsperiod till
mars 2020 och förlängningsoption med ett år. Införandet att Tecentriq kommer inte
att öka kostnaderna nämnvärdig jämförd med nuvarande situation eftersom
patienterna kommer att få behandling med Tecentriq istället för nivolumab eller
pembrolizumab och dessa redan är godkända för samma indikation.

Uppskattad kostnadskonsekvens för norra regionen
Det finns ett nationellt framtaget avtal som är sekretessbelagt och som ger betydande
lägre kostnad än framgår av tabellen nedan. Detta gäller hela patientgruppen (se nästa
punkt).
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Ersätter annan läkemedelsbehandling?
Vid behandling med atezolizumab i andra linjen blir behandling med nivolumab eller
pembrolizumab ej aktuell. Sekventiell behandling är ej aktuell.

Uppföljning
Effekten kan i norra regionen följas i det nationella kvalitetsregistret för lungcancer.
Det ekonomiska utfallet/förskrivningen följs upp genom ARIL och chefssamrådet c:a 8
ggr/år.

Kontaktpersoner ARIL
Jörn Schneede, ordförande ARIL



Bilaga
Anmälan från Mikael Johansson, RCC Norr


