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SAMMANFATTNING AV TJÄNSTEUTBUDSRÅDETS REKOMMENDATION OM PEM-

BROLIZUMAB I KOBINATION MED CYTOSTATIKABEHANDLING VID FÖRSTA LIN-

JENS BEHANDLING AV MATSTRUPSCANCER ELLER ADENOCARCINOM I ÖVER-

GÅNGEN MELLAN MATSTRUPE OCH MAGSÄCK 

Tjänsteutbudsrådet antog rekommendationen på sitt sammanträde 22 mars 2022 

Enligt rekommendationen hör pembrolizumab till det nationella tjänsteutbudet, om det an-

vänds vid första linjens behandling av matstrupskancer eller adenocarcinom i övergången 

mellan matstrupe och magsäck. För att behandlingen ska kunna höra till tjänsteutbudet är 

en förutsättning att innehavaren av försäljningstillståndet och köparen avtalar om ett pris 

som är betydligt lägre än det offentliga partihandelspriset. Behandlingen bör användas för 

patienter med god funktionsstatus (ECOG 0-1) 

Pembrolizumab är avsedd att användas i kombination med cytostatikabehandling som en 

första linjens behandling för vuxna patienter som lider av lokalt avancerad, inoperabel eller 

metastaserad matstrupscancer eller av HER2-negativ adenocarcinom i övergången mellan 

matstrupe och magsäck i fall där tumörcellerna uttrycker PD-L1. 

De vetenskapliga bevisen grundar sig på en randomiserad dubbelblind fas III KEYNOTE-

590-studie, där effekten av en kombinationsbehandling av pembrolizumab, fluorouracil och 

cisplatin jämfördes med effekten av en kombinationsbehandling av placebo, fluorouracil 

och cisplatin hos vuxna patienter i god kondition. Enligt resultaten förlängde tillsättandet av 

pembrolizumab i kombinationen av fluorouracil och cisplatin medianen på den totala över-

levnadstiden med omkring fyra månader för de personer som led av lokalt avancerad, ino-

perabel eller metastaserad matstrupscancer eller av HER2-negativ adenocarcinom i över-

gången mellan matstrupe och magsäck vars tumör hade positiv PD-L1-färgning (CPS ≥ 
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10). Tillägg av pembrolizumab i behandlingen förlängde även tiden innan sjukdomen avan-

cerade med nästan två månader. Det bör beaktas att patienterna som deltog i undersök-

ningen på många sätt avvek från vanliga finländska patienter med matstrupskancer eller 

cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck. Enligt resultaten bör behandlingen 

användas för patienter med god konditionsstatus. 

Läkemedels- och doseringskostnaderna för pembrolizumab-kombinationsbehandlingen 

beräknat enligt listpriser per patient uppgick till cirka 90 000 euro när behandlingens längd 

är 7,7 månader. Antalet patienter som är lämpade för behandlingen är uppskattningsvis 44 

per år.  

 

Lokalt avancerad eller metastaserad cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck 

är en allvarlig sjukdom med dålig prognos som avsevärt försämrar livskvaliteten. Det finns 

ingen botande behandlingsform för sjukdomen. År 2019 diagnostiserades 368 nya fall av 

matstrupscancer och 603 nya fall av magcancer. Antalet fall av cancer i övergången mel-

lan matstrupen och magsäcken i Finland är cirka 60 per år. Under åren 2017–2019 upp-

gick 1-årsöverlevnaden för personer med matstrupscancer till 41 procent och 5-årsöverlev-

naden till 17 procent.  

 

 

Detta är en sammanfattning av en rekommendation som Tjänsteutbudsrådet för hälso- 

och sjukvården har godkänt. Själva rekommendationen och bakgrundsmaterialet finns 

på finska under färdiga rekommendationer på tjänsteutbudsrådets webbplats. 

 

Sammanfattningarna på finska och engelska finns också på webbplatsen. 

 

Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården finns i anslutning till social- och hälso-

vårdsministeriet och har till uppgift att ge rekommendationer om vilka hälso- och sjuk-

vårdsmetoder som ska höra till den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Du 

kan läsa mer om tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården på tjänsteutbudsrådets 

webbplats. 
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