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SAMMANFATTNING AV TJÄNSTEUTBUDSRÅDETS REKOMMENDATION
NIVOLUMAB I DEN ADJUVANTA BEHANDLINGEN AV ESOFAGUSCANCER ELLER
CANCER I GASTROESOFAGEALA ÖVERGÅNGEN

Godkänts vid tjänsteutbudsrådets möte den 10 maj 2022
Enligt rekommendationen ingår nivolumab till det nationella tjänsteutbudet för adjuvant behandling av esofaguscancer eller cancer i gastroesofageala övergången för patienter med
god kondition (ECOG 0–1) som har konstaterats ha en patologisk restsjukdom efter en tidigare behandling med cytostatika i kombination med strålbehandling samt operation. Förutsättningen är att innehavaren av försäljningstillståndet och köparen avtalar om ett pris
som är lägre än det offentliga partiförsäljningspriset.
I CheckMate 577-studien var den sjukdomsfria mediana överlevnaden för patienter med
esofaguscancer eller cancer i gastroesofageala övergången som fått adjuvant behandling
med nivolumab 12,1 månader längre jämfört med dem som fått placebo och som konstaterats ha en patologisk restsjukdom efter tidigare kemoradioterapi. Jämfört med placebogruppen fördubblade den adjuvanta behandlingen med nivolumab tiden för den sjukdomsfria överlevnaden (från något under ett år till nästan två år). Det resultat som uppnåtts för
denna patientgrupp med dålig prognos är betydande. Tills vidare känner man inte till behandlingens eventuella inverkan på den totala livslängden.

Enligt den kostnadseffektivitetsanalys som innehavaren av försäljningstillstånd gjort är den
inkrementella kostnadseffektivitetskvoten (ICER) för adjuvant behandling med nivolumab
jämfört med uppföljningen ungefär 65 000 euro/QALY. Modelleringen är förknippad med
betydande osäkerhet. De patientspecifika läkemedels- och doseringskostnaderna enligt

Sjötulssgatan 8, Helsinki
PB 33, 00023 STÅTSRÅDET
Tel +358295 16001
www.palveluvalikoima.fi
e-mail: palveluvalikoima.stm@gov.fi

2(2)
listpriser räknas vara cirka 61 000 euro, då behandlingen räcker 7,6 månader. Antalet patienter beräknas uppgå till 15–25. Behandling med nivolumab skulle då kosta ca 0,92–1,5
miljoner euro och 1,4–2,4 miljoner euro om behandlingstiden uppgår till 12 månader.

Det har inte tidigare funnits någon aktiv vård för den indikativa patientgruppen, utan efter
operationen har man övergått till uppföljning. År 2019 konstaterades det i Finland 368 nya
fall av matstrupscancer och 603 fall av magcancer, varav ca 60 fall var cancer i
gastroesofageala övergången. Åren 2017–2019 var det relativa överlevnadstalet för 41 %
av dem som lider av matstrupsscancer ett och för 17% fem år.

Detta är en sammanfattning av en rekommendation som tjänsteutbudsrådet för hälsooch sjukvården har godkänt. Själva rekommendationen och bakgrundsmaterialet finns
på finska på tjänsteutbudsrådets webbplats under färdiga rekommendationer.
Sammanfattningarna på finska och engelska finns också på webbplatsen.
Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet och har till uppgift att ge rekommendationer om vilka hälso- och sjukvårdsmetoder 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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