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Medicinrådets anbefaling vedrørende 
talazoparib til behandling af lokalt fremskreden 
eller metastatisk HER2- brystkræft med 
BRCA1/2-mutation 
 

Medicinrådet anbefaler ikke 
Talazoparib til patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk HER2- brystkræft med BRCA1/2-
mutation, dvs. til patienter med henholdsvis ER+/HER2- brystkræft eller triple-negativ brystkræft.  
 
Vi anbefaler ikke talazoparib, fordi sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være urimeligt 
høje, hvis vi anbefaler det.  
 
Effekten af talazoparib kan ikke kategoriseres, hvilket betyder, at data ikke er gode nok til, at vi kan udtale 
os sikkert om lægemidlet. Vi vurderer dog, at talazoparib ikke har dårligere effekt end kemoterapi, og at 
talazoparib tolereres bedre end kemoterapi. Meromkostningerne ved talazoparib er dog betydelige set i 
lyset af usikkerhederne forbundet med lægemidlets værdi for patienterne. 

 

 
 

 

Værdi for patienterne 
Værdien af talazoparib til patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk HER2- brystkræft med 
BRCA1/2-mutation, dvs. henholdsvis patienter med ER+/HER2- brystkræft eller triple-negativ brystkræft, 
kan ikke kategoriseres sammenlignet med komparator. Det betyder, at data ikke er gode nok til, at vi kan 
udtale os sikkert om lægemidlet. Vi vurderer dog, at talazoparib ikke har dårligere effekt end kemoterapi, 
og at talazoparib tolereres bedre end kemoterapi. 
 
Medicinrådet har lagt vægt på, at målene med behandling med talazoparib for både de ER+/HER2- 
patienter og de triple-negative patienter er at forlænge tiden til sygdomsprogression med så få bivirkninger 
som muligt, at forbedre patientens livskvalitet og om muligt forlænge patientens liv. Fordi vi ikke kan 
kategorisere værdien, er det usikkert, om talazoparib kan dette. 
 
Kvaliteten af de data, der er for sammenligningen af talazoparib med kemoterapi for henholdsvis patienter 
med ER+/HER2- brystkræft og triple-negativ brystkræft, er lav. Det betyder, at nye studier med moderat 
sandsynlighed kan ændre konklusionen. 

Omkostninger for sundhedsvæsenet 
I officielle priser vil det koste ca. 225.000-350.000 kr. mere at behandle én patient med ER+/HER2- 
brystkræft med talazoparib, og ca. 270.000-330.000 kr. mere at behandle én patient med triple-negativ 
brystkræft med talazoparib henover en tidshorisont på 4 år. Prisintervallerne skyldes, at der sammenlignes 
med forskellige komparatorer, som har forskellig pris. Budgetomkostningerne for en anbefaling vil være 
ca. 19,7 mio. i år 5 for patienter med ER+/HER2- brystkræft og ca. 8,5 mio. i år 5 for patienter med triple-
negativ brystkræft. Lægemiddelfirmaet har dog givet en fortrolig rabat, og derfor er de reelle tal lavere. 
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Anbefalingen betyder 
Regionerne bør i udgangspunktet ikke bruge talazoparib til patienter med lokalt fremskreden eller 
metastatisk HER2- brystkræft med BRCA1/2-mutation, dvs. patienter med henholdsvis ER+/HER2- 
brystkræft eller triple-negativ brystkræft. 
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Alvorlighed 
Medicinrådet har taget højde for alvorligheden af sygdommen og symptomerne i vurderingen af 
talazoparibs værdi for patienterne.  
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