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Medicinrådets anbefaling vedrørende lorlatinib 
til uhelbredelig ALK-positiv ikke-småcellet 
lungekræft 
 

Medicinrådet anbefaler ikke  
Medicinrådet anbefaler ikke lorlatinib til patienter med uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft og 
Anaplastisk Lymfom Kinase (ALK)-translokation (også kaldet ALK-positive). 
 
Vi anbefaler ikke lorlatinib som andenlinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft, da 
sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være urimeligt høje, set i lyset af usikkerhederne 
omkring effekten og bivirkningerne.  
 
Vi anbefaler ikke lorlatinib som tredjelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft, da 
sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være urimeligt høje, set i lyset af usikkerhederne 
omkring effekten og bivirkningerne. 
 
Værdien af lægemidlet kan samlet set ikke kategoriseres. Datagrundlaget er forbundet med væsentlig 
usikkerhed. Rådet finder det ikke sandsynliggjort, at lorlatinib er bedre end nuværende 
standardbehandling, som er platinbaseret kemoterapi. 
 

 

 

Værdi for patienterne 
Den samlede værdi af lorlatinib sammenlignet med platinbaseret kemoterapi til patienter med uhelbredelig 
ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft, som tidligere er behandlet med alectinib eller ceritinib, kan ikke 
kategoriseres (andenlinjebehandling).   
 
Den samlede værdi af lorlatinib sammenlignet med platinbaseret kemoterapi til patienter med uhelbredelig 
ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft, som tidligere er behandlet med crizotinib og en anden ALK-
tyrosinkinasehæmmer, kan ikke kategoriseres (tredjelinjebehandling). 
 
Kvaliteten af de data, der er for sammenligningen af lorlatinib med platinbaseret kemoterapi kunne ikke 
vurderes systematisk, men er meget lav. Det betyder, at nye studier med høj sandsynlighed kan ændre 
konklusionerne. 
 

Omkostninger for sundhedsvæsenet 
I officielle priser vil det koste ca. 212.000 kr. mere at behandle én patient med lorlatinib end med 
platinbaseret kemoterapi, uanset om det drejer sig om andenlinjebehandling eller tredjelinjebehandling.  
 
Da henholdsvis ca. 39 og ca. 4 patienter kan blive behandlet, vil det koste ca. 9 mio. kr. ekstra om året for 
andenlinjebehandling og ca. 1 mio. kr. ekstra om året for tredjelinjebehandling.   
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Anbefalingen betyder 
 
Regionerne bør i udgangspunktet ikke bruge lorlatinib til patienter med uhelbredelig ALK-positiv ikke-
småcellet lungekræft.  
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Alvorlighed 
Medicinrådet har taget højde for alvorligheden af sygdommen og symptomerne i vurderingen af lorlatinibs 
værdi for patienterne.  
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