
Så ska framtidens patienter få tillgång till avancerade och dyra 

cancerbehandlingar 

Hur ska vi prioritera bland dyra läkemedel och behandlingar som kommer från industrin? 

Freddi Lewin inledde med att beskriva bakgrunden till ordnat införande av nya läkemedel. Det var en 

stor skillnad mellan olika regioner, hur mycket läkemedel och vilka läkemedel som man använde. 

Eftersom ojämlikheten var stor och omotiverad så infördes en nationell process i form av ordnat 

införande. 

Syftet med ordnat införande är inte att utgöra bromskloss för nya läkemedel utan tvärtom att se till 

att de bästa läkemedlen verkligen kommer patienterna till del i alla regioner och landsting. 

Läkemedel som fått godkännande efter klinisk prövning, tas upp till diskussion med professionen i 

form av vårdprogramgrupperna. Sedan kommer det en nationell rekommendation som prövas 

regionalt. Poängen med modellen är att starta processen om införande tidigt, så att det går snabbt 

att införa. Processen är inte helt färdig, och är ett delat ansvar mellan myndigheterna och industrin, 

så det tar realistiskt minst tre månader hur mycket man än försöker pressa tiderna.  

Rådet för nya terapier, NT-rådet beslutar om rekommendationer på samma medicinska grund och 

etiska plattform som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).– NT-rådet tar ställning utifrån 

tre avgörande principer: 

- Människovärdesprincipen, behovs-och solidaritetsprincipen och 

kostnadseffektivitetsprincipen 

NAC – Nationella arbetsgruppen, är ett stödorgan med representanter från hela landet och med en 

kontaktpunkt till vårdprogramgrupperna. Det samarbetet fungerar bra, men kan förbättras för att få 

en bättre kontakt med varje vårdprogramgrupp. 

För att förstå bakgrunden kan sägas att cancerläkemedel ökade med 6% och utgjorde ca 11% av 

läkemedelsnotan förra året. BNP ökade knappt 3% samtidigt, vilket vittnar om hur situationen ser ut. 

- Det är viktigt att komma ihåg att det finns både överbehandling och underbehandling – mest 

är inte alltid bäst – det är viktigt att komma ihåg, avslutar Freddi Lewin sin inledning. 

Magnus Göransson, vd för Roche: 

- Vi har inte en tydlig process för införandet av diagnostik, genetiska tester och annan dyr 

utrustning. Det finns i Sverige öar där vi diagnosticerar och tar om hand data, men 

samarbetet måste öka väsentligt. Vi behöver en förståelse för hur data ska hanteras för att 

ställa rätt diagnos och ta rätt beslut om rätt behandling. Det skapar möjligheter till ett helt 

annat beslutsstöd för läkaren att välja rätt behandling tillsammans med patienten. 

Freddi Lewin: 

- Ur ett patientperspektiv så är den här nationella processen den enda vägen att gå. Det är inte 

ett perfekt system men det är det bästa vi har. Diagnostik har verkligen två delar – dels den 

här med individuella, skräddarsydda behandlingar, men det finns också den delen med kit 

från internet, kommersiella kit från apoteken, där diagnostik går ut på att få förhandsbesked 



på risker att drabbas av olika sjukdomar. Den första delen är enkel, medan den andra är mer 

komplex. 

- Industrin har rätt i att vi just nu har en mycket hårdare och mer strukturerad process för 

införande av läkemedel än vi har för all medicinsk teknik i form av strålhjälmar, robotar med 

mera. Varför värderar vi inte det på samma sätt?  Modellen med ordnat införande även för 

medicinsk teknik skulle kunna införas men det kommer krävas mer resurser. 

Anders Sylwan:  

- Utmaningen för mig är att fundera på hur det här ska gå till. Hur klarar vi det här – den 

garantin kan vi inte ge om vi inte jämkar ihop oss och samarbetar. Jag ser ju att det varit till 

gagn för patienterna, och att det måste hamna i en modell som liknar den för läkemedel. Här 

ser jag att RCC kan spela en roll. Gapet för vad vi har och vad vi kan göra växer för varje år, så 

en ny finansieringsmodell vore önskvärt. Vi måste också ändra arbetssätt för att kunna bana 

väg för den nya tekniken. 

Gerd de Neergaard: 

- För oss patienter betyder medicinska behandlingar liv eller död – det är det som måste till i 

vissa fall. Vi har inget annat att förlita oss till. Jag tror ändå att många patienter skulle 

acceptera att bli nekad behandling utifrån att den faktiskt inte skulle gagna dem. Det är alltid 

viktigt att man har en bra relation med sin läkare, men har man förtroende tror jag absolut 

att man som patient förstår och accepterar det. 

Idag finns 700.000 medicinska produkter som omsätter 22 miljarder kronor, så det är stora summor. 

Där finns ingen koordinering. Varje landsting har sitt sätt att hantera detta, så det ställer höga krav 

på regioner och landsting.  

Finns det något ordnat införande av robotar?  

Freddi Lewin: Nej, och det hade underlättat, men det är också en krävande modell i sig, som också 

kräver resurser. 

Magnus Göransson: En sådan modell, stabil och förutsägbar gagnar även oss i industrin, för då kan vi 

ställa om innovationen efter det som ser ut att fungera på marknaden. Kan vi få betalt för ytterligare 

innovation? Vad är det medicinska värdet? Vi välkomnar det. 

Allt det vi gör måste göras utifrån en förhöjd livskvalitet för patienten, och det kan vara svårt att 

avgöra ibland, men det går att mäta och räkna även på det, avslutar Freddi Lewin. 

Srinivas Uppugunduri som moderator avslutade seminariet med att konstatera att alla verkar vara 

eniga om att någon typ av nationellt organ liknande ordnat införande, skulle kunna fungera och 

behövs för den nya medicinska teknik och diagnostik och nya innovationer som hela tiden utvecklas. 

Modellen kräver resurser och en samstämmighet men det är ändå den väg som de flesta verkar vara 

eniga om att vi ska gå. 

 


