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Styrdokument för kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården  

Ett kvalitetsregister för uppföljning av nya läkemedel som används vid behandling av 

patienter med tumörsjukdomar 

Bakgrund 
Introduktionen av nya läkemedel för behandling av olika tumörsjukdomar sker i en allt 
snabbare takt. Trenden för nya läkemedel är att andelen biologiska läkemedel ökar markant, 
det är få registreringsstudier med få patienter inkluderade, ibland marginella effekter till en  
hög kostnad. Flera läkemedel är också klassade som särläkemedel, som har särskilda krav 
för uppföljning. Dessutom får flera redan etablerade läkemedel nya indikationer och används 
i allt större utsträckning än tidigare.  
 
I framtiden kommer det även att introduceras vissa läkemedel inom områden med ringa eller 
inga behandlingsalternativ under något som kallas ”stegvist godkännande”. Meningen är att 
läkemedlen får en begränsat godkännande till att börja med. Behovet av att följa de här 
läkemedlen i klinisk användning är därför stort.  
 
Kostnaderna för läkemedel mot tumörsjukdomar har ökat markant och många gånger 
upprättas avtal med läkemedelsföretag om rabatter som medför uppföljningsåtaganden.  
Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården samlar in data som underlag för 
uppföljning av läkemedlens effekt och säkerhet samt för forskning på läkemedel som 
används vid behandling av tumörsjukdomar.    
 
 

Syftet med kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården är att 

objektivt och standardiserat: 
• kartlägga läkemedelsanvändning och sammanställa rapporter för olika 

cancerdiagnoser 
• följa upp användningen av läkemedlen såsom vilka patienter och hur länge de 

behandlas  
• följa upp effekt och säkerhet 
• kartlägga skillnader/ likheter i landet och mellan vårdgivare 
• sammanställa effekt och biverkningar av läkemedel mot förväntade resultat, dvs 

resultat i de studier som ligger till grund för registreringen av läkemedel 
• stimulera till forskning och utveckling  



Mätbara mål/ Kvalitetsindikatorer 
Läkemedel som följs upp i registret varierar då nya läkemedel eller nya indikationer 
tillkommer efterhand medan andra läkemedel kan uteslutas efter en tid.  
 

Registret ger vid en bred användning möjlighet till jämförelser och återkoppling på nationell, 

regional och lokal nivå. Förutsatt att flera regioner registrerar i registret.  

I dagsläget ingår följande variabler: Inrapporterande sjukhus och klinik,diagnos,aktuellt 

läkemedel samt eventuell kombinationsbehandling, behandlingsperiod, behandlingslinje, 

uppgift om full eller reducerad dos samt om dosen reduceras under behandlingen, toxicitet, 

orsak till avslutad behandling och bäst registrerad effekt. Även behandlingsintention, om 

patienten ingår i klinisk studie, om prediktiv testning är utförd samt performance status 

registreras. 
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Organisation och drift 
Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland ansvarar för kvalitetsregistret ”Nya läkemedel 
inom cancervården” och har ansvaret för uppbyggnad av registret samt drift/underhåll av IT 
plattformen. 
Styrgruppen för kvalitetsregistret nya läkemedel inom cancervården har ett övergripande 
ansvar för registrets utformning, användning och utveckling. 
 

 

Styrgruppens sammansättning: 
Styrgruppen är för närvarande regional och består av två registerhållare som representerar 

onkologi respektive hematologi samt processledaren för introduktion av nya 

cancerläkemedel tillika representant i NAC-gruppen. Styrgruppens ordförande är Chefen för 

RCC Stockholm Gotland. Styrgruppens sammansättning kan komma att förändras när nya 

intressenter engageras.  

Styrgruppens representanter, se bilaga 1. 
 

Val av styrgruppsmedlemmar och mandatperiod 

Styrgruppsmedlem tillsätts för en period av tre år och kan omväljas två gånger.  

Styrgruppsmedlem nomineras regionalt inom RCC Stockholm/Gotland. Registerhållare 

tillsätts för en period av tre år och kan omväljas två gånger och utses av chefen för 

stödjande RCC. Om styrgruppsmedlem utan synnerliga skäl uteblivit från två fysiska 

styrgruppssammanträden ersätts denne med annan representant efter diskussion i 

styrgruppen.  

Styrgruppsmöten  

Styrgruppen bör sammanträda med en regelbundenhet som arbetet med registret kräver. 

Minimum fyra möten per år.  

 

Huvudman  
Registerhållarens landsting (Stockholms läns landsting) är huvudman för registret och 
centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) myndighet är därmed Karolinska 
Universitetssjukhusets styrelse. 
 
 

Registrets uppbyggnad 
Genomgång av befintliga variabler görs regelbundet av styrgruppen och eventuella 
revideringar i registret utförs max en gång per år. Nya läkemedel och eventuell prediktiv test 
kan dock adderas en gång per kvartal.   
Registerhållarna ansvarar för att regelbundet följa förändringar i av läkemedlets indikation 
och rekommendation. Detta dokumenteras en gång per kvartal i bilaga till styrdokumentet.   
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Nationellt stödjande Regionalt cancercentrum  
Stödteamet från Regionalt Cancercentrum, Stockholm-Gotlandregionen består av: 
Marie Abrahamsson, koordinator 
Agneta Lissmats, statistiker 
Marie Lindquist, registerproduktägare 
 

Samtycke 
Informerat samtycke för registrering i kvalitetsregister behöver inte inhämtas från varje 
individuell patient men varje enskild patient har möjlighet att aktivt avböja registrering. 
Patienterna ska av vårdgivaren informeras om att de kommer att registreras i 
kvalitetsregister, detta ska göras i form av anslag i väntrum och utdelad information. 
I och med att dessa patienter har en tumörsjukdom så registreras de i kvalitetsregistret för 
respektive tumördiagnos och har således redan fått information om registrering i 
kvalitetsregister.   
 

Inklusionskriterier 
Nystartad behandling med något av de läkemedel som ingår i registret.  
 

Exklusionskriterier 
Patient som avböjer deltagande i registret. 
Patient med reservnummer.  
 

 

Variabler i registret 
För information om de läkemedel som registreras hänvisas till inrapporteringsformuläret som 
finns på cancercentrum.se 
Dessutom kommer information att finnas under i dokumenten ”Manual och Support” under 
samma webb-adress. 
 

Datainsamling 
Registrering skall ske via webben direkt i INCA-systemet enligt manual.   
 

Tillgång till registerdata 
Varje klinik har via INCA tillgång till sina egna inrapporterade data.  
Sammanställningar av data på regional nivå kan göras efter överenskommelse på 
regionmöte eller motsvarande. 
Sammanställning och tolkning av registerdata på nationell nivå görs av styrgruppen. 
Registerhållaren tar på uppdrag av CPUA också ställning till externa förfrågningar om 
tillgång till data. 
 
Formulär för ansökan om uttag från registret för forskning finns på RCC:s hemsida. Ansökan 

hanteras av registeransvarig på RCC i nära samarbete med styrgruppen. Uttaget görs av 

statistiker på RCC. 
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Registerrapporter 
Registerhållarna ansvarar för att en årlig rapport sammanställs av nationella data i registret. 
Rapportens innehåll och utformning beslutas av styrgruppen. Rapporten distribueras till 
registrerade användare Statistiker i stödteamet hanterar sammanställning och analys av 
data. 
 
 

Publikationer utgående från Nationella kvalitetsregistret nya läkemedel 
inom cancervården  
Styrgruppen bör aktivt arbeta för att göra registret känt samt för att registrets data används i 
vetenskapliga syften. Såväl projektupplägg som senare publikation inklusive författarlista 
skall diskuteras och beslutas i styrgruppen. 
Forskning och publikationer sammanställda av externa grupper/ individer ska ske i 
samverkan med styrgruppen. 
 

Registrets betydelse för kliniskt förbättringsarbete 
Registret syftar till att öka kunskapen om läkemedelsanvändningen vid behandling av 
tumörsjukdomar i Sverige, peka på styrkor och svagheter hos läkemedlen samt precisera 
vilka patienter som har den största nyttan med de olika behandlingarna.  Dessutom sträva 
efter att dokumentera jämlikheter/ ojämlikheter i landet och mellan olika vårdgivare.  
Registreringen syftar också till att vara hypotesgenererande för framtida forskning. All 
forskning kräver godkännande av etikprövningsnämnd. 

 

Ekonomi 
Registrering i kvalitetsregister anses vara en del av klinikernas ordinarie verksamhet och 
bekostas således av klinikerna. För att kunna införa och utveckla registret vidare krävs dock 
insatser lokalt och regionalt. Tills vidare finansieras registret av RCC Stockholm-Gotland.  
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Bilaga 1 
 

Styrgrupp  

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in, hur dessa sammanställs och 

presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för 

registret. 

Ordförande: 
Roger Henriksson, Region Stockholm-Gotland 
 
Registerhållare  
Johan Falkenius Region Stockholm-Gotland 
Stefan Norin, Region Stockholm-Gotland 
 
Ledamöter 
 
Sven-Åke Lööv, Region Stockholm-Gotland 
 
 
Stödteam 
Marie Abrahamsson, koordinator 
Agneta Lissmats, statistiker 
Marie Lindquist, registerproduktägare 
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Bilaga 2 
 

 
 
 
Överenskommelse 
Den klinik/enhet där jag verkar som förordnad verksamhetschef, kommer 
aktivt att verka för att kvalitetsregistret nya läkemedel inom 
cancervården kan fullfölja sina åtaganden. Genom klinikens åtagande 
påtar sig kliniken att inrapportera data rörande diagnostik och behandling 
inom kliniken/ enheten. Jag garanterar också att kliniken/enheten deltar i  
och är registerhållaren behjälplig vid valideringsarbetet rörande inrappor- 
terande parametrar. Dessutom påtar jag mig ansvaret att patienterna ges  
möjlighet att avsäga sig medverkan i registret. 
 
  
__________________________________________________________ 
Underskrift verksamhetschef 
__________________________________________________________ 
Namn i klartext 
__________________________________________________________ 
Datum 
__________________________________________________________ 
Lokal kontaktperson (Läkare, sjuksköterska, sekreterare) 
__________________________________________________________ 
Klinik 
__________________________________________________________ 
Adress 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
E-post adress 
Återsändes ifylld till: 
xxxxxxxxxxxxxxxx 


