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NOMINERINGSMALL  

Nominering/underlag för introduktion av nytt cancerläkemedel/ny indikation 

A. Fylls i av den som nominerar:

1. Läkemedlets namn:

2. Indikation:

3. Dosering och administrationssätt:

4. Hur länge pågår behandlingen?
(Begränsad period? Under begränsad period men i upprepade behandlingscykler? Livslångt)?

5. Vid värdering av nya läkemedel görs en jämförelse av effekt med idag gällande
behandlingsprinciper. Hur behandlas tillståndet idag?
(=läkemedel+ övriga behandlingsmöjligheter)?

6. Vad tillför den nya behandlingen jämfört med gängse behandling?
(= förväntad bättre effekt)?

7. Redovisa om möjligt behandlingseffekt som
a: överlevnadsdata (mortalitet):

b: tid till progression (om relevant): 

c: viktiga biverkningar, särskilda observanda: 
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8. Vilket är det vetenskapliga stödet för den ökade medicinska nyttan jämfört med
nuvarande terapi?

 Vetenskapliga artiklar som underlag för expertgruppens bedömning (bifogas):

Åberopade arbeten skall kategoriseras enligt följande:
(1) Randomiserade kontrollerade studier; (2) Övriga kontrollerade studier; (3) Systematiska
översikter/metaanalyser (4) övriga. Ange vilka studier som är publicerade i ”peer reviewed journals”

 Studieresultat redovisade i European Public Assessment Report (EPAR) från

den vetenskapliga kommittén (CHMP) vid European Medicines Agency (EMA)
EPAR publiceras på www.ema.europa.eu för alla läkemedel som godkänns av EMA (EU:s

läkemedelsmyndighet).

9. Var kommer behandlingen att ske?
(Vid enstaka sjukhusavdelning/mottagning, allmänt på sjukhusen, psykiatrin, primärvård, andra
alternativ)?

10. Beräknat antal patienter där den nya behandlingen kan bli aktuell
och beräknad behandlingstid per patient:
(Antal nya patienter i sjukvårdsregionen under en ettårsperiod)

11. Ange beräknad kostnad för en behandlingskur eller ett behandlingsår med
det nya läkemedlet:
(Läkemedelskostnad per patient)

12. Medför introduktionen av läkemedelsbehandlingen påverkan på vården i övrigt?
(T ex behov av ökat antal patientbesök, lab-tester, personalresurser)

13. Ange vilka läkemedelskostnader som bortfaller när den nya behandlingen införs:

14. Om relevant, ange förväntat minskat behov av andra vårdresurser när den nya
behandlingen införs:
(T ex färre patientbesök, resor, mindre behov av lab-tester, mindre behov av kirurgi, mindre behov av

personalresurser)

http://www.ema.europa.eu/


3 

15. Hur lång tid beräknas det ta från beslut att införa den nya
läkemedelsbehandlingen och eventuellt mönstra ut befintlig behandling?
(Ange antal månader eller år)

16 a. Vem skall följa upp behandlingen? (Den som sätter in läkemedlet? Annan?) 

16 b. Program för uppföljning av användningen av det nya läkemedlet/indikationen? 
(Ange om det finns kvalitetsregister eller motsvarande)  

16 c. Uppföljning av volymer/kostnader: 
(Beskriv tidsplan: när kan det vara lämpligt att ta fram data?) 

17. Behov av information eller utbildning om det nya läkemedlet/nya riktlinjer:


  Läkare och personal inom den egna specialiteten i länet 


  Läkare inom andra specialiteter, exkl primärvården och akutmedicin 


 Primärvården 


  Tandvården 


 Sjuksköterskor i kommunerna 


 Andra 

18. Övriga kommentarer:
(T ex etiska problem vid byte av terapi)

19. Kontaktperson/er för nomineringen:
(Datum, namn, telefonnummer och e-post)

 Jävsdeklaration bifogas för kontaktperson/er 

20. Nomineringen godkänd av verksamhetschef:
(Datum, namn, telefonnummer och e-post)
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B. Dessa uppgifter fylls i av expertgruppen för cancerläkemedel:

B1. European Public Assessment Report (EPAR) från European Medicines Agency 
(EMA) , se www.ema.europa.eu :  
Om produkten ännu ej är godkänd i Europa, men i USA, bifoga produktinformation (Label) godkänd av 
FDA. 

Slutsatser angående klinisk effekt (Clinical Efficacy) 

Slutsatser angående säkerhetsrisker(Clinical Safety) 

B 2. Finns monografi från Läkemedelsverket eller motsvarande från annat land? 
(T ex danska Institut for Rationel Farmakoterapi)? 

B 3. Finns utlåtande inför ordnat införande i andra landsting? 
Om ja: ange var utlåtandet kom ifrån. 

B 4. Finns Nationella Riktlinjer eller nationella vårdprogram för sjukdomen? Om ja, 
finns kommentar om det nya läkemedlet (eller liknande medel)? 

B 5. Finns beslut från TLV?  
(Förmån, begränsad förmån, ej förmån) 

B 6.  Fastställt pris enligt TLV eller pris erbjudet av företaget: 

Kandidat för prisavtal/upphandling? 

B 7.  Eventuella tillkommande kostnader för andra läkemedel som regelmässigt 

kommer att ges för att öka effekten, eller för att motverka eller behandla biverkningar av 

det nya läkemedlet? 

http://www.ema.europa.eu/
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B 8. Finns rekommendation från SKL:s grupp för Nya Läkemedelsterapier (NLT)?  
Om ja, ange datum för rekommendationen. 

B 9. Behov av information eller utbildning om det nya läkemedlet/nya riktlinjer: 
 

   Läkare och personal på egna kliniken 

   Läkare inom andra specialiteter, exkl primärvården 

   Primärvården 

   Tandvården 

   Sjuksköterskor i kommunerna 

   Apoteken 

   Annan  

 
 
 

Uppgiftslämnare vid expertgruppen för cancerläkemedel: 
(datum, namn, telefonnummer, e-mail): 
 
 
 
 
 
 
10. Övrigt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blanketten kan mejlas till rccsydost@regionostergotland.se alternativt skrivas ut och 
skickas till: Regionalt cancercentrum sydöst, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping  
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