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Sammanfattning 

De främsta syftena med Register för cancerläkemedel (RCL) är att bygga kunskap om 
användandet av nya cancerläkemedel och följa upp om användandet följer dels 
läkemedelsmyndigheternas godkända indikationer, dels NT-rådets rekommendationer. 
Läkemedelsrapporteringen ska även bidra till att detektera eventuella skillnader i tillgång till 
läkemedel mellan olika regioner, vilket är viktigt för att säkra en optimal användning av och en 
jämlik och rättvis tillgång till cancerläkemedel över hela landet.  

Antalet ackumulerade registrerade behandlingar har kontinuerligt ökat. I denna version av 
rapporten ingår mer än 4 700 registreringar. Rapporteringen under första halvåret 2019 är på 
ungefär samma nivå som under andra halvåret 2018. Det totala antalet registreringar innebär att 
det nu börjar gå att dra begränsade men viktiga slutsatser.  

Man kan till exempel notera att det för vissa läkemedel finns ett högre antal inrapporterade 
behandlingar för män än för kvinnor. Bedömningen är att det sannolikt beror på skillnader i 
incidens vid de aktuella indikationerna.  

Registerdata visar även att behandling med immunterapi fått ett gott genomslag i landet och att 
behandlingsresultaten vid malignt melanom verkar vara i nivå med vad som kan förväntas utifrån 
de långtidsuppföljningar av kliniska prövningar som har presenterats. Vissa off-label-
behandlingar förekommer men volymerna är relativt små.  

Ju fler behandlingar som rapporteras desto mer information kommer det gå att få ut i framtiden. 
Den stora variationen i inrapportering utgör dock ett fortsatt problem. Den gör det svårt och 
vanskligt att göra verkliga regionala jämförelser. Därför är det viktigt att intensifiera arbetet med 
att öka inklusionstakten i de regioner där organisationen för registrering ännu inte fungerar 
optimalt.  

 Över 4 700 behandlingar registrerade 

 Antalet registreringar per halvår har inte ökat jämfört med tidigare. 

 Det förekommer en stor variation i registreringseffektivitet över landet vilket begränsar 
möjligheten att dra slutsatser från registerdata.  

 En del regioner behöver öka registreringsinsatserna för att göra registret mera komplett. 

 Behandling med immunterapi har fått ett gott genomslag i landet. 

 Underlag från diagnosspecifika patientöversikter för lung-, njur- och prostatacancer ingår 
i rapportens redovisning. 

Bakgrund 

Från årsskiftet 2018 registrerar sjukvården användningen av vissa cancerläkemedel i Register för 
cancerläkemedel. RCCs nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel, NAC, har i uppdrag att 
arbeta fram två rapporter per år med nationella sammanställningar över registreringarna. 
Ansvaret för inrapportering ligger på respektive RCC och regionerna.  

Utöver ovan nämnda syften med rapporteringen kan registerdata fungera som stöd för 
klinikernas egen uppföljning. Rapporteringen gör det även möjligt att bedöma om 
läkemedelsanvändningen innebär en rimlig resursanvändning. 
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Fokus i denna rapport är uppföljning av hur registreringen har fortsatt fungera efter förra årets 
start. Uppföljningstiden och registreringsperioden i rapporten är 18 månader och fortfarande 
krävs stor försiktighet i tolkningen av data.  

Det har inte gått att göra någon säker bedömning av täckningsgrad, det vill säga hur stor andel av 
tänkta behandlingar som verkligen registrerats. Det har heller inte utförts någon kvalitetskontroll 
av data.  

Samtliga sjukvårdsregioner har fortsatt att rapportera in data och denna rapport är en del i att 
fortsätta att stärka användningen av registerdata genom återkoppling av resultat.  

I diagnosspecifika patientöversikter för lung-, njur- och prostatacancer finns motsvarande 
information som i RCL. Underlag från dessa ingår därför i rapportens redovisning.  

Metodbeskrivning 

Uttagen ur respektive register skedde under början av oktober 2019.  

Uttag gjordes för insättningar av läkemedel mellan 2019-01-01 – 2019-06-30 för att beskriva 
inrapportering första halvåret 2019.  

Uttag av data har även gjorts för hela den period som RCL har varit i drift, det vill säga 2018-01-
01 – 2019-06-30.  

Tillgängliga variabler under 2019 har varit de samma som under 2018, med tillägg av möjlighet att 
markera om en behandling var del av en klinisk studie samt ytterligare möjliga val för orsak till 
behandlingsavslut (se bilaga 1).  

Resultat och kommentarer 

Läkemedel utvalda för nationell rapportering 2019 

I tabell 1 presenteras de läkemedel som är utvalda av RCC i Samverkan (efter förslag från NAC) 
för nationell rapportering 2019.  

Läkemedelsnamn markerade med * inkluderades i registreringen den 1 april 2019, det vill säga 
under den period som denna rapport huvudsakligen fokuserar på.  

Vid periodens utgång registreras 21 läkemedel (abirateron och enzalutamid utgick april 2019).  
Se bilaga 1 för information om vilka läkemedel som tillkommit respektive utgått sedan 
registreringen startades.  

Man kan notera att majoriteten av rapporterna för venetoklax rör användning vid AML, en 
indikation som inte är godkänd av EMA eller hälsoekonomiskt prövad av TLV (godkänd och 
förmånsberättigad indikation är KLL). 

 

Tabell 1. Antal rapporter per äkemedel 

Läkemedel 
Vanligaste 
diagnos 

jan-juni 
19 

% 
jan 18-juni 

19 
% 

Palbociklib Bröstcancer 114 7.4% 435 9.1% 
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Ribociklib* Bröstcancer 21 1.4% 21 0.4% 

Abemaciklib Bröstcancer 0 0% 0 0% 

Pertuzumab Bröstcancer 159 10.4% 423 8.9% 

Trastuzumab 
Emtansin* 

Bröstcancer 9 0.6% 9 0.2% 

Ibrutinib* KLL 9 0.6% 9 0.2% 

Venetoklax* AML 9 0.6% 9 0.2% 

Atezolizumab* Lungcancer 40 2.6% 40 0.8% 

Durvalumab* Lungcancer 7 0.5% 7 0.1% 

Pembrolizumab Lungcancer 196 12.8% 621 13% 

Avelumab Merkelcellscancer 0 0% 0 0% 

Dabrafenib* Melanom 26 1.7% 26 0.5% 

Ipilimumab Melanom 51 3.3% 121 2.5% 

Nivolumab Melanom 397 25.8% 1026 21.5% 

Trametinib Melanom 57 3.7% 181 3.8% 

Daratumumab Myelom 149 9.7% 306 6.4% 

Ixazomib* Myelom 6 0.4% 6 0.1% 

Karfilzomib Myelom 47 3.1% 139 2.9% 

Abirateron Prostatacancer 98 6.4% 479 10.1% 

Enzalutamid Prostatacancer 127 8.3% 865 18.2% 

Niraparib Äggstockscancer 0 0% 0 0% 

Olaparib Äggstockscancer 14 0.9% 40 0.8% 

Rukaparib Äggstockscancer 0 0% 0 0% 

Totalt - 1536 100% 4763 100% 

 

Totalt antal inrapporterade insättningar av läkemedel 

Totalt antal inrapporterade insättningar av läkemedel visas i tabell 2. Under första halvåret 2019 
har 1 536 rapporter kommit in. Det är i stort samma nivå som under andra halvåret 2018 (ca 
1 400 rapporter). 

Register för cancerläkemedel är en sammanställning av sjukvårdsregionala och regionala register. 
Utöver det sker import av data från patientöversikter och tidigare även från registret Nya 
läkemedel inom cancervården (även kallat ”Stockholmsregistret”). Detta register stängdes  
2019-01-01. 
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Tabell 2. Inrapporteringar per datakälla 

Källa jan-juni 19 % jan 18-juni 19 % 

Nya läkemedel inom cancervården 0 0 112 2.4% 

Patientöversikt Lunga 78 5.1% 302 6.3% 

Patientöversikt Njure 19 1.2% 49 1% 

Patientöversikt Prostata 128 8.3% 666 14% 

Register för cancerläkemedel 1311 85.4% 3634 76.3% 

Totalt 1536 100% 4763 100% 

 

Inrapportering per region relaterat till invånarantal 

I tabell 3 visas inrapportering per region (tidigare landsting) relaterat till invånarantal. Tabellen är 
sorterad i fallande ordning utifrån antal rapporter per invånare under första halvåret 2019. 

Rapportering sker från samtliga regioner. Variationen är dock mycket stor i antalet rapporter per 
invånare. Det är rimligt att anta att organisatoriska skillnader påverkar skillnader i registrerings-
effektivitet. Skillnaden mellan regionerna visar på fortsatt stort behov av att sprida goda rutiner 
för inrapportering från regioner med hög rapporteringsgrad till de regioner som inte har kommit 
lika långt.  

Fördelning mellan regionerna baseras på rapporterande klinik, inte patientens bostadsort, vilket 
gör att antalet rapporter per 100 000 invånare i vissa fall kan vara något missvisande.  

Täckningsgrad har inte beräknats eller uppskattats. I tidigare rapport bedöms försäljningsdata för 
läkemedel som ett allt för trubbigt och osäkert mått som nämnare i en sådan kalkyl. Inte heller 
incidens eller prevalens lämpar sig för att beräkna täckningsgrad då inte alla tillgängliga 
läkemedelsbehandlingar ska registreras i RCL, Register för cancerläkemedel.  

 

Tabell 3. Inrapporteringar per region (landsting) 

Region Folkmängd  
jan-
juni 
19 

antal per 
100 000 

inv 

juni 18-
juni 19 

antal per 
100 000 inv 

jan 18-
juni 19 

antal per 
100 000 inv  

Region Jämtland 
Härjedalen 

130 000 35 26.9 74 56.9 96 73.8 

Region Västerbotten 270 000 70 25.9 139 51.5 200 74.1 

Region Östergötland 460 000 118 25.7 234 50.9 343 74.6 

Region Skåne 1 360 000 315 23.2 576 42.4 841 61.8 

Region Jönköpings 
län 

360 000 79 21.9 177 49.2 264 73.3 
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Region 
Västernorrland 

250 000 53 21.2 99 39.6 141 56.4 

Region Sörmland 290 000 61 21 84 29 143 49.3 

Region Kalmar län 240 000 50 20.8 88 36.7 117 48.8 

Region Norrbotten 250 000 43 17.2 100 40 152 60.8 

Region Dalarna 290 000 46 15.9 106 36.6 166 57.2 

Västra 
Götalandsregionen 

1 710 000 262 15.3 583 34.1 880 51.5 

Region Västmanland 270 000 37 13.7 55 20.4 91 33.7 

Region Örebro län 300 000 41 13.7 83 27.7 139 46.3 

Region Värmland 280 000 38 13.6 105 37.5 157 56.1 

Region Kronoberg 200 000 23 11.5 38 19 61 30.5 

Region Uppsala 380 000 39 10.3 89 23.4 203 53.4 

Region Blekinge 160 000 16 10 34 21.2 66 41.2 

Region Stockholm 2 340 000 187 8 330 14.1 521 22.3 

Region Halland 330 000 19 5.8 57 17.3 100 30.3 

Region Gävleborg 290 000 4 1.4 15 5.2 70 24.1 

Region Gotland 60 000 0 0 5 8.3 12 20 

Totalt -  1536 -   3071   - 4763 - 

Fördelning av inrapporterade behandlingar utifrån diagnos 

I tabell 4 anges fördelning av inrapporterade behandlingar utifrån diagnos. 

Melanom är den dominerande indikationen, drivet av att ett flertal läkemedel har just melanom 
som godkänd indikation (PD-1-hämmare och BRAF-hämmare och MEK-hämmare).  

Inrapporteringen av läkemedel för behandling av prostatacancer minskade till följd av att dessa 
läkemedel sedan 1 april 2019 inte längre ska registreras i RCL (på grund av möjligheten att följa 
upp dessa på ett bättre sätt via andra register och statistikkällor).  

I tabell 4 finns ett antal tumörtyper där inget av de i registreringen ingående läkemedlen har 
godkänd indikation från EMA. Det gäller tex akut myeloisk leukemi, bukspottkörtelcancer, 
testikelcancer och tjock- och ändtarmscancer. 

PD-1 och PD-L1-hämmare är av speciellt intresse då de ges vid en rad olika diagnoser med 
varierande effektivitet. De har dessutom stor budgetpåverkan. RCL innehåller också ett relativt 
stort antal rapporter för dessa läkemedel, vilket ger möjlighet till en djupare analys av dem. Nedan 
presenteras därför vissa data för dessa läkemedel lite mer utförligt än för andra 
läkemedelsgrupper.   
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Tabell 4. Diagnosfördelning 

Diagnos 
jan-juni 

19 
% 

jan 18-juni 
19 

% 

Melanom 400 26% 902 18.9% 

Bröstcancer 306 19.9% 898 18.9% 

Prostatacancer 226 14.7% 1344 28.2% 

Lung- och lungsäckscancer 205 13.3% 626 13.1% 

Myelom 203 13.2% 449 9.4% 

Njurcancer 77 5% 210 4.4% 

Urotelial cancer 50 3.3% 150 3.1% 

Huvud-halscancer 22 1.4% 72 1.5% 

Äggstockscancer 11 0.7% 33 0.7% 

Övrigt 11 0.7% 26 0.5% 

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) 7 0.5% 7 0.1% 

Lymfom 6 0.4% 16 0.3% 

Akut myeloisk leukemi (AML) < 5 - < 5 - 

Lever- gallvägs- och 
gallblåsecancer 

< 5 - 6 0.1% 

Peniscancer < 5 - < 5 - 

CNS < 5 - < 5 - 

Okänd primärtumör < 5 - < 5 - 

Testikelcancer < 5 - < 5 - 

Tjock- och ändtarmscancer < 5 - 7 0.1% 

Bukspottkörtelcancer < 5 - < 5 - 

Livmoderkroppscancer < 5 - < 5 - 

Matstrup- och matsäckscancer < 5 - < 5 - 

Sarkom < 5 - < 5 - 

Totalt 1536 100% 4763 100% 
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Rapporter på användning av pembrolizumab och nivolumab 

I tabell 5 visas rapporter på användning av pembrolizumab och nivolumab som adjuvant 
behandling av malignt melanom. NT-rådet rekommenderade den 31 januari 2019 behandling vid 
denna indikation för båda dessa läkemedel.  

Rapporter om påbörjad adjuvant behandling har kommit från samtliga sjukvårdsregioner utom 
Stockholm-Gotland.  

Även trametinib + dabrafenib har indikation adjuvant behandling av malignt melanom. Den 
kombinationen och indikationen ingår i läkemedelsförmånen först från mars 2019 och har därför 
valts bort i denna analys.  

Täckningsgraden för registret kan variera mellan regioner vilket delvis kan förklara skillnader i 
rapporterad adjuvant behandling av melanom med nivolumab och pembrolizumab. 

 
Tabell 5. Inrapportering adjuvanta PD-1-behandlingar vid melanom (nivolumab o 
pembrolizumab) per region jan 18 - juni 19 

Region Folkmängd  jan-juni 19  antal per 100 000 inv 

Region Norr 920 000 <5 -* 

Region Syd 1 830 000 37 2.0 

Region Sydöstra 1 070 000 37 3.5 

Region Uppsala/Örebro 2 100 000 20 1.0 

Region Väst 1 880 000 7 0.4 

Region Stockholm Gotland** 2 370 000   

*= för få observationer 

**= inga observationer 

Indikationer som PD-1 och PD-L1-hämmarna har använts på 

I tabell 6 framgår på vilka indikationer de olika PD-1- och PD-L1-hämmarna har använts. 
Fetmarkeringar visar vilka indikationer som är godkända av EMA och har en positiv 
rekommendation för användning från NT-rådet (fram till halvårsskiftet).  

Användning på indikationer som godkänts av EMA och rekommenderats av NT-rådet 
dominerar. I tabellen kan dock viss off label-användning noteras. Exempelvis finns för 
pembrolizumab 6 rapporter gällande behandling av kolorektalcancer, 5 rapporter för bröstcancer 
samt 15 rapporter för njurcancer. 

De indikationerna är varken godkända av EMA eller prövade hälsoekonomiskt 
(njurcancerindikation i kombination med axitinib godkänd av EMA i september 2019). Totalt är 
3,5% av de rapporterade behandlingarna utanför indikation/NT-rådsrekommendation. 
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Tabell 6. Vilka indikationer används nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab, durvalumab, per 
diagnos vid halvårsskiftet 2019 

 Atezolizumab Durvalumab Nivolumab Pembrolizumab 

Bröstcancer 0 0 0 5 

CNS 0 0 < 5 0 

Huvud-halscancer 0 0 69 < 5 

Lever- gallvägs- och 
gallblåsecancer 

0 0 < 5 < 5 

Lung- och lungsäckscancer 34 7 181 394 

Lymfom 0 0 7 < 5 

Matstrup- och matsäckscancer 0 0 < 5 0 

Melanom adjuvant 0 0 100 5 

Melanom palliativ 0 0 435 44 

Njurcancer 0 0 195 15 

Okänd primärtumör 0 0 < 5 0 

Peniscancer 0 0 < 5 0 

Prostatacancer 0 0 0 < 5 

Sarkom 0 0 0 < 5 

Tjock- och ändtarmscancer 0 0 < 5 6 

Urotelial cancer 6 0 8 136 

Övrigt 0 0 15 < 5 

Fet- och gråmarkerade siffror indikerar läkemedel/indikation som har EMA-godkännande och positiv rekommendation från NT-
rådet vid utgången av första halvåret 2019. 
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Överlevnadsdata efter behandling med läkemedel 

För att visa på möjligheten med registret presenteras här överlevnadsdata för patienter som har 
behandlats med pembrolizumab eller nivolumab vid metastaserat malignt melanom.  

Det är viktigt att notera att jämförelse mot studieresultat eller mot andra behandlingar innebär en 
mycket stor osäkerhet då vi inte har fullständig information i RCL om patientkaraktäristika och 
urval av patienter.  

 

Diagram 1, Relativ och observerad överlevnad för palliativa melanompatienter med nivolumab 
eller pembrolizumab 

 

Relativ (justerad för förväntad överlevnad i en matchande normalpopulation) och observerad 

överlevnad för patienter med metastaserat malignt melanom som startat behandlingen med 

någon av PD1-hämmarna nivolumab eller pembrolizumab under 2018 fram till och med 

september 2019.  

Patienter som erhållit kombination med ipilimumab är inte inkluderade i grafen. 
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Diagram 2, Relativ överlevnad för palliativa melanompatienter med nivolumab eller 
pembrolizumab 

 

Relativ överlevnad (justerad för förväntad överlevnad i en matchande normalpopulation) utifrån 
performance status (PS) vid insättning av behandling för metastaserat malignt melanom som 
startat behandlingen med någon av PD1-hämmarna nivolumab eller pembrolizumab under 2018 
fram till och med september 2019.  

Patienter som erhållit kombination med ipilimumab är inte inkluderade i grafen. 

Performance status är en prediktiv och prognostisk faktor baserat på allmäntillstånd och daglig 
funktion hos patienterna. Det finns olika skalor och ECOG-skalan ovan är en 4-gradig där 
PS 0-1 är patienter med relativt gott allmäntillstånd och PS 3-4 är patienter med relativt dåligt 
allmäntillstånd. Studier har oftast inkluderat patienter med bättre PS dvs ECOG 0-1. 
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Könsfördelning 

Könsfördelning för de 19 läkemedlen som har registrerade insättningar. Data är sammanställda 
för perioden januari 2018-juni 2019.  

Fördelningen som presenteras är i linje med den som sågs i förra rapporten (H2 2018). De 
skillnader som ses för myelomläkemedel (daratumumab, karfilzomib, ixazomib) och läkemedel 
mot malignt melanom (trametinib, nivolumab och pembrolizumab) är i stort de som förväntas 
baserat på skillnader i sjuklighet mellan män och kvinnor. 

Diagram 3, Könsfördelning för 19 läkemedel med registrerade insättningar 

Behandlingsintention 

Diagram 4. Behandlingsintention för de 19 läkemedlen som har registrerade insättningar. Data är 
sammanställda för perioden januari 2018-juni 2019.  

Övervägande antal behandlingar ges med icke kurativ intention. Två läkemedel, durvalumab och 
pertuzumab, ges dock huvudsakligen med kurativ intention.  
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Durvalumab ges till patienter efter cytostatika och strålning vid stadie III icke-småcellig 
lungcancer (i nuläget få rapporter). Pertuzumab ges med kurativ intention huvudsakligen 
neoadjuvant.  

Antalet neoadjuvanta behandling är något högre än förväntat utifrån den uppskattning som 
gjordes i samband med NT-rådets rekommendation.  

De kurativt syftande behandlingarna är adjuvanta/neoadjuvanta behandlingar eller så kallat 
remissionssyftande hematologiska behandlingar (nomenklaturen skiljer mellan hematologi och 
onkologi).  

Uttrycket remissionssyftande innebär dock att även behandlingar med stor risk för återfall i 
sjukdomen ingår i detta uttryck då en komplett remission som kan kvarstå i längre eller kortare 
tid ingår. 

Synen på vad som anses som palliativt respektive kurativt syftande kan skilja mellan rapportörer 
(specialiteter och subspecialiteter) och även förändras över tid. Ett exempel på det senare är hur 
man ser på behandlingsintention när man ger immunterapi vid spridd malignt melanom där 
varannan patient lever 5 år efter inklusion i klinisk studie, utifrån presentation vid ESMO 2019.  

Diagram 4, Behandlingsintention för 19 läkemedel med registrerade insättningar 
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Performance status 

Performance status för de 19 läkemedlen som har registrerade insättningar. Data är 
sammanställda för perioden januari 2018-juni 2019.  

Kliniska studier av dessa läkemedel är huvudsakligen gjorda på patienter med performance 
status 0-1. Utifrån de resultat som redovisas i diagram 5 förefaller verksamheterna i relativt hög 
grad begränsa användningen till just den patientpopulationen. 

Diagram 5, Performance status för 19 läkemedel med registrerade insättningar 
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Utsättningsorsak 

Data är sammanställda för perioden januari 2018-juni 2019.  

Vissa läkemedel som återfinns i tabell 1 saknas här då det ännu inte finns någon registrerad 
utsättningsorsak på dessa läkemedel. 

Observera att utsättningsorsaken är osäker då det troligtvis finns flera patienter som avslutat 
behandlingen men som ännu ej registrerats som avslutade på grund av eftersläpning i 
registreringen.  

Enligt plan betyder att en bestämd behandlingsperiod (antal doser) är planerade. 

Diagram 6, Utsättningsorsak 
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BILAGA 1 
 

Läkemedel och variabler i 
registret 

Läkemedel med start 1 januari 2018 

 Abirateron 

 Enzalutamid 

 Ipilimumab 

 Karfilzomib 

 Nivolumab 

 Olaparib 

 Palbociklib 

 Pembrolizumab 

 Pertuzumab 
 

Läkemedel med start 1 maj 2018 

 Daratumumab 
 

Läkemedel med start 1 april 2019 

 Abemaciklib 

 Atezolizumab 

 Avelumab 

 Dabrafenib 

 Durvalumab 

 Ibrutinib 

 Ixazomib 

 Niraparib 

 Ribociklib 

 Rukaparib 

 Trametinib 

 Trastuzumab-emtansin 

 Venetoklax 
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Läkemedel som utgår ur registreringen från 1 april 2019 

Inrapporterade patienter följs till avslut av behandling. 

 Abirateron 

 Enzalutamid 
 

Variabler med start 1 januari 2018 

 Inrapporterande sjukhus och klinik – är kopplat till inrapportörens INCA-konto 

 Personnummer – namn hämtas automatiskt 

 Diagnos enligt lista 

 Startdatum för behandling 

 Performance status – ECOG-(WHO), 0-4  

 Behandlingsintention – Kurativ med undergrupper (neoadjuvant, konkommittant, 
adjuvant, remissionssyftande (hematologi), kurativt syftande endast medicinsk behandling 
(onkologi)) alternativt Palliativ 

 Aktuellt läkemedel alternativt aktuell regim 

 Stoppdatum av behandlingen 

 Stopporsak – Enligt plan, Toxicitet, Progress, Transformation eller Annan orsak 
 

Variabler som ändrats 1 april 2019 

 Behandlingen sker inom ramen för en klinisk studie – ny 

 Orsak till avslut kompletteras med ”död av progress; död av toxicitet; död annan orsak” 
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården.  
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 
 


