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Sammanfattning 

Rapporteringen i Register för cancerläkemedel (RCL) startade våren 2018 med behandlingar 
inledda 2018-01-01 och framåt. RCCs första rapport om användningen av nya cancerläkemedel 
redovisade behandlingar från 2018-01-01 till och med 2018-06-30. Denna rapport redovisar 
registreringen av de totalt elva valda cancerläkemedlen under helåret 2018.  

Förutom från RCL har motsvarande data också hämtats från läkemedelsmodulen i de 
diagnosspecifika patientöversikterna för lung-, njur- och prostatacancer som är i drift. Data har 
även hämtats från Regions Stockholms register ”Nya läkemedel inom cancervården”. 
Inrapporteringen till det registret är dock minskande då det har avslutats under hösten. Registret 
var en föregångare till RCL men fick inte nationellt genomslag. 

För helåret 2018 har fler än 3 000 behandlingar registrerats. Samtliga sjukvårdsregioner har 
fortsatt att rapportera under andra halvåret. Det totala antalet inrapporterade behandlingar var 
dock numeriskt något lägre under andra halvåret (1 403) jämfört med första halvåret, 1 626. 
Detta beror delvis på eftersläpning i inrapporteringen. 

RCL:s täckningsgrad har dess värre inte kunnat beräknas. När RCL lanserades var planen att en 
skattning av det faktiska antalet individer som behandlats med något av de aktuella läkemedlen 
skulle grundas på statistik över den totala mängden av läkemedlen som köpts in av Sveriges 21 
regioner. Då e-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen i januari 2019 meddelade begränsningar av 
tillgången till läkemedelsstatistik har inte någon täckningsgrad för RCL kunnat beräknas. Denna 
otillfredsställande situation behöver snarast få en lösning. Någon kvalitetskontroll (validering) av 
registrerade data har heller ännu inte gjorts. 

Uppföljningstiden i denna rapport är än så länge kort eftersom registret innehåller uppgifter från 
personer som startade sin behandling någon gång under 2018. Därför är data rörande 
behandlingslängd och överlevnadstid fortfarande mycket osäkra. Längre fram kommer sådana 
data att tas fram för att, åtminstone i vissa patientgrupper, kunna bedöma läkemedlens 
kostnadseffektivitet. Den typen av analyser kommer dock kräva att man kopplar ihop data om 
läkemedelsbehandling med andra kliniska data inklusive prognostiska tumörfaktorer från de 
diagnosspecifika kvalitetsregistren. 

Sammanfattningsvis är denna rapport från RCL en bekräftelse på att vi fått igång en registrering 
av behandling med ett antal cancerläkemedel i samtliga sjukvårdsregioner. Det krävs ett fortsatt 
intensivt arbete som innefattar en tät samverkan mellan landets sex RCC och cancervården för att 
arbeta upp en allt större täckningsgrad.  

Att få grepp om täckningsgraden är en viktig förutsättning för att vi ska kunna börja använda 
RCL till dess viktigaste syften, att se till att användningen av moderna cancerläkemedel är 
likvärdig mellan olika regioner och befolkningsgrupper, samt att behandlingarna ges på korrekt 
indikation. Sistnämnda är en förutsättning för att denna del av cancervården ska vara 
kostnadseffektiv.  

Rapporten syftar också till att påminna sjukvårdens chefer om att RCL är ett verktyg för att följa 
upp den egna verksamheten för att de patienter som, enligt nationella vårdprogrammen och NT-
rådets rekommendationer, bör få viktiga cancerläkemedel, verkligen får det. 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/
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Bakgrund 

Sedan 2017 stöder SKL, genom RCC i samverkan, införandet av strukturer och rutiner som 
möjliggör nationell, regional och lokal uppföljning av användningen av nya cancerläkemedel. Det 
sker genom Register för Cancerläkemedel (RCL) som med tillhörande stödstrukturer har utvecklats 
för att skapa en effektiv uppföljning av medicinsk cancerbehandling på verksamhetsnivå samt för 
att på nationell nivå kunna säkerställa att läkemedelsanvändningen är jämlik mellan olika regioner 
och patientgrupper.  

Kunskapen som registreringen genererar syftar också till att belysa att läkemedlen används på ett 
ändamålsenligt sätt mot de cancerformer som respektive godkännande avser. På så vis kan RCL 
bidra till ett effektivt resursutnyttjande. 

En nationell registrering av nya cancerläkemedel har efterfrågats under många år men det har av 
olika skäl varit svårt att få ett brett stöd för införandet ett sådant register. När registreringen i 
RCL startade under våren 2018 baserades satsningen på en rapport där förutsättningarna för en 
välfungerande registrering beskrevs. Framför allt framhölls vikten av att endast registrera ett fåtal 
nödvändiga variabler, ett ”minidataset”. Vidare valde man att initialt begränsa rapporteringen till 
tio nya cancerläkemedel för att arbetsbelastningen i startskedet inte skulle bli allt för stor. 
Ytterligare ett läkemedel lades till i maj 2018. 

En bärande tanke har också varit att undvika dubbelinmatning. Därför matas data in i den 
läkemedelsmodul som ingår i de generiska, men diagnosbundna patientöversikter som RCC håller 
på att ta fram. På så vis kan data om läkemedelsbehandling användas i rapporter som likt denna 
utgår från specifika läkemedel, samtidigt som data också kan användas i diagnosspecifika 
rapporter som utgår från respektive kvalitetsregister. 

Den canceröverenskommelse som träffades mellan Socialdepartementet och SKL för 2018 
innehöll en ekonomisk ersättning till de vårdgivare som registrerade i RCL under första halvåret. 
Det har haft betydelse för att komma igång med registreringen över hela landet. 

Ansvaret för inrapporteringen åligger respektive RCC och regionerna (tidigare landstingen). 

Metodbeskrivning 

Uttagen ur respektive datakälla skedde i mitten av mars 2019. Uttag gjordes av uppgifter om 
läkemedelsbehandlingar som startades från och med 1 juli till och med 31 december 2018 för att 
beskriva inrapportering andra halvåret 2018, samt från 1 januari till och med 31 december 2018 i 
de fall data presenteras för helåret. Tillgängliga variabler var de samma under hela 2018.  

Rapporteringen sker från respektive klinik och behandlingarna bokförs på den klinik som 
ansvarar för behandlingen. Jämförelser mellan regioner baseras på antal inrapporteringar per 
100 000 invånare. Estimaten har inte justerats för eventuella skillnader i befolkningens 
åldersfördelning, eller om behandlingsstart initierats i annan region än i patientens hemregion, 
till exempel i samband med remitteringar. 
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Resultat och kommentarer 

Antal rapporter per läkemedel  

Fördelningen av rapporter per läkemedel som var utvalda av RCC i samverkan efter förslag från 
NAC för nationell rapportering under 2018. Registrering av daratumumab startade 1 maj 2018. 
Från och med 2019-04-01 är antalet läkemedel som rapporteras tjugoen (Listan över samtliga 
läkemedel på cancercentrum.se) 
 

Tabell 1. Läkemedel 

Läkemedel Diagnos 
jan-jun 
2018 

% 
jul-dec 
2018 

% 
helår 
2018 

% 

Abirateron Prostata 205 12.6 169 12 374 12.3 

Daratumumab Myelom 39 2.4 105 7.5 144 4.8 

Enzalutamid Prostata 405 24.9 294 21 699 23.1 

Ipilimumab Melanom mfl 30 1.8 40 2.9 70 2.3 

Karfilzomib Myelom 40 2.5 37 2.6 77 2.5 

Nivolumab Melanom mfl* 325 20 270 19.2 595 19.6 

Olaparib Äggstockscancer** 11 0.7 15 1.1 26 0.9 

Palbociklib Bröstcancer 180 11.1 130 9.3 310 10.2 

Palbociklib Bröstcancer 180 11.1 130 9.3 310 10.2 

Pembrolizumab Melanom mfl* 210 12.9 153 10.9 363 12 

Pertuzumab Bröstcancer 118 7.3 134 9.6 252 8.3 

Trametinib Melanom, lunga 63 3.9 56 4 119 3.9 

Totalt  1626 100 1403 100 3029 100 

*Se sid 7 för komplett redogörelse. 
**From april 2019 finns även indikation för bröstcancer och medfödd BRCA1/2 mutation. 

 

  

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/
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Antal rapporter 

Totalt antal inrapporterade behandlingsstarter av läkemedel visas i tabell 2. 

Tabell 2. Inrapportering per datakälla 

Källa 
jan-jun 
2018 

% 
jul-dec 
2018 

% 
helår 
2018 

% 

Register för Cancerläkemedel 1151 70.8 1049 74.8 2200 72.6 

Patientöversikt prostata 268 16.5 259 18.5 527 17.4 

Patientöversikt lunga 107 6.6 57 4.1 164 5.4 

Nya läkemedel inom cancervården 83 5.1 29 2.1 112 3.7 

Patientöversikt njure 17 1 9 0.6 26 0.9 

Totalt 1626 100 1403 100 3029 100 

 

Antalet rapporter för första halvåret har ökat jämfört med de som fanns registrerade vid uttag till 
rapporten för första halvåret 2018. En orsak till andra halvårets lägre resultat kan vara en viss 
eftersläpning av rapporteringen. Antalet behandlingar första halvåret ökade från 1 426 i rapporten 
från 2018-11-06 till 1 626 i denna rapport. Antalet rapporterade behandlingar inledda andra 
halvan av 2018 kommer därför antagligen att stiga.  

Denna eftersläpning är givetvis inte önskvärd. Framöver bör rapporter från RCL innehålla 
uppgifter om inrapporteringshastigheten.  

Ytterligare en förklaring till den lägre rapportering under andra halvåret är att Region Stockholm 
under perioden avvecklade rapporteringen till registret ”Nya läkemedel inom cancervården” vars 
data slagits ihop med RCL-data i denna samt föregående rapport. 

Ännu en tänkbar orsak till minskat antal rapporterade behandlingar kan vara att ersättning inte 
utgick till rapporterande verksamheter för juli – december. 
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Inrapportering per region (landsting) 

I tabell 3 visas inrapporteringen per region i förhållande till deras folkmängd. 

Tabell 3: Inrapportering per region/landsting  

Region Folkmängd 
jan-jun 
2018 

antal per 
100 000 

jul-dec 
2018 

antal per 
100 000 

helår 
2018 

antal per 
100 000 

Jönköping 360 000 85 23.6 93 25.8 178 49.4 

Västerbotten 270 000 61 22.6 68 25.2 129 47.8 

Östergötland 460 000 103 22.4 107 23.3 210 45.7 

Uppsala 360 000 115 31.9 47 13.1 162 45.0 

Jämtland 
Härjedalen 

130 000 19 14.6 38 29.2 57 43.8 

Värmland 270 000 53 19.6 65 24.1 118 43.7 

Skåne 1 330 000 260 19.5 254 19.1 514 38.6 

Dalarna 300 000 55 18.3 58 19.3 113 37.7 

Västra Götaland 1 700 000 287 16.9 300 17.6 587 34.5 

Västernorrland 260 000 42 16.2 44 16.9 86 33.1 

Örebro  300 000 56 18.7 42 14 98 32.7 

Blekinge 160 000 32 20.0 17 10.6 49 30.6 

Norrbotten 260 000 37 14.2 33 12.7 70 26.9 

Sörmland 300 000 59 19.7 20 6.7 79 26.3 

Kalmar 250 000 29 11.6 36 14.4 65 26.0 

Halland 320 000 43 13.4 38 11.9 81 25.3 

Gotland 60 000 7 11.7 5 8.3 12 20.0 

Västmanland 270 000 36 13.3 17 6.3 53 19.6 

Gävleborg 300 000 46 15.3 11 3.7 57 19.0 

Kronoberg 200 000 21 10.5 6 3 27 13.5 

Stockholm 2 310 000 180 7.8 104 4.5 284 12.3 

Riket - 1626 - 1403 - 3029 - 

 

Rapportering sker från samtliga regioner men variationerna mellan regionerna är mycket stora 
(12-49 registreringar per 100 000 invånare). Rimligen beror skillnaderna på hur registreringen 
organiseras snarare än på bristande resurser. Exempelvis har Västerbotten, Jönköping och Skåne 
ett högt antal registreringar i förhållande till befolkningsstorlek.  
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Under det kommande året är stödjande insatser för att uppnå en effektivare inrapportering ett 
högt prioriterat arbete för läkemedelsregistrets styrgrupp. Det kan bland annat ske genom 
spridande av goda exempel. 
 

Diagnosfördelning 

I tabell 4 anges fördelning av inrapporterade behandlingar utifrån diagnos. 

Tabell 4: Diagnosfördelning 

Diagnos 
Jan-Juni 

2018 
% 

Juli-Dec 
2018 

% 
Hela 
2018 

% 

Prostatacancer 610 37.5 462 32.9 1072 35.4 

Bröstcancer 301 18.5 268 19.1 569 18.8 

Melanom 239 14.7 254 18.1 493 16.3 

Lung- och lungsäckscancer 206 12.7 132 9.4 338 11.2 

Myelom 79 4.9 139 9.9 218 7.2 

Njurcancer 80 4.9 50 3.6 130 4.3 

Urinblåsecancer 61 3.8 37 2.6 98 3.2 

Huvud-halscancer 27 1.7 20 1.4 47 1.6 

Äggstockscancer 10 0.6 12 0.9 22 0.7 

Övrigt <5 - 13 0.9 14 0.5 

Lymfom <5 - 8 0.6 10 0.3 

Tjock- och ändtarmscancer <5 - <5 - 6 0.2 

Lever-, gallvägs-, gallblåsecancer <5 - <5 - <5 - 

Okänd primärtumör <5 - <5 - <5 - 

Bukspottkörtelcancer <5 - 0 - <5 - 

Hjärntumörer <5 - 0 - <5 - 

Livmoderkroppscancer 0 - <5 - <5 - 

Matstrups- och magsäckscancer <5 - 0 - <5 - 

Sarkom 0 - <5 - <5 - 

Totalt 1 626 100 1 403 100 3029 100 
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Diagnosfördelning immunhämmarna (PD-1 hämmare) 

Tabeller 5-9 visar den rapporterade användningen per diagnos i fem sjukvårdsregioner av de två 
PD-1 hämmare som var registrerade under helåret 2018. Inrapporteringen från sjukvårdsregionen 
Stockholm-Gotland är för låg för att visas.  

Immunhämmare är av speciell betydelse då de ges vid en rad olika diagnoser med varierande 
effektivitet. De har dessutom stor budgetpåverkan. De läkemedel som registrerats är nivolumab 
(Opdivo®) och pembrolizumab (Keytruda®). Som förväntat finns flest registrerade behandlingar 
för malignt melanom. 

Nivolumab har i april 2019 godkända indikationer inom områdena: melanom, icke småcellig 
lungcancer, Hodgkins lymfom, njurcellscancer, huvud- halscancer och urotelcellscancer. 
Pembrolizumab har indikation inom melanom, icke småcellig lungcancer, Hodgkins lymfom, 
huvud- halscancer och urotelcellscancer.  

Fetstil markerar godkänd indikation. Utanför godkänd indikation kan i vissa fall vara behandling 
inom ramen för klinisk studie. 

Tabell 5: PD1-hämmare Region Norr, 2018 

Diagnos Nivolumab Pembrolizumab 

Melanom 34 9 

Njurcancer 15 5 

Lung- och lungsäckscancer 13 32 

Huvud-halscancer 8 0 

Urinblåsecancer 0 7 

Lever-, gallvägs- och gallblåsecancer <5 <5 

Okänd primärtumör <5 0 

Tjock- och ändtarmscancer 0 <5 

 

 

Tabell 6: PD1-hämmare Region Väst, 2018 

Diagnos Nivolumab Pembrolizumab 

Lung- och lungsäckscancer 28 47 

Melanom 57 <5 

Urinblåsecancer 0 27 

Njurcancer 24 0 

Huvud-halscancer 12 0 
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Tabell 7: PD1-hämmare Region Uppsala/Örebro, 2018 

Diagnos Nivolumab Pembrolizumab 

Lung- och lungsäckscancer 21 47 

Melanom 47 15 

Njurcancer 26 6 

Urinblåsecancer 0 17 

Huvud-halscancer 11 0 

Lymfom <5 <5 

Lever-, gallvägs- och gallblåsecancer <5 0 

Matstrups- och magsäckscancer <5 0 

Sarkom 0 <5 

Tjock- och ändtarmscancer 0 <5 

Övrigt <5 0 

 

 

Tabell 8: PD1-hämmare Region Sydöst, 2018 

Diagnos Nivolumab Pembrolizumab 

Melanom 58 <5 

Lung- och lungsäckscancer 19 17 

Njurcancer 15 0 

Urinblåsecancer <5 12 

Huvud-halscancer 5   0 

Lymfom <5 0 

Okänd primärtumör <5 0 

Tjock- och ändtarmscancer 0 <5 

 

 

Tabell 9: PD1-hämmare Region Syd, 2018 

Diagnos Nivolumab Pembrolizumab 

Melanom 79 <5 

Lung- och lungsäckscancer 19 42 

Urinblåsecancer <5 27 

Njurcancer 19 0 

Huvud-halscancer 11 0 
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Bröstcancer  0 <5 

Övrigt 7 <5 

Lever-, gallvägs- och gallblåsecancer <5 0 

Lymfom <5 <5 

Okänd primärtumör <5 0 

Tjock- och ändtarmscancer 0 <5 

 

Könsfördelning 

I diagram 1 visas könsfördelning för de 11 aktuella läkemedlen för helåret 2018. 

Diagram 1 

Kvinnor Män 

Fördelningen som presenteras är i linje med den som sågs för första halvåret. De skillnader som 
ses för myelomläkemedel (daratumumab, karfilzomib) och läkemedel mot malignt melanom 
(trametinib, nivolumab och pembrolizumab) är i stort de som förväntas baserat på skillnader i 
sjuklighet mellan män och kvinnor. Könsfördelning per diagnos för nivolumab och 
pembrolizumab, som har flera godkända indikationer, kan komma att presenteras när ytterligare 
data finns i RCL. 
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Patientens allmäntillstånd (Performance status) vid behandlingsstart 

I diagrammet visas angivet Performance status (PS) per läkemedel för helåret 2018. 

Diagram 2 

Performance status ECOG 

0  1 2 3 4 

 

Allmäntillstånd, så kallat Performance status, är en viktig indikator för huruvida patienten 
kommer att ha nytta av given behandling. Ofta är nya läkemedel studerade hos patienter med gott 
allmäntillstånd (PS 0-1).  

I diagram 2 utgör patienter med PS 3-4 en mindre del av samtliga registrerade patienter, vilket 
alltså speglar evidensläget. När antalet rapporterade fall ökar och uppföljningstiden blir längre kan 
RCL bidra till kunskap om effekten av vissa läkemedel även vid sämre allmäntillstånd.  

Det finns svagheter i data om Performance status, förutom ett fåtal registreringar i flera regioner, 
finns i klinisk praxis en subjektivitet i bedömningen av PS. Dessutom är det osäkert om PS är 
bedömt i tidsmässigt samband med beslut om behandling. 
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Utsättningsorsak 

Diagrammet visar utsättningsorsaker (n= 1277) som hittills rapporterats för helåret 2018. 

Diagram 3 

Utsättningsorsak 

Progress  Toxicitet  Enligt plan Annan orsak 

 

Fördelningen av utsättningsorsaker kan påverkas av att man på vissa kliniker har en eftersläpning 
av inrapporteringen av just utsättningsorsaker.  

 Enligt plan betyder att patientens behandlingsperiod (antal doser) är förutbestämd. 

 Toxicitet betyder att huvudorsaken till att behandlingen har avbrutits är biverkningar. 

 Progress innebär att sjukdomen visar objektiva tecken till försämring, dvs. behandlingen 
ger inte avsedd verkan.  

 Annan orsak kan till exempel vara att det är patientens önskan att avsluta men också 
andra orsaker kan förekomma.  

Från och med april 2019 utökas utsättningsorsakerna med ytterligare alternativ varför andelen 
”Annan orsak” kommer att minska. 
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Behandlingsintention 

Behandlingsintention för helåret 2018. 

Diagram 4 

Behandlingsintention 

Remissionssyftande Palliativ Kurativ 

 

Övervägande antalet behandlingar ges med icke kurativ intention, ”Palliativ”.  

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 denna grupp. De kompletta remissioner som uppnås kan kvarstå under längre 
eller kortare tid. Ett exempel där kurativt syftande behandlingar delats upp i adjuvant respektive 
neoadjuvant behandling ses i diagram 5. 
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Behandlingsintention vid kurativt syftande pertuzumab 

Diagram 5 

Behandlingsintention 

Neoadjuvant Adjuvant  

 

Fördelningen mellan neoadjuvant (preoperativ) och adjuvant (postoperativ) behandling med 
pertuzumab vid HER2-positiv bröstcancer vid kurativ behandlingsintention helåret 2018, n=163 
(en patient utesluten p.g.a. oklar typ av kurativ behandling).  

Majoriteten av behandlingarna (83,4%) gavs neoadjuvant, vilket är förenligt med NT-rådets 
rekommendation vid lokalt avancerad bröstcancer. Övriga behandlingstillfällen har registrerats 
som del av adjuvant behandling, en indikation som NT-rådet givit negativ rekommendation till. 

En internationell klinisk studie, där hälften av patienterna lottas till adjuvant behandling med 
pertuzumab, pågår i ett antal svenska regioner. Detta bör förklara åtminstone en del av de 
adjuvanta behandlingarna. 
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Regionala cancercentrum – landstingens och regionernas nationella samverkan inom cancervården.  
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 
 


