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LÅNGSAMT  
OCH OJÄMLIKT
Onödigt lång väntan på nya läkemedel och ojämlik 
 förskrivning över landet. Det är den verklighet bröst
cancerdrabbade kvinnor i dag lever med i Sverige.

 

V
arje år drabbas cirka 9 000 kvinnor i Sverige av bröstcancer 
och drygt 1 400 avlider. Dessutom får  årligen ungefär 1 500 
kvinnor dottertumörer, metastaser, någon annanstans i krop-
pen.  Totalt lever cirka 5 500 kvinnor i landet med spridd bröst-
cancer.

Forskningen på bröstcancerområdet är intensiv och sedan 
 millennieskiftet har flera nya läkemedel som ger drabbade  kvinnor bättre över-
levnad och färre biverkningar introducerats. Framför allt handlar det om läke-
medel som används vid spridd HER2-positiv bröstcancer.

Målet för svensk cancerbehandling är att patienter 
i alla landsting ska få tillgång till ett nytt läkemedel 
högst två månader efter det att det har godkänts av 
EU. Detta är inte fallet i Sverige. Introduktionen av nya 
läkemedel är komplicerad och kan ta upp till två år. 
Därtill kommer att enskilda landsting och klinikche-
fer kan välja att inte använda läkemedlen.

Konsekvensen är en mycket ojämn förskrivning 
av de nya läkemedlen och bostadsorten avgör vilken 
 behandling som bröstcancerdrabbade kvinnor erbjuds.

Med denna rapport vill BRO fästa uppmärksam-
heten vid det orimliga i att introduktionen av nya lä-
kemedel, som redan godkänts centralt av EU och som 
kan ge bröstcancerdrabbade kvinnor både  längre och 
bättre liv, i många fall tar både ett och två år i anspråk. 

BRO vill också visa hur ojämlik förskrivningen av 
nya bröstcancerläkemedel är över landet, vilket är en 
stor orättvisa och ovärdigt ett land som Sverige.  

HER2-positiv 
 bröstcancer
HER2-positiv bröstcancer 
innebär att tumören har en 
onormal produktion av en 
viss typ av protein, vilket ökar 
tillväxten. HER2-positiv bröst-
cancer utgör cirka 13 procent 
av all bröstcancer. I gruppen 
spridd (kronisk) bröstcancer 
får cirka 20 procent den 
HER2-positiva varianten. 
(referens 1)

Behandlingen består av 
målinriktade läkemedel som 
blockerar det protein som ger 
upphov till den ökade tillväx-
ten. Läkemedlet kombineras 
i allmänhet med cytostatika 
(cellgifter).
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LÅNG PROCESS ATT  
INTRODUCERA NYA LÄKEMEDEL
Introduktionen av nya bröstcancerläkemedel i Sverige är en komplicerad process 
som ofta tar ett till två år. Och även om alla instanser godkänner läkemedlet är det 
inte säkert att det kommer den cancersjuka kvinnan tillgodo.
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Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s 
(European Medicines Agency) övergripande 
uppgift är att skydda och främja folkhälsan inom 
EU genom att utvärdera läkemedel. Nationella 
myndigheter motsvarande Läkemedelsverket 
deltar i arbetet.

Formellt godkännande.

Formellt godkännande (krävs endast i 
vissa fall).

Läkemedel som kan hämtas 
ut på apotek mot recept.

Tandvårds- och 
läkemedelsför-
månsverkets 
uppgift är att 
utvärdera huru-
vida läkemedlet 
är kostnads-
effektivt eller 
inte. Se ruta om 
QALY.

Läkemedel som inte köps på apotek 
utan ges på sjukhus i form av exempelvis 
dropp. Ärendet går direkt från Läkeme-
delsverket till sKL och NT-rådet, som 
dock ofta för upp det till TLV för beräkning 
av kostnadseffektiviteten.

Om TLV finner att läkemedlet är för kost-
samt inleds en förhandling där läkeme-
delsbolaget och TLV är två av parterna. 
En tredje part är en expertgrupp som kall-
las NT-rådet (Nya Terapier) inom Sveriges 
kommuner och landsting, sKL.

Rekommendation till Sveri-
ges landsting om att införa 
eller inte införa läkemedlet.

Egen budgetprocess. Be-
slut om huruvida läkemed-
let ska användas eller inte.

Beslut om huruvida 
läkemedlet ska an-
vändas eller inte.

QALY
När TLV räknar på ett läkemedels kostnads-
effektivitet kommer man fram till ett mått som 
kallas kvalitetsjusterade levnadsår, eller QALY 
(Quality-Adjusted Life Years). Idén bygger på att 
man inte enbart ska ta hänsyn till hur många extra 
levnadsår som olika medicinska insatser kan 
resultera i, utan också ta hänsyn till kvaliteten på 
dessa år. Ett år med full hälsa motsvarar ett QALY. 
TLV anses ha en inofficiell regel om att ett läkeme-
del maximalt får kosta en miljon kronor per QALY.
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EU-förordning samt lagen om läkemedelsförmåner styr

Introduktionen av nya innovativa 
läkemedel i de europeiska länder-
na styrs av en EU-förordning. Enligt 
förordningen ska vissa läkemedel 
godkännas centralt. Det sker genom 
att läkemedlet utreds av en kommitté 
inom den europeiska läkemedels-
myndigheten EMA där nationella 
myndigheter har representanter. När 
kommittén har tillstyrkt läkemedlet 
godkänns det formellt av EU-kommis-
sionen. Det finns inget EU- direktiv 
som reglerar prissättningen eller hur 
lång tid det ska ta från ett EU-god-
kännande till dess att patienter får 
tillgång till det nya läkemedlet, utan 
det är varje enskilt land som beslutar 
om detta.

I Sverige är det Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket, TLV, som 
beslutar vilka läkemedel som ska 
omfattas av högkostnadsskyddet. 
Lagen om läkemedelsförmåner 
(sFs 2002:160) styr hur TLV beslutar 
om subvention av läkemedel. I sin 
beslutsprocess tar TLV stöd av det så 
kallade NT-rådet − en grupp experter 
som sorterar under Sveriges kommu-
ner och landsting, sKL. Till skillnad 
från Läkemedelsverket och TLV är sKL 
ingen myndighet, utan en intresse-
organisation. NT-rådet verkar inte 
inom ramen för lagstiftningen, utan 
har landstingens mandat att avge 
rekommendationer vad avser nya 
läkemedel.

Myndigheten för vård- och om-

sorgsanalys, Vårdanalys, har fått 
regeringens uppdrag att belysa förut-
sättningarna för en utvärdering av en 
samordnad och strukturerad process 
för bland annat hälsoekonomisk 
utvärdering, beslut och rekommenda-
tioner av nya läkemedel (referens 2). 
Syftet är att uppnå en jämlik och kost-
nadseffektiv läkemedelsanvändning.

I en förstudie publicerad 2016 
noterar Vårdanalys att det finns 
ett behov av en utveckling i en rad 
frågor. Vid intervjuer med företrädare 
för patientorganisationer, landsting, 
läkemedelsföretag, berörda myn-
digheter, läkare samt sKL har flera 
aktörer framfört synpunkter kring 
bristande transparens, förutsägbarhet 
och rättssäkerhet. Exempelvis finns 
uppfattningar om att de trepartsöver-
läggningar som genomförs mellan 
TLV, landstingen och läkemedels-
företagen brister i rättssäkerhet och 
att NT-rådets kriterier vid urval och 
rekommendationer inte är tillräckligt 
transparenta. En annan brist anses 
vara att NT-rådets rekommendationer 
inte går att överklaga.

Vårdanalys ska slutredovisa sitt 
uppdrag senast den 1 juli 2017.

Figuren visar värdet av, respektive kostnaderna för, behandling med 
trastuzumab från introduktionen 2001 fram till 2011. Som synes över
stiger värdet kostnaderna med 2,9 miljarder.
KÄLLA: LUNDQVIST ET AL: MÅLRIKTAD BEHANDLING AV BRÖSTCANCER, RAPPORT FRÅN SNS 
FORSKNINGSPROGRAM VÄRDET AV NYA LÄKEMEDEL  

FIGUR 1 SAMHÄLLSVÄRDET AV 
BRÖSTCANCERMEDICINEN TRASTUZUMAB

Värdet av kvalitets-
justerade levnadsår

Värdet av produduktion

Kostnader för behandling

Samhällskostnader

1
5,3 

6,3 

3,4

1,4 2

Miljarder kronor

6

5

4

3

2

1

0

Lönsam  
behandling
Behandling med effektiva 
bröstcancerläkemedel 
lönar sig. Det visar rappor-
ten Målriktad behandling 
av bröstcancer från sNs, 
som är en mötesplats för 
kunskapsbaserad dialog 
om centrala samhällsfrå-
gor.

Rapporten gör bland 
annat beräkningar av 
hälsovinster och produk-
tionsvinster till följd av 
behandling med trastuzu-
mab från introduktionen 
2001 fram till år 2011. 

På plussidan har häl-
soekonomerna adderat 
det uppskattade penning-
värdet av de kvalitetsjus-
terade levnadsåren, QALY, 
med värdet av att kvinnor-
na kunnat förvärvsarbeta. 
På minussidan har de 
adderat kostnaderna för 
behandlingen med läke-
medlet med den kostnad 
varje svensk individ i öv-
rigt medför för samhället.

Resultatet blev en 
genomsnittlig hälsovinst 
på 5,3 miljarder och en 
produktionsökning på 
1 miljard, sammantaget 
6,3 miljarder kronor. På 
minussidan landade man 
på en läkemedelskostnad 
på 2 miljarder och en 
övrig samhällskostnad på 
1,4 miljarder, sammanta-
get 3,4 miljarder kronor. 
(referens 2) (figur 1)

Eftersom patentet för 
trastuzumab-läkemedlet 
inte gått ut under be-
räkningsperioden var 
läkemedelskostnaderna 
relativt höga. I Europa 
gick patentet ut 2014, men 
läkemedlet är än så länge 
ensamt på marknaden. Så 
kallad biosimilar (det vill 
säga en kopia av läkemed-
let) beräknas bli godkänd 
för användning i Sverige 
under 2017.
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KONSEKVENSEN – EN OJÄMLIK  
BRÖSTCANCERVÅRD
Konsekvensen av det svenska 
systemet är dels att det ofta 
tar onödigt lång tid för ett nytt 
bröstcancerläkemedel att nå 
patienterna, dels att systemet 
innehåller ett stort mått av per-
sonligt tyckande på olika nivåer 
i beslutsprocessen hela vägen 
ner till klinikchefsnivå.

D et svenska systemet för 
introduktion av nya 
bröstcancerläkemedel är 

problematiskt på flera sätt. 
Allvarligast är att bröstcancer-

vården riskerar att bli ojämlik 
över landet eftersom enskilda 
landsting och klinikchefer var 
och en på sin nivå kan underkän-
na EMA:s expertis och Läkeme-
delsverkets beslut och helt enkelt 
låta bli att använda godkända 
läkemedel. 

Det är också allvarligt att pro-
cessen tar så lång tid, i vissa fall 
upp till två år.

Slutligen är det problematiskt 
att processen inte är transparent. 
TLV är en statlig myndighet, 
vilket innebär att offentlighets-
principen gäller, men SKL, som 
NT-rådet sorterar under, är en 
intresseorganisation och har som 

sådan ingen skyldighet att lämna 
ifrån sig den dokumentation som 
utgör bakgrund för beslut. Be-
kymmersamt är också att det är 
SKL som som sköter prisförhand-
lingarna om sjukhusläkemedel.

Den ojämlika vården syns 
i statistiken över hur många 
kronor per 100 000 invånare 
som läggs på de olika bröstcan-
cerläkemedlen. Kostnaderna för 
trastuzumab, lapatinib, pertuzu-
mab och trastuzumab emtansin 
per 100 000 invånare illustreras 
i figur 2. Sjukvårdsregion Stock-
holm-Gotland lägger mest pengar 
per 100 000 invånare på dessa lä-
kemedel medan sjukvårdsregion 
Syd lägger minst. Sjukvårdsregi-
on Sydöst lade länge relativt sett 
lite pengar per 100 000 invånare, 
men var 2014 snabb med att börja 
använda det då nya trastuzumab 
emtansin.

 
OM MAN SER TILL introduktionen 
av de enskilda substanserna, kan 
man i figur 3 se att det tog olika 
lång tid för de olika sjukvårds-
regionerna att börja förskriva 
trastuzumab i större utsträckning. 
Framförallt i region Syd var man 
länge restriktiva medan regioner-

na Norr, Stockholm-Gotland och 
Uppsala-Örebro var snabbare. På 
samma sätt kom användningen av 
trastuzumab att kraftigt begrän-
sas i Sydöstra regionen under 
en period. Ett beslut som dock 
upphävdes efter påtryckningar 
från bland annat BRO.

Trastuzumab är en målsökande 
läkemedelssubstans som används 
både som tillägg till cytostatika 
efter operation och i kombina-
tion med cytostatika/hormoner 
eller som ensam behandling vid 
spridd HER2-positiv bröstcancer. 
Substansen har avsevärt förbätt-
rat prognosen för kvinnor med 
HER2-positiv bröstcancer, och för 
kvinnor med spridd cancer har 
trastuzumab inneburit ett längre 
liv med skonsam behandling.

ÅR 2013 INTRODUCERADES per-
tuzumab och 2014 trastuzumab 
emtansin i den svenska bröstcan-
cervården.

Pertuzumab i kombination 
med trastuzumab och cytostatika 
är i dag standard vid behandling 
av patienter med spridd HER2- 
positiv bröstcancer. År 2015 god-
kände EU dessutom pertuzumab 
som preoperativ (neoadjuvant) 

Figuren visar hur mycket pengar de olika sjukvårds
områdena lagt på trastuzumab, lapatinib, pertuzumab 
och trastuzumab emtansin per 100 000 invånare 
 mellan åren 2001 och 2016.
KÄLLA: DATA BASERAD PÅ TILLGÄNGLIG LÄKEMEDELSSTATISTIK TILLHANDA-
HÅLLNA AV NILS WILKING, REGION SKÅNE (REFERENS 3)

Figuren visar hur mycket pengar per 100 000 invåna
re de olika sjukvårdsregionerna lagt på trastuzumab 
sedan introduktionen 2001.
KÄLLA: DATA BASERAD PÅ TILLGÄNGLIG LÄKEMEDELSSTATISTIK TILLHANDA-
HÅLLNA AV NILS WILKING, REGION SKÅNE (REFERENS 3)

FIGUR 2 ANVÄNDNING AV LÄKEMEDEL 
MOT HER2 POSITIV BRÖSTCANCER 

FIGUR 3 ANVÄNDNING AV TRASTUZUMAB 
I DE SVENSKA SJUKVÅRDSREGIONERNA
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behandling vid tidig HER2- 
positiv bröstcancer. Genom 
att ge pertuzumab i kombi-
nation med trastuzumab och 
cytostatika före operation kan 
tumören krympas, vilket ökar 
möjligheten att operera bort all 
cancervävnad. Notabelt är dock 
att NT-rådet begränsat an-
vändningen av kombinationen 
trastuzumab och pertuzumab 
till att enbart gälla en subgrupp 
av patienter med HER2-positiv 
bröstcancer. SKL/NT-rådet har 
sålunda underkänt den värde-
ring som den Europeiska läke-
medelsmyndigheten, EMA, och 
dess experter, har gjort och som 
Läkemedelsverkt har tillstyrkt.

BÅDE PERTUZUMAB OCH 

trastuzumab emtansin har 
visat sig ge en signifikant fördel 
i överlevnad jämfört med tidi-
gare tillgängliga behandlings-
alternativ och ger dessutom 
färre biverkningar. Sedan 2014 
rekommenderas båda dessa av 
Socialstyrelsen (referens 4).

Figur 4 visar att sjukvårds-
regionerna Väst och Stock-
holm-Gotland var snabba med 
att introducera pertuzumab i 

Jag blev väldigt arg när jag förstod att en annan 
patient, bosatt i Västra Götaland, får behandling 
med palbociclib via sin mottagning. Jag har tagit 
upp frågan många gånger med min onkolog i Visby 
och hon säger att så fort beslutet är fattat kommer 
hon att skriva ut läkemedlet till mig. Men onkologen 
säger också att eftersom det handlar om pengar 
kan hon inte ta den kostnaden inom sin avdelning 

på mottagningen/kliniken. Det gör mig så himla arg. Det känns så orättvist. 
Jag har väntat sedan i februari och nu är vi framme i juni. Den nya medicinen 
förlänger den progressionsfria tiden och min onkolog säger att jag passar för 
den här behandlingen.  Varje dag är viktig för mig. Hur kan det vara så skill-
nad beroende på var i landet man bor?”  

bröstcancervården medan regi-
onerna Norr och Syd har varit 
betydligt långsammare.

Trastuzumab emtansin är 
den första substansen mot 
HER2-positiv bröstcancer där 
en antikropp kopplas med ett 
cytostatikum. Introduktionen 
inleddes år 2014 och skillnader-
na mellan sjukvårdsregionerna 
är stora. Förskrivningen är 
mycket blygsam i region Norr 
jämfört med samtliga övriga 
sjukvårdsregioner. Stock-
holm-Gotland ligger i topp (se 
figur 5). 

INTERNATIONELLT SETT LIGGER 

Sverige ungefär i mitten bland 
jämförbara länder när det 
gäller tillgång till nya bröst-
cancerläkemedel. Skälet till 
att Sverige inte har en topp-
placering förklaras av de stora 
regionala skillnaderna. 

Schweiz, Österrike och 
 Tyskland har varit snabbare 
än Sverige med att förskriva 
pertuzumab, och dessa tre län-
derna plus Finland och Storbri-
tannien snabbare med att börja 
använda trastuzumab emtan-
sin. (referens 5) (figur 6)  

Nytt på väg
I november 2016 godkände 
EU-kommissionen palbociclib 
för behandling av kvinnor 
med spridd bröstcancer med 
hormonkänsliga tumörer.  
I kombination med ett annat 
läkemedel visade palbocic-
lib markant förlängd tid utan 
tumörtillväxt.

Läkemedlet ligger just nu 
hos TLV för bedömning. I vär-
sta fall kommer en rekommen-
dation från sKL:s NT-råd först i 
höst, ett år efter EMA-godkän-
nande. TLV och NT-rådet kan 
också ge olika rekommen-
dationer. NT-rådet är en av 
sKL tillsatt expertgrupp, vars 
existens inte har stöd i lagen, 
utan som verkar med myndig-
heternas goda minne. Efter 
en NT-rekommendation kan 
det dröja ytterligare ett par år 
innan alla klinker i Sverige har 
möjlighet att erbjuda läke-
medlet till sina bröstcancerpa-
tienter. Detta eftersom det kan 
bli fråga om prisförhandlingar 
med läkemedelsföretaget 
som följs av budgetprocesser 
ute i landstingen.

Åsa Persson, Klintehamn
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Jag står på palbociclib 
och det fungerar väl-
digt bra. Jag vill ju att 
alla andra som också 
kan behöva palbociclib 
ska få det. Jag visste 
inte att det var så olika 
i landet förrän jag träf-
fade andra kvinnor i 
liknande situation från 
andra landsting. Träffa-
de också en kvinna som 
borde få palbociclib, 
men hennes onkolog 
kunde inte svara på 
frågan när hon kan få 
behandlingen i hennes 
landsting”.  

Figuren visar hur mycket pengar per 100 000 invånare de olika 
sjukvårdsregionerna lagt på pertuzumab sedan introduktionen 
2013.
KÄLLA: DATA BASERAD PÅ TILLGÄNGLIG LÄKEMEDELSSTATISTIK TILLHANDAHÅLLNA AV NILS 
WILKING, REGION SKÅNE (REFERENS 3)

Figuren visar hur mycket pengar per 100 000 invånare de olika 
sjukvårdsregionerna lagt på trastuzumab emtansin sedan intro
duktionen 2014.
KÄLLA: DATA BASERAD PÅ TILLGÄNGLIG LÄKEMEDELSSTATISTIK TILLHANDAHÅLLNA AV NILS 
WILKING, REGION SKÅNE (REFERENS 3)

Figuren visar antalet definierade dygnsdoser per bröstcancerfall 
av fyra läkemedel som används vid HER2positiv bröstcancer 
i 15 västeuropeiska länder. Definierad dygnsdos (DDD) är den 
för modade genomsnittliga dygnsdosen av ett läkemedel och 
 enheten används vid jämförelser i officiell läkemedelsstatistik.
KÄLLA: JÖNSSON B, HOFMARCHER T, LINDGREN P, WILKING N. COMPARATOR REPORT ON 
 PATIENT ACCESS TO CANCER MEDICINES IN EUROPE REVISITED. IHE REPORT 2016:4, IHE: LUND

FIGUR 4 ANVÄNDNING AV PERTUZUMAB 
I DE SVENSKA SJUKVÅRDSREGIONERNA

FIGUR 5 ANVÄNDNING AV TRASTUZUMAB EMTANSIN 
I DE SVENSKA SJUKVÅRDSREGIONERNA

FIGUR 6 ANVÄNDNING AV NYA LÄKEMEDEL MOT 
HER2-POSITIV BRÖSTCANCER I VÄSTEUROPA
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Christina, Västra Götaland
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BRO:S 4 KRAV
för smidigare och mer jämlikt införande  
av nya bröstcancerläkemedel i Sverige: 

BRO kräver att staten tar sitt ansvar för en jämlik bröstcancervård över 
landet. Beslut på landstings- och kliniknivå ska inte avgöra om kvinnor får 

tillgång till de senaste läkemedlen eller inte.

BRO kräver ett snabbare införande av nya bröstcancerläkemedel. Målet 
för svensk cancerbehandling är att patienter i alla landsting ska få tillgång 

till ett nytt läkemedel inom två månader efter godkännande av EU.

BRO kräver att spridd bröstcancer inkluderas i det nationella kvalitets
registret. Data är grunden för rätt behandling till rätt patient.

BRO vill se en ambition från myndigheternas sida att inleda samarbete 
med de övriga nordiska länderna med syftet att samordna införande av 

nya bröstcancerläkemedel och harmoniera prissättningen.

⊲ Upp till 2 år kan 
det ta från EU- 
godkännandet 

innan en bröst-
cancerdrabbad kvinna  
i Sverige får ta del av ett 
nytt läkemedel.

⊲ 5,54 miljoner kronor per 
100 000 invånare lade 
Stockholm-Gotland på 
läkemedel mot HER2- 
positiv bröstcancer är 
2016. Regions Syd lade 
4,44 miljoner per 100 000 
invånare.

⊲ 6,3 miljarder kronor 
var samhällsvärdet av 
behandling med trastuzu-
mab 2001–2011. Kostna-
derna stannade vid  
3,4 miljarder. Samhälls-
värdet överstiger med 
andra ord kostnaderna 
med 2,9 miljarder.
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