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Uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag kring införande,
användning och uppföljning av cancerläkemedel
Regeringens beslut

Regeringen beslutar att ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att ta fram ett underlag för att öka kunskapen kring hur cancerläkemedel införs, används och följs upp. Utgångspunkten ska vara ett medborgar- och patientperspektiv samt att vården ska vara jämlik.
Underlaget ska innehålla en sammanställning och analys av hur cancerläkemedel används i Sverige, hur fördelningen mellan nya och äldre läkemedel
ser ut samt om det förekommer skillnader mellan olika landsting kring hur
cancerläkemedel införs. Myndigheten ska analysera vilka patienter som får
tillgång till läkemedlen och vilka hinder för jämlik tillgång som finns. I
underlaget ska det ingå en analys av hur behandlingen med cancerläkemedel
följs upp och hur ändamålsenlig uppföljningen är. Utöver detta ingår det för
myndigheten att analysera vad som påverkar kostnaderna för cancerläkemedel i Sverige samt genomföra en framtidsutblick om vilka möjligheter och
utmaningar som utvecklingen av nya läkemedel på cancerområdet kan
komma att innebära.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska i sitt arbete ta vara på de
erfarenheter som myndighetens uppdrag om att följa upp och utvärdera
nyttan med ordnat införande av nya läkemedel (S2016/01693/FS) genererat.
Uppdraget ska genomföras i samråd med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen,
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Regionala cancercentrum, Landstingens läkemedelskommittéer
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(LOK), Läkemedelsindustriföreningen, Läkarförbundet, patientorganisationer samt andra berörda myndigheter och organisationer.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande
använda 1 700 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till
folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård.
Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet.
Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2017. Medel som inte har
utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 januari 2018.
Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel
lämnas till Kammarkollegiet.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast
den 15 november 2017. Muntlig redovisning av preliminärt resultat ska ske
senast den 30 september 2017. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
ska även löpande hålla Regeringskansliet (Socialdepartementet) informerad
om uppdragets genomförande.
Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer
som detta beslut har.
Ärendet

Läkemedel har inom cancervården på senare tid fått ökad betydelse. Utvecklingen av nya, riktade och individanpassade läkemedel sker på bred front och
ger ökade förutsättningar att bota och lindra cancersjukdomar. Det förekommer mycket information från olika aktörer kring cancerläkemedel och
hur de används. För att på bästa sätt kunna ta tillvara de möjligheter som nya
läkemedel på cancerområdet innebär samt för att kunna hantera utmaningarna på området bedömer regeringen att det finns behov av att sammanställa
och analysera den genererade kunskapen. Kunskapsunderlaget ska kunna
användas för att utveckla området på ett ordnat och strukturerat sätt. Det
kan även finnas kunskapsluckor inom vissa områden som behöver identifieras.
Regeringen har tidigare gett Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i
uppdrag att följa upp och utvärdera nyttan med det arbete som pågår för att
åstadkomma ett nationellt ordnat införande av nya läkemedel
(S2016/01693/FS). Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2017. Kunskap
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och erfarenheter från arbetet med det uppdraget kan bidra till arbetet med
att ta fram ett kunskapsunderlag kring införande, användning och uppföljning av cancerläkemedel i Sverige.
På regeringens vägnar

Gabriel Wikström

David Lorentzon
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