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Patienter med svår cancer
sjukdom får inte längre me
dicinskt motiverade behand
lingar. Det kostar för mycket. 

Många fler läkemedel kom
mer snart att finnas tillgäng
liga för cancerklinikerna. 
Kostnaderna för dessa prepa
rat är höga, vilket har lett till 
att man i stora delar av landet 
beslutat att inte ge vissa be
handlingar även om de är 
 me dicinskt välmotiverade.

Utvecklingen inom mole
kylärbiologin leder till påtag
liga förändringar av kunska
pen om tumörsjukdomar. 
Medicinsk behandling av 
 solida tumörer genomgår en 
mycket snabb förbättring. 
 Diagnoser vi tidigare sett som 
relativt väldefinierade visar 
sig plötsligt vara heterogena 
storfamiljer med skiftande 
egenskaper över tid [1, 2]. Den 
teknologiska utvecklingen 
leder till att det blir allt lätta
re att föra molekylärbiolog is
ka analyser närmare pat ient
sängen. 

Läkemedelsindustrin har 
 förstått paradigmskiftet.  
De stora företagen har sedan 
början av 2000talet dras
tiskt ändrat sina strategier. 
För de forskningsintensiva 
företagen är det interna bud
skapet »nya molekyler«, och 
man satsar stora resurser på 
detta.

Marknadsföringen är nu
mera helt faktadriven. De 
sjukdomsområden läkeme
delsföretagen har i siktet är 
de där det inte finns några 
bra behandlingsalternativ, 
det vill säga »areas of great 
unmet medical need«. 

Det finns flera betydelse
fulla utvecklingslinjer, men 

några av de viktigaste är mål
sökande läkemedel (targeted 
drugs), molekyler som block
erar signalvägar i tumörceller 
eller immunologisk behand
ling där antikroppar hjälper 
immunförsvaret [3]. Resultat
en i fråga om hazardkvot för 
total överlevnad är anmärk
ningsvärt bra; ipilimumab 
0,66, P < 0,001 [4 ]; vemurafe
nib 0,37, P < 0,001 [5]. Plöts
ligt finns preparat som mar
kant förändrar situationen 
för patienter med malignt 
melanom.

Är jag inte glad över den här 
utvecklingen? Naturligtvis är 
jag det. Men i vardagen känns 
det mest som att jag och mina 
patienter vandrar i ett ingen
mansland mellan två stridan
de arméer som grävt ned sig i 
skyttegravar.

Jag har nu för första gång
en i min verksamhet som kli
nisk onkolog berättat för en 
patient med malignt mela
nom, stadium IV med BRAF
mutationen V600E, att han 
inte kan få förstahandsvalet 
vemurafenib. Den nationella 
verksamhetschefsgruppen 
har beslutat att vemurafenib 
inte ska ges innan samtliga 
hälsoekonomiska utredning
ar är slutförda. 

Problemet är att utveckling
en verkar ha kommit som en 
överraskning för sjukvårds
systemet. Det vi ser är ett pa
radigmskifte, och det som 
kommer i morgon blir ännu 
mer genomgripande. Den ab
solut största frågan just nu är 
läkemedelsbudgeten. Kost
naden för alla cancerläkeme
del som förskrivs på recept 
eller ges till inneliggande pa
tienter belastar den lokala 

klinikbudgeten. Läkemedels
kostnaderna ska sedan rym
mas tillsammans med allt an
nat.Det pris som begärs från 
läkemedelsföretagen för de 
nya preparaten är i sig ut
ropstecken. Den ungefärliga 
kostnaden för ett års behand
ling av en patient med ma
lignt melanom hamnar på 
cirka 800 000 kronor. 

Rimligheten i det begärda 
priset måste naturligtvis 
 bedömas. För närvarande 
 bearbetar Tandvårds och 
 läkemedelsförmånsverket 
(TLV) data avseende de två 
nya  behandlingarna för ma
lignt melanom. Svar väntas 
tidigast i juni. Sedan ska 
NLTgruppen, den grupp som 
tillsatts av Sveriges lands
tingsdirektörer för att bedö
ma nya läkemedelsterapier, 
yttra sig.

Detta är orimligt lång tid 
för att fatta vägledande 
beslut. Ipilimumab godkän
des av den europeiska läke
medelsmyndigheten EMA 13 
juli 2011 [6]. 

Regionala cancercentra i 
samverkan (RCC) planerar 
också att angripa frågan. En 
debatt i är utlyst till Alme
dalsveckan med deltagare 
från Socialdepartementet. 
Det är bra. Frågan är laddad 
och måste diskuteras öppet. 
Men förslaget till titel »Kan vi 
säga nej till nya cancerläke
medel?« oroar. Kan man säga 

nej till nya vetenskapliga rön? 
Naturligtvis inte.

Hur realistisk är egentligen 
idén att sjukvårdskostnader 
ska kunna sänkas och balan
seras ut genom ökad produk
tion [7]? Numera godkänns 
läkemedel centralt inom EU. 
Prissättning, högkostnads
skydd, rabatter och vilken 
budget som ska belastas är 
däremot olika i varje med
lemsland. Skillnader finns 
till och med mellan regioner. 
2013 kommer ett nytt EU 
direktiv att börja gälla som 
öppnar för patienter att söka 
vård utomlands. Detta sy
stem kan därför inte fort
sätta.  Paradoxalt nog kan 
den ökande krisen inom EU 
öppna för möjligheter. Att tro 
att man kan göra en riktigt bra 
förhandling för en marknad 
med 9,5 miljoner, med pris
sänkning på i storleksordning 
50 procent, är naivt .För det 
krävs samverkan mellan flera 
länder.
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»Kan man säga nej till 
nya vetenskapliga rön? 
Naturligtvis inte.«


