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Svensk förening för hematologi (SFH) har med tacksamhet tagit emot din inbjudan till dialog med 
vårdprogramgrupper kring värderingen av nya cancerläkemedel. Vi välkomnar särskilt arbetet med 
den nya processen vid introduktionen av ett nytt läkemedel eller ny indikation syftande till att det ska 
finnas en rekommendation närmaste tiden/månaden efter ett marknadsföringsgodkännande. Framför 
allt välkomnar vi en process som leder till nationell samsyn så att inte dessa viktiga läkemedelsfrågor 
ånyo blir en regional angelägenhet. Vi har också tagit del av Jan Lilliemarks presentation nyligen på 
den nationella cancerdagen och är uppmuntrade av signalerna att det nya systemet tycks vara på väg 
att implementeras.  
 
 
SFH:s styrelse har fört en dialog med ordförandena i våra diagnosgrupper som när det gäller 
behandlingsrekommendationer/vårdprogram arbetar på uppdrag av SFH (se bifogat dokument). 
Svenska lymfomgruppen är ett undantag som har ett uppdrag både från SFH och Svensk Onkologisk 
förening (se bifogat dokument). Våra diagnosgrupper har en önskan och stor kompetens att bidra med 
en värdering och bedömning av nya läkemedels plats i terapin. Uppföljning bör också kunna ske på 
ett strukturerat sätt via våra diagnosregister i INCA, där vi föreslagit att nya terapier skall 
rapporteras/följas upp i respektive uppföljningsblankett per diagnos i INCA (Blodcancerregistret) för 
att undvika dubbelrapportering till ett separat system.  
 
 
För att komma vidare i samarbetet föreslår SFH att vi tidigt i förloppet kan rapportera nya ”lovande” 
läkemedel/terapier till NAC, och att NAC kontaktar SFH så fort horizon scanning eller annan metod 
uppmärksammar NAC på ett nytt medel för hematologiska maligniteter. Lämpligen sker en kontakt 
från NAC till SFH:s ordförande som sedan i samråd med berörd diagnosgrupp utser en lämplig 
expert som kan bistå NAC med råd. Denna/e expert bör som princip ej vara bunden till företaget som 
tillhandhåller produkten genom konsultuppdrag/advisory boards mm. Om det i något läge bedöms 
nödvändigt/lämpligt att föreslå en expert med denna typ av kopplingar skall detta klart deklareras 
(precis som görs i våra behandlings-rekommendationer/vårdprogram). Vidare kommer SFH att arbeta 
för att diagnosgrupperna direkt efter godkännande av ett nytt läkemedel skapar appendix till gällande 
behandlingsrekommendationer som är i samklang med den bedömning som NAC-processen lett fram 
till avseende indikation/uppföljning mm. Dessa appendix kommer att gälla fram tills nästa planerade 
revision av vårdprogrammet. Vi kan här som ett exempel lyfta fram svenska KML-gruppen som på 
ett föredömligt sätt tidigt tagit ställning till nya tyrosinkinashämmare genom ett sådant appendix 
(bifogas). SFH vill också redan nu poängtera behovet av en bra nationell lösning på hur en 
rekommendation om användande av nya läkemedel kopplas till faktiska budgetmedel som möjliggör 
för den enskilda kliniken att följa rekommendationen.  
 
 
SFH är givetvis också intresserad av att deltaga vid eventuella möten som NAC ämnar kalla till i 
syfte att föra processen vidare i detta tidiga skede. 



 
 
Med vänliga hälsningar och förhoppning om ett fortsatt gott samarbete 
 
SFH:s styrelse och diagnosgrupper genom 
 
. 

 
Jan Samuelsson, ordförande SFH 
jan.samuelsson@sodersjukhuset.se   

 


