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FÖRKORTNINGAR

Förkortning

Förklaring

NT-rådet

Rådet för Nya Terapier

OS

Overall survival, sannolikhet för överlevnad

PFS

Progression-free-survival, progressionsfri överlevnad

PREM-mått

Patient Reported Experience, mått på patientens
upplevelse/nöjdhet av vården

PROM-mått

Patient Reported Outcome Measures, patientrapporterade
utfallsmått

RCC

Regionalt Cancercentrum

RCT

Randomized controlled trial, Randomiserad kontrollerad studie

RWD

Real-World Data, data från faktisk användning i klinisk praxis

RWE

Real-World Evidence, studier baserade på data från faktisk
användning i klinisk praxis

SKL

Sveriges Kommuner och Landsting

TLV

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

SAMMANFATTNING
Bakgrund, syfte och frågeställning
Denna delrapport ingår i svaret på det regeringsuppdrag som Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket (TLV) fick i mars 2017, tillsammans med Sveriges kommuner
och landsting (SKL) och Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) genomföra en
pilot i syfte att utveckla ett kvalitetsregister för uppföljning av läkemedelsanvändning
inom cancervården på nationell nivå. Uppdraget syftar till att bidra till att stärka
förutsättningarna för uppföljning av cancerläkemedel och skall återrapporteras till
regeringen senast den 31 december 2018. Uppdraget konkretiserades med aktiviteter och
ansvarsområden mellan TLV och RCC i samverkan i handlingsplanen för den nationella
läkemedelsstrategin (NLS) 2018. En del i RCC i samverkans arbete är att under 2018
fortsätta utvecklingsarbetet med det nationella Kvalitetsregistret för nya
cancerläkemedel. TLV är huvudansvarig för den del av uppdraget som handlar om att
definiera relevanta frågor för att kunna utvärdera nytta och kostnadseffektivitet av
utvalda cancerbehandlingar samt utifrån analys av data ifrån ett utvalt kvalitetsregister
förstå vilka av dessa frågor som är möjliga att besvara.
Utifrån handlingsplanen valde TLV och RCC i samverkan att genomföra en gemensam
pilot bestående av en nationell, och en regional del med en övergripande frågeställning
om att besvara vilka som är de relevanta frågor med tillhörande variabler som krävs för
att kunna utvärdera nytta och kostnadseffektivitet av utvalda cancerbehandlingar. Den
nationella delen tog utgångspunkt i Kvalitetsregistret för nya cancerläkemedel och
syftade till att besvara om hur detta nationella register kan användas vid
läkemedelsuppföljning och för att minska osäkerheten vid kostnadsnyttoanalyser. För
den regionala delen angavs i handlingsplanen att data från Stockholms läns landsting
skulle användas för en fördjupad analys som syftade till att svara på frågan vilka analyser
som kan besvaras med avseende på nytta och kostnadseffektivitet med tillgängliga data.

Metod
Pilotens analysarbete bestod av fem steg
1) Definiering av relevanta frågor och tillhörande variabler för att kunna utvärdera
nytta och kostnadseffektivitet av utvalda cancerbehandling skedde med hjälp av
TLV:s hälsoekonomiska expertis.
2) Formulering av frågeställningar per del i piloten baserade på det övergripande
syftet med rapporten.
3) Val av cancerdiagnos och läkemedel för piloten.
4) Val regional datakälla från Stockholms läns landsting.

5) Undersökning om valda register kunde besvara de definierade frågorna med
tillhörande variabler samt genomföra en kvalitativ analys av kvalitetsregister för
nya cancerläkemedel och en kvantitativ analys av det valda regionala registret
från SLL.
Arbetet inleddes med att utifrån TLV:s hälsoekonomiska expertis sammanställa en
översikt över vilka frågor med tillhörande variabler som krävs för att kunna utvärdera
nytta och kostnadseffektivitet av utvalda cancerbehandlingar. Denna översikt stämdes
också av med berörda aktörer inom de möten som genomfördes som en del av att
etablera en samarbetsyta med berörda aktörer.
Formuleringen av frågeställningar per del i piloten baserades på det övergripande syftet
med rapporten. Detta gjordes för att på ett strukturerat sätt undersöka vad som i nuläget
är möjligt att besvara med hjälp av RWD och vilka eventuella insikter som kan vara
relevanta vid utformningen av det nya kvalitetsregistret.
För val av cancerdiagnos och läkemedel för piloten valde RCC i samverkan och TLV
gemensamt att fokusera på PD1-hämmare vid behandling av malignt melanom. PD1hämmare valdes av flera anledningar, bland annat att utifrån att det är en relativt ny
läkemedelskategori med växande användning och godkännande av behandling för allt
fler cancerformer. För samtliga indikationer har utvärderingar inför nationella
rekommendationer visat på behov av kompletterande analys av nytta och
kostnadseffektivitet. Malignt melanom valdes på grund av att behandlingen varit
godkänd tillräckligt länge för att möjliggöra ett tillräckligt stort patientunderlag för
analys och för att analyserna inte kräver tillgång till biomarkörer som inte finns med i
tillgängliga data från Stockholms läns landsting.
Som datakälla för de kvantitativa analyserna i den regionala delen valdes RCC
Stockholm-Gotlands kvalitetsregister för nya läkemedel i cancervården
(Stockholmsregistret) samt Stockholms län landstings vårddataregister (VAL). Data från
VAL kunde inte hämtas ut i tid till pilotens genomförande varför analyser endast
genomfördes på data från Stockholmsregistret
För det nationella spåret besvarades frågeställningen genom kvalitativ analys av
tillgänglig dokumentation om registrets innehåll samt intervjuer med registerhållare och
andra experter. Enligt vad som var väntat redan vid arbetets början bedömde RCC i
samverkan att det inte fanns tillräckligt med kvalitetssäkrade data för att möjliggöra
kvantitativa analyser av dat ifrån registret
För det regionala spåret besvarades frågeställningen genom inledande kvalitativ analys
för att förstå datakvalitet och tillgängliga variabler i det valda registret. Sedan
genomfördes ett antal analyser på data från Stockholmsregistret utifrån de frågor med
tillhörande variabler som identifierades inledningsvis i piloten.
Arbetet genomfördes av TLV med stöd från Lumell Associates.

Resultat
Pilotens övergripande resultat som svar på uppdraget är en sammanställning av
relevanta frågor och tillhörande variabler för att kunna utvärdera nytta och
kostnadseffektivitet av utvalda cancerbehandlingar. Variablerna kan grupperas i
kategorierna patientkaraktäristika, behandling, utfall och kostnad.
Den kvalitativa analysen i den nationella delen visar att för att Kvalitetsregister för nya
cancerläkemedel ska kunna användas vid läkemedelsuppföljning och för att minska
osäkerheten vid kostnadsnyttoanalyser behövs komplettering av vilken data som samlas
in och en förenkling av processen för hur data tillgängliggörs. I nuläget innehåller
registret enbart ett fåtal av de variabler som krävs för analyser av nytta och
kostnadseffektivitet.
Genom analys av data från Stockholmsregistret, ett av de register som innehåller mest
relevant data för kostnadsnyttoanalyser av cancerläkemedel på nationell och regional
nivå, är det möjligt att besvara en del frågeställningar gällande kostnad och nytta.
Analyser av patientkaraktäristika kan nästan kan göras till fullo, analys av behandling
och utfall till viss del. Analyser av kostnader kan inte genomföras alls då information om
detta inte registreras. Det går att genomföra överlevnadsanalyser på helheten och på
utvalda patientgrupper. I rapporten beskrivs hur långt det går att komma och vilka
begränsningar som finns med avseende på möjligheter att jämföra resultaten mellan
överlevnadsanalyser baserade på registerdata (RWD) och överlevnadsanalyser baserade
på data från kliniska prövningar (RCT). Med stor sannolikhet skulle det gå att komma än
längre framförallt på kostnadssidan genom komplettering med data från SLL:s hälsooch sjukvårdsregister, vilket som beskrivits ovan tyvärr inte var möjligt inom ramen för
detta uppdrag.
Analyserna är genomförda enbart för att svara på uppdragets frågeställningar, de är inte
genomförda för att dra slutsatser gällande de aktuella läkemedlen och kan inte utgöra
underlag för utvärdering av de läkemedel som ingår i analysen

Slutsats och diskussion
En viktig slutsats från piloten är svårigheten att få ut data. Trots en god framförhållning,
tät kontakt med registerägare och en tydlig variabelspecifikation kunde inte datauttag
från Stockholms läns landsting hälso- och sjukvårdsdatabas (VAL) ske innan analysstart
(5 månader efter inskickad ansökan) i piloten.
Den nationella delen som utgick från en kvalitativ analys av Kvalitetsregister av nya
cancerläkemedel visar att det nya registret inte kommer att möta TLV:s behov av
variabler, kontinuerliga datauttag samt att det finns en risk för bristande variabelkvalitet
och täckningsgrad på grund av manuell registrering. Registrets planer för utveckling
visar dock på ökade möjligheter för användning av dess data. Detta kräver dock en ökad
inkludering av variabler, möjlighet till online-publicering av data samt nya

journalsystem som möjliggör automatisk registrering av hälso- och sjukvårdsdata i
mycket större utsträckning än vad som är möjligt idag.
Den regionala fördjupningsstudien med data ifrån Stockholmsregistret visar att det går
att komma relativt långt med ett regionalt kvalitetsregister av god kvalitet och
täckningsgrad, men att analyserna även kräver hälso- och sjukvårdsdata ifrån patientens
journal för att vara heltäckande. I analyserna framkommer det också att skillnader i
patientkaraktäristika påverkar jämförbarheten mellan RWD och RCT då skillnader i
exempelvis patienters performance status kan ha en signifikant påverkan på
sannolikheten för överlevnad. Det finns det således ett behov av att säkerställa att de
patientpopulationer som ingår RCT-studien och RWD är jämförbara avseende
exempelvis ålder, kön, performance status.
Svårigheten att jämföra resultat från RCT och RWD begränsar även möjligheten att
använda resultat från RWD som underlag för subventionsbeslut utan det bör ses som ett
komplement för att minska eventuell osäkerhet i beslutsunderlagen. Exempelvis kan
RWD användas för att säkerställa att populationer är jämförbara avseende ålder, kön och
enklare patientkaraktäristika. Utifrån det exempel som analyserades i denna pilot (PD1hämmare vid malignt melanom) skulle det krävas mer fler variabler, större
analyspopulation samt större möjligheter till jämförelse med den analyserade
populationen i RCT-studierna för att påverka ett eventuellt subventionsbeslut.
Sammanfattningsvis visar resultaten av denna pilot att det angreppssätt som använts
behöver utvecklas och replikeras för att inhämta mer kunskap om vilka möjligheter och
begränsningar som finns i att inkludera RWD i utvärdering av nytta och
kostnadseffektivitet, exempelvis inför ett subventionsbeslut för ett nytt läkemedel.

1

INTRODUKTION

Inom detta kapitel följer en beskrivning av bakgrunden till denna pilot samt hur arbetet
har organiserats.

1.1 Regeringsuppdrag kring förbättrad uppföljning av
cancerläkemedel
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) fick i mars 2017 i uppdrag av
regeringen att tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Regionala
cancercentrum i Samverkan (RCC) genomföra en pilot i syfte att utveckla ett
kvalitetsregister för uppföljning av läkemedelsanvändning inom cancervården på
nationell nivå. Uppdraget syftar till att bidra till att stärka förutsättningarna för en
ändamålsenlig uppföljning av cancerläkemedel och ska återrapporteras senast den 31
december 2018. (Socialdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, u.d.)
I handlingsplanen för den nationella läkemedelsstrategin från 2018 förtydligas
uppdraget för både TLV och RCC i samverkan. Handlingsplanen beskriver att SKL,
genom RCC i Samverkan ska ge stöd till införande och användande av strukturer och
rutiner för nationell, regional och lokal uppföljning av nya cancerläkemedel. Rent
konkret innebär detta utformning, införande och uppföljning av ett nytt nationellt
kvalitetsregister för uppföljning av nya cancerläkemedel. Vidare kommer ekonomiskt
stöd till registrerande kliniker fördelas i förhållande till registreringsgrad av
inrapporterade data under 2018. Utöver detta ska även RCC i samverkan utveckla en
läkemedelsmodul till patientöversikten. (Regeringskansliet, Handlingsplan 2018 inom
den Nationella läkemedelsstrategin, u.d.). TLV ska enligt handlingsplanen ansvara för
att definiera relevanta frågor för att kunna utvärdera nytta och kostnadseffektivitet av
utvalda cancerbehandlingar samt att utveckla hur data från klinisk praxis (RWD) kan
användas för uppföljning av läkemedel i klinisk användning. I handlingsplanen
förtydligas att arbetet ska genomföras genom att ett lämpligt terapiområde, läkemedel
och läkemedelsgrupp väljs ut tillsammans med RCC i samverkan och därefter ska de
mest relevanta och avgörande frågorna ur ett hälsoekonomiskt perspektiv definieras. För
att besvara de formulerade frågeställningarna ska arbetet bestå av en nationell del som
utgår ifrån det nya nationella kvalitetsregistret för nya cancerläkemedel samt en regional
fördjupningsdel i samarbete med Stockholms läns landsting. (Regeringskansliet,
Handlingsplan 2018 inom den Nationella läkemedelsstrategin, u.d.)

1.2 Pilot med en nationell och en regional del
Till följd av de två uppdragens likheter och till viss del överlappande syften inleddes tidigt
ett samarbete mellan TLV och RCC i samverkan för att nå ett gemensamt mål. För att
kunna bidra till en konkret förståelse av hur långt man i nuläget kan komma i
uppföljningen av nytta och kostnadseffektivitet för cancerläkemedel och utgå ifrån
handlingsplanens uppdrag enades parterna om att genomföra en gemensam pilot, som
syftar till att besvara vilka som är de mest relevanta och avgörande frågorna ur ett
hälsoekonomiskt perspektiv och om ett utvalt kvalitetsregister kan användas för att
besvara de relevanta frågorna alternativt om hur det kan anpassas för att kunna besvara
frågorna.
Insikter från piloten kommer både ge ett underlag för TLV:s interna utvecklingsarbete
men också tydliggöra vilket behov TLV har på data för sina kostnadsnyttoanalyser till det
nya kvalitetsregistret för nya cancerläkemedels som är under utveckling. Insikterna är
också relevanta för utvecklingen av både nya och befintliga kvalitetsregister för
cancerläkemedel samt en del i SLL:s pågående forskning kring läkemedelsuppföljning.

Figur 1: Översikt av TLV:s och RCC i samverkans uppdrag samt den gemensamma piloten

Den gemensamma piloten bestod av två delar:
1) En nationell del som syftar till att undersöka hur RWD ifrån Kvalitetsregistret för
nya cancerläkemedel kan användas för läkemedelsuppföljning samt som
underlag i TLV:s utvärderingar av nytta och kostnadseffektivitet för nya
cancerläkemedel
2) En regional del som syftar till att undersöka hur RWD ifrån ett av Stockholms
läns landstings dataregister kan användas som underlag i TLV:s utvärderingar av
nytta och kostnadseffektivitet för nya cancerläkemedel.

Samarbetet koordinerades genom en gemensam arbetsgrupp med representanter från
TLV och RCC i samverkan. Arbetet inleddes under våren 2017 och piloten genomfördes
under hösten 2018. Lumell Associates agerade som facilitator, projektledare samt
metod- och analysstöd under projekttiden.

1.3 Övergripande utformning av piloten
Projektuppstarten inleddes redan under hösten 2017 där bland annat förutsättningar för
genomförande av arbetet konkretiserades Under uppstartsfasen etablerades även
samarbetsformer mellan TLV och RCC i samverkan. Detta skedde med utgångspunkt i
respektive parts uppdrag och ingångsvärden. Gemensamma mål för uppdraget
formulerades och projektplaner för arbetet togs fram. Detta fortsatte sedan under den
första delen av 2018 med framtagande av konkreta frågeställningar och i början av april
inleddes det konkreta samarbetet i form av piloten.
Analysprocessen skedde i fem steg,
1) Definiering av relevanta frågor och tillhörande variabler för att kunna utvärdera
nytta och kostnadseffektivitet av utvalda cancerbehandling skedde med hjälp av
TLV:s hälsoekonomiska expertis. Översikter av frågor och variabler stämdes
också av med berörda aktörer i de möten som genomfördes som en del av att
etablera en samarbetsyta med berörda aktörer.
2) Formuleringen av frågeställningar per del i piloten baserades på det övergripande
syftet med rapporten. Detta gjordes för att på ett strukturerat sätt undersöka vad
som i nuläget är möjligt att besvara med hjälp av RWD och vilka eventuella
insikter som kan vara relevanta vid utformningen av det nya kvalitetsregistret.
3) Cancerdiagnos och läkemedel valdes utifrån faktorer som att en tillräckligt stor
population behandlats med läkemedlet under tillräckligt lång tid och att
läkemedlet skulle vara relevant för TLV:s analyser. Även läkemedlets indikation
hade påverkan då val av läkemedel påverkar val av cancerdiagnos och vice versa.
4) Val av regional datakälla från Stockholms läns landsting utgick från uppdraget
att undersöka vad som är möjligt att besvara med hjälp av RWD utifrån
kostnadsnyttoanalyser. För att säkerställa en utförlig analys ställdes således vissa
krav på den data som skulle användas för den regionala delen av piloten. Delvis
krävdes en hög täckningsgrad men även god tillgång till, samt registrering av
TLV:s variabler för analys av nytta och kostnadseffektivitet.
5) Undersökning om valda kvalitetsregister kunde besvara de definierade frågorna
med tillhörande variabler genomfördes en kvalitativ analys av kvalitetsregister
för nya cancerläkemedel och en kvantitativ analys av det valda regionala registret
från SLL.
För den nationella delen var inte steg 4) relevant då utgångspunkten var en specifik
nationell datakälla, Kvalitetsregister för nya cancerläkemedel.
Från projektuppstarten till sista fasen med syntes och utveckling av rekommendationer
har det förts en aktiv dialog med övriga berörda aktörer.

2

FRÅGESTÄLLNINGAR

Detta kapitel redovisar de övergripande frågeställningar som pilotens ämnar besvara
samt de specifika frågeställningarna för den nationella samt den regionala delen.

2.1 Övergripande frågeställning för pilotens båda delar
Den övergripande frågeställningen för piloten anges i handlingsplanen för den nationella
läkemedelsstrategin 2018 - vilka är de relevanta frågor med tillhörande variabler som
krävs för att kunna utvärdera nytta och kostnadseffektivitet av utvalda
cancerbehandlingar?
Tillsammans besvarar den nationella och den regionala delen denna frågeställning.
Utifrån detta utformades specifika frågeställning för de två delarna av piloten.

2.2 Specifika frågeställningar för den nationella delen
För den nationella delen formulerades tre delfrågor till den övergripande
frågeställningen:


Hur kan ”Kvalitetsregistret för nya cancerläkemedel” användas vid
läkemedelsuppföljning
och
för
att
minska
osäkerheten
vid
kostnadsnyttoanalyser utifrån TLV:s behov? Med specifika fördjupningar med
avseende på vilka variabler som samlas in, datakvalitet samt tillgänglighet av
data.

Eftersom data från det nya kvalitetsregistret skulle bli tillgängliga först efter denna
rapports färdigställande lades fokus på kvalitativ analys av vad som är möjligt utifrån
vad som planeras samlas in och återrapporteras av registret. Följaktligen åtar sig den
nationella delen att besvara i vilken utsträckning man i framtiden kommer kunna basera
analyser av nytta och kostnadseffektivitet på det nya kvalitetsregistret och samtidigt
undersöka vilka möjligheter det finns för TLV att i framtiden få tillgång till kontinuerliga
datauttag från registret. Således blir den nationella delen delvis en deskriptiv analys av
kvalitetsregistret i nuläget men syftar även till att besvara hur kvalitetsregistret kommer
att se ut framöver. Frågeställningen kan även delas in i ett antal underfrågor:
 Hur ser utformningen av det nya registret ut i form av vilka variabler som samlas
in i nuläget och framöver och täcker dessa TLV:s behov?
 Påverkar utformningen av kvalitetsregistret tillgången till data med hög kvalitet
och täckningsgrad?



Vilken tillgång till kontinuerliga data kommer TLV ha i framtiden och hur ser
processen för datauttag ut?

2.3 Specifika frågeställningar för den regionala delen
För den regionala delen formulerades följande övergripande frågeställning:


Hur kan TLV använda tillgänglig RWD för att utvärdera nytta och
kostnadseffektivitet av nya cancerläkemedel? – Fördjupad analys av data ifrån
Stockholms läns landsting

Frågeställningen besvarades med specifika fördjupningar med avseende på hur RWD
från valda register möter TLV:s behov avseende tillgång till variabler, datauttag inom
TLV:s önskade tidsramar samt vilka förutsättningar som finns för att resultat kan
användas för att komplettera utvärderingar av nytta och kostnadseffektivitet för nya
cancerläkemedel.

3

METOD

Detta kapitel beskriver den övergripande metodiken för piloten samt specifikt för
pilotens båda delar, vilka aktörer och publikationer som varit relevanta, rapportens
avgränsning samt hur val av variabler, läkemedel och cancerdiagnos genomfördes.

3.1 Övergripande metodik för pilotens båda delar
3.1.1 DIALOG MED ANDRA AKTÖRER
En viktig del av uppdraget var enligt regeringsuppdraget att etablera en samarbetsyta
med och lyssna in andra aktörer. Detta skedde som del av projektuppstarten med ett
stort antal olika aktörer på olika nivåer för att sondera olika möjligheter för mest
ändamålsenliga leverans av regeringsuppdraget. Efter det piloten utformats och en plan
för genomförande definierats utfördes under juni-september 2018 ett antal systematiska
avstämningar med de aktörer som listas nedan. De flesta avstämningarna genomfördes
med semi-strukturerad intervjuteknik i form av fysiska möten eller i ett fåtal, per telefon.
Förutom att informera och få medskick kring arbetet med regeringsuppdraget, var fokus
för dessa möten att lyssna in aktörernas perspektiv och tankar kring behov, möjligheter
och begränsningar för uppföljning av nya läkemedel.

Kontaktperson

Titel

Aktör

Christian Ingvar

Ordförande i styrgruppen

Kvalitetsregister hudmelanom

Jessica Lundström

Läkemedelsföretag – BMS

Anna Aleskog

Läkemedelsföretag – BMS

Christoffer Holmberg

Läkemedelsföretag – BMS

Jessica Lundström

Läkemedelsföretag – BMS

Anders Jensen

Läkemedelsföretag – MSD

Oskar Lindberg

Läkemedelsföretag – MSD

Karin Söderberg

Läkemedelsföretag – MSD

Samira Toghanian

Läkemedelsföretag – MSD

Karolina Antonov

Läkemedelsindustriföreningen (LIF)

Charlotte Söderberg Nyhem

Läkemedelsverket
Överläkare och docent i onkologi, Ordförande
NAC

Freddi Lewin

Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel (NAC),
Länssjukhuset Ryhov

Helena Brändström

Nationellt vårdprogram malignt melanom

Magnus Norin

Patientorganisation melanomföreningen

Marie Andersson

Patientorganisation melanomföreningen

Lars Persson

Patientorganisation melanomföreningen

Arvid Widenlou Nordmark

Nationell samordnare för kvalitetsregister

RCC

Beatrice Melin

Ordförande RCC i Samverkan

RCC i samverkan

Sven-Åke Lööv

Processledare nya läkemedel RCC Sto-Got

RCC Kvalitetsregister nya läkemedel i cancervården

Patientrepresentanter

RCC:s patientråd
SKL Nationella programmet för datainsamling
(NPDi)
SKL Nationella programmet för datainsamling
(NPDi)

Björn Hultgren
Staffan Winter
Helena Palm

Handläggare

SKL Digitalisering och läkemedel

Susanna Eklund

Handläggare

SKL Nationell läkemedelsstrategi (NLS)

Sofie Alverlind

Koordinator

SKL Rådet för nya terapier (NT-rådet)

Kristina Aggefors

Projektledare/Projektkansli

SKL Rådet för nya terapier (NT-rådet)

Johan Falkenius

Bitr. överläkare, kliniken för onkologi

Karolinska universitetssjukhuset, RCC
Kvalitetsregister nya läkemedel i cancervården

Roger Henriksson

Professor, överläkare, f.d. chef, Regionalt
cancercentrum (RCC)Stockholm–Gotland;
Umeå universitet

Umeå Universitet

Tabell 1: Översikt över projektets kontaktpersoner

3.1.2 AKTUELLA PUBLIKATIONER
Detta uppdrag har inte rymt en fördjupad genomgång av befintliga rapporter och
parallella initiativ. Dock har insikter från rapporter som varit kända sedan tidigare eller
framkommit i dialogen med berörda intressenter och aktörer använts genomgående som
kunskapsunderlag i denna rapport. De huvudsakliga är listade efter aktör i Tabell 2 och
citeras genomgående i rapporten.

Cancerfonden
Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys

Socialstyrelsen

Namn på rapport

År

Cancerfondsrapporten

2018

Cancerläkemedel – ett kunskapsunderlag om införande,
användning och uppföljning

2017

Lapptäcke med otillräcklig täckning

2017

Cancer i siffror

2018

Täckningsgrader

2017

Förutsättningar ökad läkemedelsuppföljning genom
nationella kvalitetsregister

2017

Övriga initiativ och relevanta

Nationella- och diagnosspecifika patientöversikter

Pågående

dokument

Vision E-hälsa 2025

2016

Real-World Evidence for Health Technology Assessment of
Pharmaceuticals: Opportunities and Challenges

2017

Tabell 2: Översikt av aktuella publikationer

3.1.3 AVGRÄNSNINGAR FÖR DENNA PILOT
Denna delrapport omfattar endast de delar av uppdraget som TLV har varit
huvudansvarig för, det vill säga att definiera relevanta frågeställningar för utvärdering
av nytta och kostnadseffektivitet vid utvärdering av nya cancerläkemedel och utreda
förutsättningarna för att besvara dessa frågor. RCC i samverkan redovisar de delar som
de haft huvudansvar för. Detta innebär att denna delrapport inte ämnar utföra RCC:s
uppdrag, utan enbart redovisa resultaten från den gemensamma piloten. Delrapporten
ämnar heller inte att ensam besvara TLV:s regeringsuppdrag om att utveckla hur RWD
kan användas för uppföljning av nytta och kostnadseffektivitet av läkemedel i klinisk
användning.

3.1.4 DEFINIERING AV RELEVANTA FRÅGOR OCH TILLHÖRANDE VARIABLER FÖR
UTVÄRDERING AV NYTTA OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET
För att identifiera relevanta frågor med tillhörande variabler utgick piloten utifrån TLV:s
arbete med hälsoekonomiska utvärderingar av nya läkemedel och utifrån inspel från
berörda aktörer. Detta resulterade i att variablerna delades in i två övergripande grupper
i form av analys av hälsoeffekter och analys av kostnader. Utifrån dessa två
huvudgrupper identifierades fyra analysområden som krävs för att utförligt undersöka
hälsoeffekter och kostnadseffekter. De fyra analysområdena är patientkaraktäristika,
behandling, utfall och kostnad. Inom dessa fyra områden identifierades sedan de
centrala variablerna som krävs för att analysera varje område och visas Figur 2
Övergripande frågeställning

Gruppering av variabler

Variabler vid
analys av
hälsoeffekter

Analys av patientkaraktäristika

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Analys av behandling

9. Start behandling
10.Avslut behandling
11.Behandlingssekvens
12.Dosering

Analys av utfall

13.Behandlingssvar
14.Orsak avslut behandling
15.PROM/PREM-mått, exv. livskvalitet

Analys av kostnad

1. Kostnad för läkemedel
2. Kostnad för vård

Vilken nytta/kostnad ger
läkemedlet?

Variabler vid
analys av
kostnader

TLV:s variabler

Ålder
Kön
Biomarkörer
Datum för sjukdomsdiagnos
Stadium av sjukdomen
Performance status
Progression
Död

Figur 2 Översikt och gruppering av centrala variabler vid utvärdering av nytta och kostnadseffektivitet

I enlighet med de fyra analysområdena patientkaraktäristika, behandling, effekt och
kostnad syftade analysen till att svara på fyra övergripande frågeställningar:
1)
2)
3)
4)

Vilka är individerna i respektive studiepopulation?
Hur ser läkemedelsbehandlingen ut i populationen?
Vilka utfall ses för individer med malignt melanom som fått behandling med
PD1-hämmare?
Vilka är kostnader vidbehandling av individer med malignt melanom som fått
behandling med PD1-hämmare?

Nedan följer en översikt av varje område samt en förklaring till variablernas relevans
utifrån pilotprojektet.

PATIENTKARAKTÄRISTIKA
Patientkaraktäristika utgörs av variabler som beskriver patienten och
sjukdomstillståndet. Variabler som kön och ålder behövs för att skapa grupper inom den
analyserade populationen. Dessa används sedan för att se ifall analyspopulationen
motsvarar ett representativt urval utifrån övriga data om prevalens och incidens i olika
grupper, samt att utvärdera om behandlingseffekter skiljer sig åt mellan olika grupper.
Patientkaraktäristika är även relevant för att säkerställa att analyspopulationen är
jämförbar med RCT-data vid eventuella jämförelser. En annan nödvändig variabel är
performance status för att förstå populationens tillstånd vid behandlingsstart, detta för
att jämföra analyspopulationens ursprungliga tillstånd mot eventuell RCT-data ifall
syftet är att jämföra RWD och RCT på något sätt. Slutligen är individens vitalstatus och
tillstånd nödvändiga variabler. Genom progression, vitalstatus och tillhörande datum
kan RWD användas för att skapa överlevnadskurvor med Kaplan-Meier-metoden i
hälsoekonomisk analys i kombination med ett startdatum för behandlingen.

ANALYS AV BEHANDLING
För att analysera behandlingen krävs variabler som indikerar datum för
behandlingsstart och behandlingsavslut. Dessa variabler kan användas både för att
analysera behandlingslängd för populationen och för att jämföra behandlingslängd
mellan olika grupper. Utöver detta kan datum för behandlingsstart användas som
startdatum i överlevnadsanalyser. Eftersom kombinationsbehandlingar förväntas öka är
det relevant att ha variabler som indikerar övrig behandling i form av andra läkemedel
och exempelvis kirurgi för att få en komplett bild av behandlingssekvensen (Vårdanalys,
2017). Vidare är det relevant att förstå vilka andra behandlingar individerna i
analyspopulationen behandlas med för att kunna möjliggöra korrekta jämförelser med
RCT-data. En annan del av analysen av behandling är att förstå ifall det sker några
förändringar i doseringen. Delvis för att utvärdera eventuella biverkningar i olika
doseringsgrupper men även för att säkerställa att patienter i analyspopulationen fått en
dos motsvarande populationen i den RCT-studie som RWD ska eventuellt ska jämföras
med.

ANALYS AV UTFALL
Samtidigt som överlevnadsanalyser kan genereras utifrån vitalstatus och datum för
behandlingsstart är det även relevant att förstå behandlingssvaret i populationen och
ifall det skiljer sig åt mellan olika grupper inom populationen. Därför behövs variabler
för behandlingssvar men även orsaken till avslutet av behandling. En variabel som
indikerar orsak till avslut av behandling blir särskilt relevant ifall överlevnadsanalysen
censurerar individer vid behandlingsavslut. Anledningen till detta är att det finns en risk
att patienter censureras och vid tidpunkten för censurering är överlevande eller
progressionsfria, samtidigt som orsak till behandlingsstopp kan bero på en negativ

utveckling som inte klassas som progression men ändå är relevant, exempelvis toxicitet.
Ett centralt mått vid analys av utfall är PROM/PREM-mått vilket är patientskattade
upplevelser av det egna hälsotillståndet. Dessa används ofta i analyser av
kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) antingen i form av patienters egna skattningar eller
genom standardiserade kvalitetsuppskattningar utifrån sjukdomstillståndet.

ANALYS AV KOSTNAD
Gällande analys av kostnad är det viktigt att ha tillgång till variabler som inte enbart
indikerar en totalkostnad utan att det finns en möjlighet att dela upp kostnaden utifrån
exempelvis läkemedel och övriga vårdkostnader. Även om den huvudsakliga intressanta
variabeln är kostnad för läkemedel är det viktigt att övriga kostnader inkluderas då
läkemedelsbehandlingens andel av kostnaden för cancersjukdomen varierar mellan
olika cancerdiagnoser (Vårdanalys, 2017). Totalkostnaden består utöver
läkemedelskostnader även av screening, primärvård, öppenvård, slutenvård, palliativ
vård, produktionsförluster och informell vård. Följaktligen är det relevant att kunna dela
upp delkostnaderna vid en hälsoekonomisk analys för att fullt förstå den ekonomisk
effekten och kostnaden av läkemedlet direkt såväl som indirekt.

3.1.5 VAL AV LÄKEMEDEL OCH CANCERDIAGNOS
PD1-hämmare för behandling av malignt melanom (hudcancer) valdes som läkemedel
för analys i piloten. Valet byggde på flera anledningar. För det första uppfyllde PD1hämmare grundförutsättningen att det var med bland de läkemedel som registreras i det
nationella kvalitetsregistret för nya cancerläkemedel. Dessutom bedömdes de vara
intressanta utifrån att:








Det är en aktuell läkemedelsgrupp med en generell verkningsmekanism som gör
att den redan är godkänd för behandling av sex olika cancerformer och forskning
för behandling av fler cancerformer pågår.
Vissa cancerceller uttrycker PD-L1 som kan motverka att T-cellernas immunsvar
mot tumören aktiveras. PD-1 hämmare är monoklonala antikroppar som kan
häva denna negativa reglering av immunförsvaret och göra så att immunsystemet
lättare kan angripa cancertumören.
Malignt melanom är den sjätte vanligaste tumörsjukdomen, med omkring 4000
personer som diagnosticeras och 500 dödsfall per år och att denna indikationen
är godkänd sedan 2015 ger förutsättningar för ett tillräckligt stort
patientunderlag och tillräcklig tid i datakällor för att möjliggöra analyser.
Det finns två godkända läkemedel, Opdivo (nivolumab) från BMS och Keytruda
(pembrolizumab)
från MSD.
(Läkemedelsverket
Opdivo,
2018)
(Läkemedelsverket Keytruda, 2018). För båda har TLV bedömt att det
hälsoekonomiska underlaget innehåller en viss osäkerhet till följd av
studiestorlek och korta uppföljningstider. Även NT-rådet bedömer, med
hänvisning till TLV:s hälsoekonomiska bedömning, att underlaget i de två





studierna är otillräckligt i NT-rådets egna rekommendationsarbete (NT- rådet ,
2017).
Analys av resultaten inom malign melanombehandling kräver inte tillgång till
laboratoriedata med resultat från biomarkörer på samma sätt som för flera av de
andra indikationerna för PD1-hämmare.
PD1-hämmare används till stor utsträckning på rekvisition vilket gör att de inte
finns i läkemedelsregistret. Kvalitetsregister medger dock att identifiera
patienter med rekvisitionsläkemedel vilket gör att PD1-hämmarna är lämpliga
för att undersöka om kvalitetsregistren kan användas för uppföljning.

För att förtydliga att denna rapport inte ämnar jämföra de två PD1-hämmare som är
godkända på den svenska marknaden har de anonymiserat i metodbeskrivning och
analysresultaten

3.2 Specifik metodik för den nationella delen
Den nationella delen av piloten bestod av kvalitativ analys av det nya kvalitetsregistret
för nya cancerläkemedel. Analysen bestod av expertintervjuer med registerägarna för det
nya kvalitetsregistret och publicerade rapporter om registret från RCC i samverkan.
Detta gjordes för att besvara den första övergripande frågeställningen om hur det nya
kvalitetsregistret kan användas vid uppföljning och för att minska osäkerheten vid
hälsoekonomisk utvärdering av cancerläkemedel. Mer specifikt syftade den nationella
delen till att utifrån vad som planeras undersöka vad som är möjligt att genomföra med
det nya kvalitetsregistret. Till följd av att det nya kvalitetsregistret började registrera data
först under 2018 bedömdes en kvalitativ analys med fokus på framtida möjligheter bäst
lämpad för att besvara frågeställningen.

3.3 Specifik metodik för den regionala delen
De analyser som genomfördes utgick ifrån de formulerade relevanta frågorna och
tillhörande variabler för utvärdering av nytta och kostnadseffektivitet. Analyserna
genomfördes i programmet R som är ett programspråk och utvecklingsmiljö för bland
annat statistiska analyser. Analyserna genomfördes för att undersöka hur RWD kan
användas vid TLV:s analyser och för att jämföra den analyserade populationen användes
de kliniska studierna som låg bakom TLV:s hälsoekonomiska bedömningar av de två
läkemedlen som datauttaget byggde på. Detta var för att illustrera eventuella skillnader
och likheter samt att visa på de risker som finns ifall resultaten inte förstås utifrån
respektive studies och datakällas population utan enbart tolkas som helt jämförbara. De
överlevnadsfigurer som hämtats från de två kliniska studierna har digitaliserats genom
R-paketet ”Digitize” (CRAN, 2018). Nedan illustreras de fyra digitaliserade graferna i
form av en röd linje som lagts ovanpå originalet från de kliniska studiernas grafer.

Figur 3: Läkemedel A OS digitalisering lagd på ursprungsgraf (Checkmate-003)

Figur 4: Läkemedel A PFS digitalisering lagd på ursprungsgraf (Checkmate-003)

Figur 5 Läkemedel B OS digitalisering lagd på ursprungsgraf (Keynote-006)

Figur 6 Läkemedel B PFS Digitalisering lagd på ursprungsgraf (Keynote-006)

4

DATA

Detta kapitel innehåller en beskrivning av de datakällor som valdes för piloten båda
delar samt redogör för processen för valet av datakälla från Stockholms läns landsting
för den regionala delen av piloten.

4.1 Beskrivning av datakällor och process för datauttag för den
nationella delen - Kvalitetsregistret för nya cancerläkemedel
4.1.1 BESKRIVNING AV KVALITETSREGISTER FÖR NYA CANCERLÄKEMEDEL
Under slutet av 2016 genomförde RCC i samverkan en utredning som syftade till att
klargöra om förutsättningar finns för en nationell samordnad registrering av nya
cancerläkemedel. Rapporten resulterade i att ett beslut om ett nytt läkemedelsregister
skulle skapas med ett begränsat antal variabler, Kvalitetsregister för nya
cancerläkemedel. Registret innehåller sju variabler och elva läkemedel i enlighet med
rapportens förslag om en begränsad variabellista. Samtidigt som det nya registret har
sitt ursprung i det läkemedelsregister som skapades år 2009 av verksamhetschefer i
onkologi, Nya läkemedel i cancervården (RCC i samverkan, u.d.), (se avsnitt 4.2.1)
bedömde rapportens arbetsgrupp att det inte är ett alternativ att fortsätta med detta
register då det finns en risk att fastna i samma mönster av låg inrapportering från vissa
regioner och landsting (RCC Samverkan, 2017). I Tabell 3 ges en översikt av det dataset
som kommer inrapporteras till det nya kvalitetsregistret. Noterbart är att det är fler än 7
variabler i tabellen men detta beror på att inrapporteringen sker via patientöversikter på
INCA-plattformen och på så vis inkluderar kön och ålder likt det nuvarande
Kvalitetsregistret för nya läkemedel i cancervården.
Variabel

Kommentar

Inrapporterande sjukhus/klinik

Variabel finns i registret

Ålder

Inrapportering sker via patientöversikt och således lär ålder registreras

Kön

Inrapportering sker via patientöversikt och således lär kön registreras

Diagnos

Diagnos registreras men inget tyder på att diagnosdatum registreras

Performance status (WHO)

Registreras enbart vid behandlingsstart

Död

Dödsfall registreras sannolikt i patientöversikten

Behandlingsintention

Kurativ eller palliativt syfte

Datum för behandlingsstart
Behandlingsperiod
Datum för behandlingstopp
Behandlingssekvens



andra läkemedel
läkemedelskombinationer

Orsak till avslutad behandling

Andra läkemedel annan kombinationsbehandling finns som variabel

1 av 5 orsaker registreras

Tabell 3: Registrerade variabler i Kvalitetsregistret för nya cancerläkemedel

Detta register kommer att finnas tillgängligt för datauttag under 2019 vilket utökar
tillgången till nationella läkemedelsdata inom cancersjukvården. En fördel med ett mer
begränsat läkemedelsregister är att registreringen underlättas (eftersom det ofta
inkluderar färre variabler som ska registreras), vilket i sin tur potentiellt ökar
möjligheterna att få en god täckningsgrad, tätare inrapportering vilket möjliggör
datauttag närmare inrapportering och högre frekvens och tillgängliggörande av data. Ett
läkemedelsregister specifikt för registrering av läkemedel har dock vissa begränsningar
jämfört med ett diagnosspecifikt register med registrering av läkemedelsinformation. En
tydlig begränsning med det nya kvalitetsregistret är att det minimala datasetet begränsar
antalet tillgängliga variabler.

4.1.2 DATAUTTAG FÖR DEN NATIONELLA DELEN
Till denna delrapports färdigställande fanns inte data för uttag tillgängligt ifrån
Kvalitetsregister för nya cancerläkemedel. I avsnitt 5.1.3 ges en detaljerad beskrivning av
vilka förutsättningar som kommer att finnas för kontinuerliga datauttag från det nya
kvalitetsregistret.

4.2 Beskrivning av datakällor och process för datauttag för den
regionala delen -Stockholms läns landsting
Resultatet av genomgången av datakällor från Stockholms läns landsting visade att en
kombination av två regionala datakällor med data från Stockholm skulle ge bäst
förutsättningar för att besvara pilotens frågeställningar. De valda datakällorna är RCC
Stockholm-Gotlands Kvalitetsregister för nya läkemedel i cancervården
(Stockholmsregistret) samt SLL:s vårddatabas VAL. Den främsta anledningen till detta
val är att det med de flesta övriga datakällor inte är möjligt att uppnå den nivå på analyser
som kan genomföras med Stockholmsregistret och VAL. Detta beror framförallt på den
goda tillgången till utförlig patientkaraktäristika som finns att tillgå i kvalitetsregistret
för Stockholmsregistret, vilket i kombination med vårdkostnadsdata från VAL möjliggör
djupgående analyser i högre grad än andra kombinationer av övriga register. Stockholms
läns landsting omfattar även 23 procent av Sveriges befolkning (SCB, 2018) vilket i
kombination med Stockholmsregistrets höga täckningsgrad innebär tillgång till en
population med förhållandevis stort antal individer. Utöver detta så utgår

kvalitetsregistret för nya cancerläkemedel ifrån kvalitetsregistret för nya läkemedel i
cancervården (Stockholmsregistret) vilket skapar ytterligare synergier mellan den
regionala delen och den nationella delen av piloten. Nedan följer en översiktlig
beskrivning av de två utvalda datakällorna.

4.2.1 BESKRIVNING AV KVALITETSREGISTER FÖR NYA LÄKEMEDEL I
CANCERVÅRDEN (STOCKHOLMSREGISTRET)
Registret Nya läkemedel i cancervården skapades utifrån målsättningen att hitta ett
sätt att analysera värdet av nya cancerläkemedel samt skapa ett bättre underlag för
arbetet med introduktion av nya läkemedel. För varje startad läkemedelsbehandling
finns det i registret ett antal variabler registrerade, vilket illustreras nedan i Tabell 4.
Variabel

Kommentar

Ansvarig läkare

Variabel finns i registret

Patientidentitet

Bland annat kön och ålder

Tumördiagnos

Tumördiagnos på olika nivåer

Behandlingsintention

Finns som variabel

Behandlingslinje vid palliativ behandling

Finns som variabel

Klinisk studie

Finns som variabel

Prediktiv markör

Indikerar ifall testning utförts och vilken

Performance status

Patientens allmäntillstånd vid behandlingsstart

Administrationssätt

Finns som variabel

Start behandling

Datum för behandlingsstart

Avslut behandling

Datum för behandlingstopp

Behandlingssekvens




andra läkemedel
läkemedelskombinationer
andra relevanta åtgärder

Andra läkemedel går att registrera men datauttag sker per
läkemedel
Kombinationsbehandling utöver läkemedel går att registrera

Bästa registrerade effekt

Finns som variabel

Orsak avslut behandling

1 av 5 orsaker registreras vid behandlingsstopp

Tabell 4: Variabelöversikt över kvalitetsregister nya läkemedel i cancervården (Stockholmsregistret)

Deltagande kliniker ansvarar för sin egen rapportering till registret. Grad av anslutning
och rapportering till registret har varierat stort mellan olika delar av landet, vilket har
begränsat användningen av data i registret. I kliniker i cancerregionen StockholmGotland finns dock data registrerad med en relativt hög täckningsgrad; ca 90 procent
av nya behandlingar finns registrerade. RCC Stockholm-Gotland har sedan registrets
uppstart tillhandahållit resurser till projektet, och är även registerhållare, d.v.s. ansvarig

för den data som har samlats in. I en artikel i Läkartidningen 2017 (Henriksson, o.a.,
2017)
redogörs
för
erfarenheter
från
registreringen från
en
klinik
inom SLL, liksom exempel på vilken typ av resultat som är möjliga att få från
registret. Författarna drar slutsatsen att registret ger en bra bild över hur läkemedel
används i Sverige idag, men de lyfter även utmaningarna att få en effektiv registrering
(som inte bygger på enskilda personers engagemang) och svårigheter med att göra
överlevnadsanalyser för enskilda läkemedel med hjälp av denna typ av data – bland
annat på grund av att läkemedel används i kombinationer eller efter varandra.
Till följd av kvalitetsregistrets goda tillgång till variabler, täckningsgrad och kvalitet
valdes således Kvalitetsregistret för nya läkemedel i cancervården (Stockholmsregistret)
som en av datakällorna för det regionala analysspåret. Studiepopulationen i
pilotprojektet baseras på anonymiserade vårddata och datauttaget från RCC inkluderade
alla patienter som vårdats med PD1-hämmare där cancerdiagnos C43 (ICD-10)
registrerats (malignt melanom) mellan december 2013 och september 2018. En
detaljerad beskrivning av datauttaget sker i avsnitt 5.2.1.

4.2.2 BESKRIVNING AV SLL:S VÅRDDATABAS (VAL)
För att utöka möjligheten av framförallt kostnadsanalyser valdes Stockholms läns
landsting (SLL) hälso- och sjukvårdsdata VAL som en kompletterande datakälla. SLL:s
vårddata samlas i uppföljningsdatabaser, där information om bl.a. patientkaraktäristika,
sluten- och öppenvårdskonsumtion, kostnadsdata för förbrukad vård, och
läkemedelsförbrukning finns. Vårdgivare som har slutit avtal med SLL har åtagit sig att
leverera elektronisk information till SLL och databaserna har därför 100 procent
täckningsgrad för alla dessa vårdkontakter. Kostnadsstrukturen för SLL VAL-data består
av två delar, vårdkostnad och kostnad för läkemedel. Vårdkostnaden består av variabeln
”total kostnad” som är summan för det faktiska debiterade beloppet mellan vårdgivare
och landsting för öppen- och slutenvårdskonsumtion. Det går även att se kostnad för alla
debiterbara och ej debiterbara produkter samt vårddagskostnad. Kostnaden för
läkemedel finns i VAL-läkemedel och innehåller information om volym och kostnad för
receptbelagda läkemedel uppdelat på vad patient och landsting betalar. Information om
rekvisition finns men inte på individnivå utan enbart vad som levererats från apoteken
till sjukvården. Det finns således vissa begränsningar med denna typ av kostnadsdata i
form av att allt inte registreras på individnivå utan till viss del består av
schablonberäkningar.

4.2.3 BESKRIVNING AV DATAUTTAG FRÅN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
I Figur 7 nedan redovisa en generisk process för datauttag av data ifrån ett
kvalitetsregister liknande Stockholmsregistret. Beroende på om data ska användas för
forskning eller verksamhetsuppföljning skiljer sig processen något. I detta fall ska data
även användas för eventuell vetenskaplig publikation varför processen kräver ett
godkännande av etikprövningsnämnden (EPN).

Figur 7: Standardiserad process för uttag ur kvalitetsregister.

För uttag ur SLL:s hälso- och sjukvårdsdatabas uppstår det efter EPN-ansökan två
parallella processer. Den ena processen innebär en ansökan till RUDE-gruppen (rådet
om utlämnande av data externt) som slutligen bestämmer ifall datauttaget får
genomföras. Detta är jämförbart med kvalitetsregistrens interna processer och varierar
i tidsåtgång beroende på ansökningstryck och komplexiteten i ansökan. RUDEprocessen berör dock uttag från landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning och för att
komplett utlämning ska ske krävs även ett avtal som reglerar att den som tar emot data
kan göra analyser av data. Detta kallas personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) och sker
till viss del genom en parallell process. Anledningen till att dessa parallella processer
uppstår är till följd av att olika personer är involverade i RUDE-gruppen respektive
hantering av PUB-avtal eftersom att PUB-avtal ska hanteras av SLL:s forskningsdirektör.
När både RUDE-godkännande och PUB-avtal är färdigt görs en sammanställning av
variabellistan och datauttag förbereds. I Figur 8 beskrivs den tänkta processen för
datauttag från VAL.

Figur 8 Översikt över process för uttag ur Stockholms läns landstings vårddatabas

4.3 Resultat av datauttagsprocess från Stockholms läns landsting

Figur 9: Översikt av processen för datauttag från Stockholms läns landsting

Processen för datauttag inleddes från både VAL och Stockholmsregistret inleddes med
en kontakt med respektive registerhållare i april 2018. Detta skedde för att säkerställa
att rätt underlag skickades in och att registerägarna fick tid för att förbereda uttag av
data innan analysstart i början av augusti. I april inledes också arbetet med att utforma
en forskningsplan för att inkluderas i ansökan till etikprövningsnämnden. För uttagen
från både Stockholmsregistret och VAL gjordes en gemensam EPN-ansökan. Totalt
uppgick arbetsinsatsen med utformning av ansökan för de båda datauttagen till ca 120

timmar. För uttag från krävdes även en särskild RUDE-ansökan som tog en arbetsdag
(ca 8 timmar) att färdigställa och skicka in. Denna ansökan skickades in till RUDEgruppen den 8 juni. För att en extern part ska kunna genomföra analyser av data från
SLL krävs också ett PUB-avtal. Hos registerägarna på SLL rådde det under hela
processen oklarheter vem som skulle vara informationsägare för datauttaget och då
skriva under avtalet från SLL. Under sommaren gavs olika besked och pilotens
projektledare hade en tät mejl- och telefonkontakt med registerägare för att underlätta
processen. Den 8 augusti beslutades att SLL:s forskningsdirektör Jan Andersson skulle
skriva under avtalet. När PUB-avtalet var påskrivet kunde datauttag från
Stockholmsregistret ske och data kunde hämtas ut den 10 augusti. För uttag från VAL
pågår hantering av ansökan till RUDE-gruppen fortfarande vid denna delrapports
färdigställande (13/11). Detta innebär att denna pilots regional del endast har kunnat
använda data ifrån Stockholmsregistret i analyserna och inte komplettera med hälsooch sjukvårdsdata ifrån VAL som planerat.

5

RESULTAT

Detta kapitel omfattar en redogörelse för resultaten för den nationella delen om
kvalitetsregister för nya cancerläkemedel, samt resultat från den regionala delen.

5.1 Resultat för den nationella delen
Den nationella delen av piloten syftade till att besvara huruvida Kvalitetsregistret för nya
cancerläkemedel kan användas vid läkemedelsuppföljning och för att minska
osäkerheten vid utvärdering av nytta och kostnadseffektivitet för nya cancerläkemedel?
Frågan analyserades med specifika fördjupningar med avseende på vilka variabler som
samlas in, datakvalitet samt tillgänglighet av data. Resultatet av den kvalitativa analysen
visade att utifrån de analyser TLV önskar göra så krävs viss utveckling av det nya
kvalitetsregistret för att möta TLV:s behov. Framförallt avseende tillgång på relevanta
variabler och enklare process för kontinuerliga datauttag.

5.1.1 NUVARANDE VARIABLER I DET NYA KVALITETSREGISTRET BEHÖVER
KOMPLETTERAS UTIFRÅN TLV:S BEHOV
Syftet med det nya registret är att underlätta inrapportering genom att begränsa antalet
registrerade variabler. Mellan 1 januari till 30 juni 2018 hade alla regioner rapporterat
data för drygt 1 400 individer. (Regionala cancercentrum i samverkan, 2018) Samtidigt
som det är positivt att inrapporteringsgraden eventuellt ökar till följd av den begränsade
variabellistan, innebär den begränsade variabellistan att registret i nuläget inte möter
TLV:s behov. Av de sju (7) variabler som registreras motsvarar sex stycken av dessa
efterfrågade variabler i TLV:s lista. Den sjunde variabeln visar inrapporterande sjukhus
och klinik och har inte en direkt motsvarighet i TLV:s lista. I Tabell 5 visas tillgången till
TLV:s önskade variabler i det nya registret, noterbart är att sju stycken av TLV:s variabler
finns, detta beror på uppdelningen av behandlingsstart och behandlingsslut i tabellen
nedan, samtidigt som kvalitetsregistret har en gemensam variabel för
behandlingsperioden. Variabler för behandlingssekvens finns registrerade i det nya
kvalitetsregistret men motsvarar inte helt TLV:s variabler för behandlingssekvens. Som
illustreras nedan finns enbart 7 av 16 av TLV:s efterfrågade variabler. Den nuvarande
utformningen innebär således att analysmöjligheterna är begränsade. Det finns en
möjlighet att variabellistan utökas i framtiden och i nuläget går det att vända sig till
kvalitetsregistrets styrgrupp med förslag på variabler som ska ingå i registret. Dock är
målsättningen att hålla nere antalet variabler vilket begränsar möjligheten att påverka

införandet av nya variabler för att skapa tillgång till fler av de viktiga variablerna vid
utvärdering av nytta och kostnadseffektivitet.
Variabel

Finns variabel?

Ålder

Ja

Kön

Ja

Kön registreras

Biomarkörer

Nej

Finns inte som variabel

Datum för sjukdomsdiagnos

Nej

Finns inte som variabel

Stadium av sjukdom

Delvis

Performance status (WHO)

Ja

Registreras vid behandlingsstart

Progression

Nej

Finns inte som variabel

Död

Ja

Start behandling

Ja

Datum för behandlingsstart

Avslut behandling

Ja

Datum för behandlingsstopp

Behandlingssekvens




andra läkemedel
läkemedelskombinationer
andra relevanta åtgärder

Kommentar
Då översikten är lik Stockholmsregistret så registreras
sannolikt ålder

Diagnos registreras, inte säkert att sjukdomsstadium kan
utläsas

Då översikten är lik Stockholmsregistrets registreras
sannolikt dödsfall/vitalstatus

Delvis
Parallell behandling kan registreras men enbart läkemedel
Nej

Dosering

Nej

Finns inte som variabel

Behandlingssvar

Nej

Finns inte som variabel

Orsak avslut behandling

Ja

Finns som variabel och 1 av 5 orsaker registreras

PROM/PREM-data

Nej

Finns inte som variabel

Kostnad för vård

Nej

Finns inte som variabel

Totalt

7/16 variabler finns

Tabell 5: Variabelöversikt för Kvalitetsregistret för nya cancerläkemedel utifrån TLV:s variabler utvärdering av nytta och kostnadseffektivitet

5.1.2 MANUELL REGISTRERING KAN RESULTERA I FÖR LÅG DATAKVALITET OCH
TÄCKNINGSGRAD
Utöver begränsad tillgång till variabler finns det en risk för bristande kvalitet på de
variabler som finns med i registret. Den sammanställning som RCC i samverkan
publicerade i november 2018 redovisar inte täckningsgraden eller datakvaliteten utan
endast fördelning av rapporterade enheter. (Regionala cancercentrum i samverkan,
2018) I Björn Hultgrens och Tina Mascher Lidéns Förstudie ”Förutsättningar för ökad

läkemedelsuppföljning genom nationella kvalitetsregister” uppger de tillfrågade
registren att det största hindret vid inrapportering till är en resursfråga, följt av tid. Vilket
sannolikt förklaras av att 60 procent av kvalitetsregistren har manuella inregistreringen
(Nationella kvalitetsregister, 2017). Från intervjuer i förstudien framkommer det även
att den manuella registreringen riskerar att påverka datakvaliteten negativt (Nationella
kvalitetsregister, 2017). Eftersom registrering till det nya kvalitetsregistret kommer att
ske manuellt finns det en risk att samma problem uppstår även för det nya registret.
Samtidigt så finns det en möjlighet att det minimala datasetet kommer motverka
eventuella negativa effekter med manuell registrering då färre antal variabler underlättar
inrapporteringen. För det datauttag som gjordes ur Stockholmsregistret var det
vanligaste problemet att variabelvärden saknades, exempelvis för spridd cancer.
Konsekvenserna av saknade variabelvärden är att det minskar användbarheten av data i
TLV:s utvärdering av nytta och kostnadseffektivitet. Det är inte säkert hur den manuella
registreringen kommer att påverka det nya kvalitetsregistret men det finns en risk att det
får en negativ effekt på datakvaliteten i form av saknade eller felaktiga värden. En möjlig
lösning på detta problem är framtida automatisk registrering, dock kvarstår problemen
med att nuvarande journalsystemen inte är kompatibla med automatisk inregistrering.

5.1.3 PROCESSEN FÖR ATT TILLGÄNGLIGGÖRA RESULTAT OCH MÖJLIGHETEN
ATT PÅVERKA VAD SOM ANALYSERAS BEHÖVER KORTAS OCH FÖRENKLAS
Samtidigt som det nya kvalitetsregistret eftersträvar effektiv registrering uppstår
ledtider mellan inrapportering och publicering. I nuläget sker inrapporteringen
halvårsvis med högst tre månaders eftersläpning, data från andra halvåret 2018 ska alltså
vara rapporterat senast 10 mars 2019. Sen publiceras registrerade data under sommaren
2019 vilket innebär att publicering av data sker tidigast ett halvår efter att den faktiska
vårdhändelsen skett. Vidare innebär detta att det publicering av data sker halvårsvis då
eftersläpningen fortsätter löpande och data blir inrapporterad stötvis i stora mängder.
Detta gör att det går allt för lång tid mellan publicering av data för att möjliggöra
kontinuerlig analys av data utifrån publiceringarna och istället kommer analyser enbart
kunna ske halvårsvis. I början kommer även rapporter att publiceras halvårsvis men det
finns planer på att åstadkomma en online-publicering som planeras att ske i realtid. En
förutsättning för detta är att dataägarna (landstingen) känner sig trygga med data som
samlas in och att insamlingsprocessen är stabil. Publicerade data kommer även vara
begränsade då online-publiceringen enbart kommer hämta data ifrån de sex regionala
registerna men utelämna de diagnosspecifika patientöversikterna. Detta skulle förbättra
möjligheterna till en mer kontinuerlig analys av data, dock förväntas det minst ta upp till
ett år för online-publicering att komma på plats. Samtidigt kvarstår problemet med
eftersläpningar i själva registrering av data. För att komma runt dessa eftersläpningar
krävs kontinuerliga datauttag från de enskilda registren men uttag från registret kommer
att kräva en samlad etikansökan och sex separata PUA/PUB-avtal med registerägarna.

5.2 Resultat för den regionala delen
Den kvantitativa analysen visar att det möjligt att besvara en del frågeställningar
gällande kostnad och nytta. Analyser av patientkaraktäristika kan nästan göras till fullo
och analys av behandling och utfall till viss del. Analyser av kostnader kan inte
genomföras alls då information om detta inte registreras. Det går även att genomföra
överlevnadsanalyser på hela populationen och på utvalda patientgrupper.
De faktiska resultaten för den analyserade populationen patienter behandlade med
PD1-hämmare ska endast ses som illustrationer om vad som är möjligt att genomföra
med RWD från regionala register. Analysresultat har inte kvalitetssäkrats för att
kunna utgöra underlag för utvärdering av de läkemedel som ingår i analysen

5.2.1 STOCKHOLMSREGISTRET INNEHÅLLER IDAG INTE ALLA VARIABLER SOM
KRÄVS FÖR EN HELTÄCKANDE ANALYS
I Tabell 6visas en detaljerad genomgång av tillgängliga variabler och variabelkvalitet i
Stockholmsregistret. Av tabellen framgår det att endast hälften av de variabler som TLV
behöver finns registrerade med en tillräcklig täckningsgrad och tillräckligt innehåll för
att möjliggöra en analys av nytta och kostnadseffektivitet. Den största avsaknaden är
dock variabler för kostnad vilket saknas helt i kvalitetsregistret. Trots avsaknaden av
vissa variabler var Stockholmsregistret den datakälla med högst täckningsgrad, relevans
och datakvalitet och användes således som underlag i den kvantitativa analysen. Mer
detaljerat innehöll datauttaget alla, i kvalitetsregistret, registrerade patienter som
vårdats med PD1-hämmare där cancerdiagnos malignt melanom C43 (ICD-10)
registrerats mellan december 2013 och september 2018. Detta innebär att
analyspopulationen består av 168 individer som behandlats med antingen Läkemedel A
eller Läkemedel B, ingen uppdelning sker mellan läkemedlen utan patienterna
analyseras som en enhetlig population utifrån antagande om ekvipotens för de båda
substanserna. Vidare utgörs populationen enbart av unika individer och i de fall där en
individ registrerats för två behandlingsperioder med de olika läkemedlen har enbart den
första behandlingsperioden inkluderats. Anledningen till detta är att säkerställa att
analyserna blir patient-mot-patient baserade och inte jämför effekter mellan de två
läkemedlen.
I data ingår uppgifter om varje registrerad individs patientkaraktäristika i form av bland
annat ålder, kön, performance status enligt WHO och vitalstatus. Till följd av begränsat
antal variabler och möjlighet till jämförelser utanför analyspopulationen, har
subgrupper genomgående skapats utifrån kön, ålder och performance status för att
skapa jämförelser inom populationen och säkerställa en så rättvisande bild som möjligt
trots en begränsad population. Performance status registreras dock enbart vid
behandlingsstart vilket begränsar möjligheten till uppföljning över tid. Diagnosdatum
finns inte som variabel och trots att sjukdomsstadium finns som variabel saknas

registrerade värden för denna variabel vilket begränsar möjligheten att undersöka vilken
typ av patienter som får PD1-hämmare. Progression finns registrerat som en anledning
till behandlingsstopp. Detta gör att progression som orsak till behandlingsstopp inte är
samma sak som variabeln progressionsfri överlevnad som ofta används i kliniska studier.
Det är inte otänkbart att behandling fortsätter trots att progression inträffar och då
kommer tidpunkten för behandlingsstopp och progression inte vara densamma. Vidare,
om behandlingsstopp sker av flera orsaker så kommer enbart en orsak att anges och man
riskerar att underskatta tiden för progression. Detta begränsar möjligheten för analyser
som bygger på progressionsfri överlevnad.

Finns

Variabel

variabel?

Ålder

Ja

Kön

Ja

Biomarkörer

Delvis

Datum för sjukdomsdiagnos

Nej

Stadium av sjukdom

Performance status (WHO)

Progression

Delvis

Ja

Delvis

Död

Ja

Start behandling

Ja

Avslut behandling

Ja

Täckningsgrad

Kommentar

100 procent (n=168 missing

Ålder finns registrerat för alla individer i

values=0)

datasetet

100 procent (n=168 missing
values=0)

Kön finns registrerat för alla individer i datasetet

1 procent (n=168 missing

Biomarkörer finns som variabel men är enbart

values=167)

registrerat för en individ i datasetet

100 procent (n=168 missing
values=0)
1 procent (n=168 missing
values=167)
100 procent (n=168 missing
values=0)
74 procent (n=168 missing
values=43)
100 procent (n=168 missing
values=0)

Finns ej som variabel
Variabeln finns men värden saknas i vårt dataset.
Dock är indikationen för PD1-hämmare
metastaserad cancer.
Registreras enbart vid behandlingsstart
Variabeln bästa effekt beskriver om sjukdomen
progredierat eller ej men registreras enbart för de
125 som avslutat behandling i datasetet.
Full täckningsgrad för vitalstatus och dödsdatum

100 procent (n=168 missing

Startdatum för behandling finns registrerat för

values=0)

alla individer i datasetet

100 procent (n=168 missing

Stoppdatum för behandling finns registrerat för

values=0)

alla individer i datasetet

100 procent (n=168 missing
Behandlingssekvens




andra läkemedel
läkemedelskombinationer
andra relevanta åtgärder

Delvis
Delvis
Delvis

values=0)

Andra läkemedel och kombination finns som

100 procent (n=168 missing

variabel men värden saknas.

values=0)

Eventuell behandling utöver läkemedel

100 procent (n=168 missing

registreras i vårt dataset

values=0)
Dosering

Behandlingssvar

Orsak avslut behandling

Ja

Ja

Ja

100 procent (n=168 missing

Full eller reducerad dos finns registrerad i vårt

values=0)

dataset

74 procent (n=125 missing
values=43)

99 procent (n=124 missing values=1)

Registreras utifrån bästa effekt dock enbart vid
avslutad behandling och 26 procent (125) har ej
avslutad behandling.
Av 125 individer med avslutad behandling saknas
ett värde

0 procent (n=168 missing

PROM/PREM-data

Nej

Kostnad för vård

Nej

Totalt

9/16 variabler finns

values=168)
0 procent (n=168 missing
values=168)

Finns inte som variabel

Finns inte som variabel

Tabell 6 Översikt över tillgång på TLV:s variabler i Stockholmsregistret

Vad gäller behandlingsinformation ingår bland annat behandlingsperiod (datum),
behandlingsintention, dosering och eventuell kombinationsbehandling i datauttaget.
Doseringsvariabeln registrerar enbart full eller reducerad dos medan dosmängd eller
dosintervall saknas. Vidare finns kombinationsbehandling registrerad i datasetet men
enbart 1 individ har en registrerad kombinationsbehandling. Om detta är korrekt eller
om registreringsgraden av kombinationsbehandlingar är låg framkommer inte.
För variabler gällande behandlingseffekt ingick bästa registrerade effekt och anledning
till behandlingsstopp. Bästa registrerade effekt registreras enbart vid behandlingsstopp
och saknar datum för undersökning av läkemedlets effekt. De möjliga effekterna är
kategoriserade efter RECISTS och följer indelningen: Komplett respons; angripna
tumörer försvinner helt, Partiell respons; minst 30 procentig minskning av tumörer,
Mixed respons, minskning av vissa tumörer men ökning av andra, Stabil sjukdom,
minskning tumörer med mindre än 50 procent eller ökning mindre än 25 procent,
Progressiv sjukdom, ökning av tumör med mer än 25 procent (RECIST, 2018). Vidare
registreras även anledning till behandlingsstopp. Att alla individer förutom en patient
har ett registrerat värde för orsak till behandlingsstopp är positivt då det möjliggör
analyser som inte direkt fångas av exempelvis överlevnadsanalyser. Samtidigt saknas
PROM/PREM-mått som variabel vilket begränsar analys av utfall sett till patientskattad
upplevelse som kan användas vid QALY-analyser.
Kostnad för vård eller läkemedel saknas helt i datauttaget. Detta innebär att det inte går
att göra fullständiga kostnadsnyttoanalyser genom enbart Stockholmsregistret utan att
kostnadsdata från andra källor måste komplettera.

5.2.2 PATIENTKARAKTÄRISTIKA KAN I STOR UTSTRÄCKNING BESKRIVAS MEN
PERFORMANCE STATUS REGISTRERAS ENDAST VID BEHANDLINGSSTART
Genom tillgång till variablerna som beskriver kön och ålder kan grundläggande
patientkaraktäristika beskrivas, samt att undergrupper i analyspopulationen kan skapas.
Följaktligen går det att undersöka huruvida analyspopulationen motsvarar ett
representativt urval sett till könsfördelning och åldersspridning genom att jämföra
deskriptiva data från analyserna med nationell diagnosprevalens och övriga relevanta
studier. Dessa variabler möjliggör även för viss utvärdering av utfall och effekt mellan
patientgrupper inom analyspopulationen. Av analysen framgår att populationen består
av något högre andel män samt att medelåldern är förhållandevis hög jämfört med den

hela den svenska befolkningen. Detta innebär att populationen i registret är
representativ sett till totalpopulationen med malignt melanom i Sverige där män är något
överrepresenterade och medelåldern är hög (Socialstyrelsen, 2018). Avsaknad av
diagnosdatum begränsar analysen då det inte är möjligt att se tidsåtgången mellan
diagnos och behandlingsstart eller jämföra ifall tidsåtgång mellan diagnos och
behandling påverkar behandlingsutfallet.

Figur 10: Diagram över den analyserade populationens köns- och åldersfördelning

I analyspopulationen uppvisade 98 procent av populationen en performance status av
antingen ≤1 och det fanns ingen observerbar skillnad mellan könen. Dock är
behandlingsstart den enda tidpunkten som performance status registreras vid, vilket
omöjliggör uppföljning av performance status förändring över tid. Detta blir särskilt
problematiskt då det saknas PROM/PREM-mått vilket innebär att ingen variabel i
datasetet direkt tar hänsyn till patientens allmäntillstånd utöver tumörutveckling. I
pilotens datauttag fanns enbart biomarkörer registrerade för en (1) individ vilket hindrar
alla analyser utifrån dessa.

Figur 11: Diagram över performance status i populationen samt fördelning mellan kön

Vidare saknades registrerade värden för om cancern var metastaserad eller inte vilket
begränsar möjligheten att säkerställa att den analyserade populationen är representativ
gentemot andra studier som det är relevant att jämföra analyserna med. Eftersom de
övergripande patientkaraktäristika som ofta inkluderas vid RCT, kön, ålder och
performance status även finns i tillgänglig RWD kan en viss jämförande analys
genomföras. Dock bör det påpekas att detta bygger på antagande om att behandling sker
på rätt indikationer och att inte andra icke registrerade faktorer som kan påverka utfall
skiljer sig signifikant mellan analyspopulationerna, exempelvis socioekonomi, tidigare
behandling.
Eftersom vitalstatus och tillhörande datum registreras möjliggörs överlevnadsanalyser
som kan användas för att jämföra utfall mellan RWD och RCT. Denna möjlighet
begränsas till följd av avsaknad av registrerade värden för spridd cancer samt att
progression enbart rapporteras i samband med behandlingsavslut. Det går således att
utföra en del av TLV:s analyser som att skära på kön och ålder och att undersöka
performance status, men avsaknaden av diagnosdatum och progressionsdatum
begränsar möjligheten till en fullständig analys, sett utifrån variabler för
patientkaraktäristika.

5.2.3 ENDAST FULL ELLER REDUCERAD DOS REGISTRERAS VILKET FÖRSVÅRAR
ANALYS AV BEHANDLINGEN
Gällande analys av behandling fanns ett flertal nödvändiga variabler att tillgå. Datum för
behandlingsstart och behandlingsstopp registrerades vilka i kombination med tidpunkt
för död möjliggör överlevnadsanalys Även behandlingstidens längd kan kvantifieras
vilket illustreras i Figur 12. Behandlingslängden varierade mellan patienter men

medianen för behandlingslängd inte skiljde sig nämnvärt mellan män och kvinnor.
Eftersom behandlingsdatum registreras med år, månad och dag är det även möjligt att
undersöka utvecklingen av behandlingslängd över tid för att se ifall denna ha förändrats.
Detta är relevant då en förlängd behandling i hela populationen påverkar den totala
läkemedelskostnaden. Inom ramen för denna analys kunde enbart individer med
behandlingsstart år 2016 och 2017 jämföras till följd av begränsat antal individer i övriga
år. En viss skillnad finns i spridningen av behandlingslängd mellan de två åren samt att
medianen var något högre år 2017. Vad gäller åldersfördelningen finns en viss skillnad i
spridning men medianbehandlingstiden är relativt likartad.

Figur 12 Behandlingslängd för hela populationen samt könsfördelning, behandlingslängd för behandlingar startade 2016
respektive 2017 och behandlingslängd för två åldersgrupper, 40–70 år samt >70 år.

En variabelgrupp som ska finnas i registret är ifall patienten har en
kombinationsbehandling och vilka andra läkemedel patienten är ordinerad. Dock fanns
det för få observationer i datauttaget för att basera analyser på detta då enbart en person

hade en registrerad kombinationsbehandling utöver det huvudsakliga läkemedlet PD1hämmare. Det var inte entydigt om detta berodde på att enbart en individ hade
kombinationsbehandling eller om det saknades registrering av denna variabel. Detta
begränsar också möjligheten att säkerställa likvärdighet i jämförelser med andra studier
då det finns en sannolikhet att vissa patienters kombinationsbehandling inte
registrerats. Utöver detta har även en variabel för dosering funnits med i pilotprojektets
datauttag. Dock begränsas analyser utifrån denna variabel då enbart en individ hade
reducerad dos och det inte framgick ifall reducerad dos syftade på doseringsmängd eller
intervall. Noterbart är också att 26 procent av patienterna i analyspopulationen har en
pågående behandling vilket innebär att variabeln bästa behandlingseffekt inte kommer
vara registrerad för alla individer.

Figur 13: Andel patienter med pågående respektive avslutad behandling

Sammanfattningsvis saknas ett antal av de variabler som TLV efterfrågar i sin analys,
antingen till följd av att variabeln inte finns i registret eller att den registreras i för låg
utsträckning. De variabler som finns tillåter en viss analys av läkemedelsbehandlingen
men en fullständig analys är inte genomförbar. De variabler som finns ger dock en
relativt god bild av analyspopulationen i form av behandlingslängd och huruvida
behandlingen är pågående för individen eller inte. Vidare möjliggör datum för individens
behandlingsperiod genomförandet av överlevnadsanalyser utifrån olika typer av
censurering.

5.2.4 BEHANDLINGSSVAR REGISTRERAS ENDAST VID AVSLUTAD BEHANDLING
OCH PROM/PREM-MÅTT SAKNAS HELT I DATASETET
Den inledande analysen av utfall består delvis av att undersöka fördelning av bästa
registrerade effekt men även av att undersöka anledningen till behandlingsstopp.

Registrering av båda dessa variabler sker i slutet av behandlingen, för orsak till
behandlingsstopp är det logiskt men vad gäller registrering av bästa effekt begränsar det
analyser som fokuserar på progressionsdatum eller effektivitet ur ett tidsperspektiv då
det finns en sannolikhet att eventuell progression eller komplett respons uppstod innan
behandlingsstoppet och att det således sker en fördröjning mellan att effekten uppstår
och att den registreras. Detta begränsar möjligheten att jämföra data med RCT-studier
utifrån progressionsfri överlevnad ifall risk för fördröjning bedöms stor och ifall samma
fördröjning inte sker i RCT-studierna. Då registrering av bästa effekt enbart sker i slutet
av behandling begränsar det även möjligheten att följa upp de 26 procent patienter som
vid tidpunkten för datauttaget hade en pågående behandling.
Vad gäller bästa registrerade effekt så utvärderas detta som nämnt genom RECISTs
ramverk. Det vanligaste utfallet var progression (40 procent) följt av komplett respons
(22 procent) vilket indikerar en tydlig spridning i analyspopulationen.

Figur 14: Bästa registrerade effekt indelat på RECIST-kriterium och kön1

Den andra variabeln som kan användas vid utfallsanalys är orsak för avslut av
behandling. Den bidrar med att jämföra orsaker till behandlingsstopp som inte fångas
upp i en analys av progressionsfri överlevnad eller vanlig överlevnadsanalys, exempelvis
hur många behandlingsstopp som beror på toxicitet. Av analysen framkommer det att
progression är den vanligaste orsaken till behandlingsstopp (56 procent) men toxicitet
står för 16 procent av behandlingsstoppen, något som inte fångas upp i

1

Not: n=125 då dessa har registrerade värden, resterande 43 individer saknar registrerade värden. Registrering sker vid avslutad behandling och då 43

individer har pågående behandling är inga värden saknade. Komplett respons; angripna tumörer försvinner helt, Partiell respons; minst 30 procentig
minskning av tumörer, Mixed respons, minskning av vissa tumörer men ökning av andra, Stabil sjukdom, minskning tumörer med mindre än 50% eller ökning
mindre än 25%, Progressiv sjukdom, ökning med mer än 25%.

överlevnadsanalyser men som kan vara relevant vid analyser av nytta och
kostnadseffektivitet.

Figur 15: Anledning till behandlingsstopp indelat på orsak och kön2

Sammanfattningsvis finns det alltså två relevanta variabler för analys av utfall men där
bästa registrerade effekt begränsas av att den enbart registreras vid behandlingsavslut
vilket försvårar direkta jämförelser med RCT-studier. Samtidigt bidrar orsak till
behandlingsstopp till att skapa en mer utförlig bild av analyspopulationen och
behandlingsutfall. Vidare saknas PROM/PREM-mått eller liknande patientskattade
upplevelsemått vilket begränsar möjligheten till en patientcentrerad QALY-analys.
Slutligen kan dock överlevnadsanalyser genomföras och sedan jämföras med RCTstudier till följd av variablerna vitalstatus, vitalstatusdatum och datum för
behandlingsperiod.

5.2.5 ÖVERLEVNADSANALYSER KAN GENOMFÖRAS
Vid kostnadsnyttoanalyser är det vanligt att utlåtanden baseras på kliniska studier i form
av RCT-data. De relevanta studierna att jämföra med analyspopulationen i
pilotprojektets datauttag är Checkmate-003 och Keynote-006. Dessa två studier ligger
till grund för TLV:s hälsoekonomiska bedömning av de två läkemedel som finns
inkluderade i datauttaget. De två huvudsakliga utfallsmåtten i båda studierna är total
överlevnadssannolikhet och progressionsfri överlevnadssannolikhet som estimerats via
Kaplan-Meier-metoden. Total överlevnadssannolikhet, eller överlevnadssannolikhet
(OS), estimerar sannolikheten för överlevnad oavsett sjukdomsutveckling eller
2

Not: N=124 då resterande 44 individer av den totala populationen N=168 saknar värden för behandlingsstopp. 43 av dessa har pågående behandling således

finns 1 saknat värde.

behandlingseffekt. Progressionsfri överlevnadssannolikhet (PFS) estimerar istället
sannolikheten att överleva utan progression, således blir detta sannolikheten att
behandlingen har tydlig effekt i termer av att stabilisera eller förbättra
sjukdomstillståndet, utöver att indikera överlevnadssannolikhet.
För Läkemedel A utgick bedömningen från studien Checkmate-003 där total överlevnad
och progressionsfri överlevnad estimerades utifrån 107 patienter med avancerat
melanom. För total överlevnad censurerades patienter vid sista kända vitalstatus vid
tidpunkten för analysen och för progressionsfri överlevnad skedde detta vid sista kända
tumörundersökning. För Läkemedel B utgick bedömningen ifrån Keynote-006 där total
överlevnad och progressionsfri överlevnad estimerades utifrån 279 patienter med
avancerat melanom. För överlevnadsanalyser censurerades patienter vid slutet av
studien och för progressionsfri överlevnad vid sista kända tumörundersökning.

Figur 16: Översikt av RCT-studierna för respektive läkemedel

Båda studierna har ett liknande patientunderlag avseende könsfördelning, performance
status och ålder, jämfört med data ifrån kvalitetsregistret för nya läkemedel i
cancervården, studien för Läkemedel A hade något högre andel män jämfört med
Läkemedel B och RWD. Diagnosen var samma för Läkemedel A och Läkemedel B och för
RWD antas alla patienter ha metastaserad melanom till följd av att indikationen för PD1hämmare är just metastaserad melanom. Slutligen är Performance status likartad mellan
populationerna.

Genomsnittsålder

Läkemedel A

Läkemedel B

RWD

(Checkmate-003)

(Keynote-006)

Stockholmsregistret

61 år

63 år

63 år

58 procent (161) män, 42

55 procent (93) män,

procent (118) kvinnor

45 procent (75) kvinnor

67 procent (72) män,
Kön (hela studien)

33 procent (35)
kvinnor

Diagnos
Patienter i KaplanMeier population

Performance status

Metastaserad

Stadium III eller

melanom

metastaserad melanom

107 patienter

279 patienter

168 patienter

ECOG (0–5):

ECOG (0–5):

WHO (0–5):

0: 64 procent (68)

0: 70 procent (195)

0: 77 procent (129)

1: 34 procent (36)

1: 30 procent (84)

1: 21 procent (35)

2: 2 procent

Metastaserad Melanom

2: 2 procent (4)
3: 0

Tabell 7: Patientkaraktäristika för de studera överlevnadsanalyserna

Resultat från överlevnadsanalyser
Utifrån studiernas utformning och patientkaraktäristikan har jämförbara
överlevnadsanalyser för RWD estimerats via Kaplan-Meier-kurvor. Varje estimering har
tagit hänsyn till studiernas respektive censureringsmetoder för att säkerställa en korrekt
jämförelse mellan kurvorna för RWD och RCT. Vidare har 95-procentiga
konfidensintervall inkluderats för RWD-överlevnadsprediktionerna. För RCT-studierna
har grafer hämtats från respektive studie och rådata genererats genom den statistiska
programvaran R och funktionen Digitize, konfidensintervall för RCT-studierna fanns
inte att tillgå ifrån de publicerade studierna.
Den första överlevnadskurvan illustrerar sannolikheten för överlevnad i procent över tid.
Censureringsmetoden för RCT-studierna var sista kända vitalstatusdatum respektive
studiens slut vilket replikerats i RWD genom behandlingsstart och vitalstatusdatum där
det senare hämtades i samband med datauttaget, alltså vid tidpunkten för analys.
Således är denna replikering i stora drag likartad de två RCT-studierna och möjliggör
jämförelse mellan dem. De tre kurvorna följer varandra relativt väl men inledningsvis
ligger Läkemedel A ovanför konfidensintervallen för RWD. Studien för Läkemedel B
pågick under relativt kort period samtidigt som 13 respektive 17 individer fortfarande
finns kvar i estimeringen efter 3 år för RWD och Läkemedel B (Keynote-006). S Då

totalöverlevnad mäts i både RCT och i registerdata skulle detta kunna göra det möjligt
att utvärdera hur RCT data predikterar överlevnaden i verkligheten.

Figur 17 Kaplan-Meier för överlevnad, censurering för RWD sker vid sista kända vitalstatusdatum. 3

Figur 18 utgår ifrån samma studier men representerar den progressionsfria
överlevnaden. För RCT-studierna sker censurering av individer vid sista kända
tumörundersökning. Detta går till viss del att replikera med RWD då bästa registrerade
effekt är uttryckt i former av tumörutveckling men registrerad effekt finns enbart för 125
av 168 patienter i den analyserade populationen då de resterande har en pågående
behandling. Eftersom att alla patienter inte har en avslutad behandling har
observationsdatum använts för de resterande 43 individer som vid analystillfället
3

Kaplan-Meier kurvor för RCT har hämtats från Checkmate-003 och Keynote-006. I Checkmate studien censureras patienter vid tidpunkt för dataanalys och

det sist kända vitalstatusdatumet. I Keynote-studien censureras patienter vid datum för studieslut. Detta går att replikera i vår RWD då alla patienter har ett
sista vitalstatusdatum. Således har behandlingsstart och vitalstatusdatum använts för att skapa tidsperioderna och generera data över dödsfall eller
censurering i varje tidsperiod t. Sannolikheten för totalöverlevnad har genererats genom Kaplan-Meier metoden för RWD data. 95-procentiga
konfidensintervall har tagits fram utifrån standardfelet vid varje tidsperiod t.

fortfarande hade pågående behandling. Följaktligen är möjligheten att göra en analys av
progressionsfri överlevnad begränsad då progression endast rapporteras vid
behandlingsavslut.

Figur 18 Kaplan-Meier kurva för PFS, censurering för RWD sker vid behandlingsavslut. 4

4

Kaplan-Meier kurvor för RCT har hämtats från Checkmate-003 och Keynote-006. I Checkmate studien censureras

patienter vid sista kända tumörundersökning för att se status för progress. Detta går delvis att replikera i vår RWD
data då de patienter som har avslutad behandling har ett datum för behandlingsavslut. Den ena RWD-kurvan
inkluderar alla individer, även med pågående behandling, och den andra enbart de med avslutad behandling. Detta
blir inte exakt likt de kliniska studierna då det är möjligt att progress sker innan behandlingsstopp i RCT-studien
samtidigt som progression enbart rapporteras vid behandlingsstopp i RWD. Således är datum för behandlingsstopp ett
estimat för progressionsdatum som används för att skapa tidsperioderna och generera data över dödsfall eller
censurering i varje tidsperiod t Sannolikheten för progressionsfri överlevnad har genererats genom Kaplan-Meier
metoden för RWD-data. 95-procentiga konfidensintervall har tagits fram utifrån standardfelet vid varje tidsperiod t.

Läkemedel A och Läkemedel B har likvärdig PFS. Däremot ser RWD ut att ha en
progression skilt från de båda RCT kurvorna. Då PFS från kliniska prövningar inte är
samma sak som behandlingsavslut på grund av progression är detta föga förvånande.
Det är inte otänkbart att behandlingen fortsätter trots att progression inträtt. Detta leder
till att tidpunkten för ett event kommer att registreras senare. Det är inte heller otänkbart
att om behandlingssavslut sker enligt plan eller på grund av toxicitet så kommer bara en
orsak att kunna registreras. Detta leder till att progressionsfrihet kommer att
underskattas.
Utöver jämförelser med de två relevanta RCT-studierna gjordes även
överlevnadsanalyser för de olika subgrupperna som använts tidigare i analysen. Detta
illustrerar ytterligare möjligheter att följa upp effekten av läkemedelsbehandlingen även
när det inte finns en tydlig population att jämföra emot. Den första grafen illustrerar
överlevnad indelat på män och kvinnor samt respektive konfidensintervall. De två
gruppernas överlevnadssannolikhet följer varandra och de breda konfidensintervallen
indikerar att eventuella skillnader inte är statistiskt signifikanta vilket även återspeglas i
p-värdet som testar noll-hypotesen att det inte finns en statistiskt signifikant skillnad
mellan överlevnadskurvorna5.

5 Signifikansnivå

α=0,05

Figur 19: Kaplan-Meier för överlevnad indelat på kön6

Nästa indelning gjordes på performance status för att illustrera eventuella skillnader
inom analyspopulationen. I grafen syns det tydligt att patienter som vid behandlingsstart
uppnådde full daglig aktivitet (performance status 0) har en högre
överlevnadssannolikhet än patienter med performance status 1. Trots att
konfidensintervallen till viss del överlappar visar p-värdet att skillnaden mellan de två
kurvorna är statistiskt signifikant då den förkastar nollhypotesen att kurvorna är lika.
Detta resultat är relevant i relation till jämförelserna med RCT, då den illustrerar vikten
av att patientkaraktäristikan i form av exempelvis performance status är likartad för att
överlevnadssannolikhet mellan RCT och RWD ska vara jämförbar. Anledningen till detta
är just att en överrepresentation av någon grupp i RWD jämfört med RCT kan ha tydliga
6

Sannolikheten för totalöverlevnad har genererats genom Kaplan-Meier metoden för RWD data. Censurering sker vid

sist kända vitalstatusdatum vid tidpunkt för datauttaget. 95-procentiga konfidensintervall har tagits fram utifrån
standardfelet vid varje tidsperiod t.

effekter på överlevnadssannolikheten, vilket illustreras i figuren, och således göra att
analyser inte blir jämförbara. Anledningen till detta är just att en överrepresentation av
någon grupp i RWD jämfört med RCT kan ha tydliga effekter på
överlevnadssannolikheten, vilket illustreras i figuren, och således innebära att analyser
inte blir jämförbara.

Figur 20 Kaplan-Meier för överlevnad indelat på performance status7

Den sista figuren delades in efter de största åldersgrupperna, patienter mellan 40–70 år
och patienter som är äldre än 70 år. Mellan dessa åldersgrupper skiljer sig inte
överlevnadssannolikheten nämnvärt och p-värdet visar att skillnaden inte är statistiskt
signifikant. Dock finns det som nämnt ovan ett syfte i att undersöka eventuella skillnader
inom RWD ifall det skulle finnas en överrepresentation av en särskild patientgrupp i
jämförelse med RCT-studier som man ämnar jämföra överlevnaden med. Detta
illustrerar återigen vikten av att förstå vilken effekt skillnader i patientunderlag mellan
studier kan ha på jämförbarheten.

7

Sannolikheten för totalöverlevnad har genererats genom Kaplan-Meier metoden för RWD data. Censurering sker vid

sista kända vitalstatusdatum vid datauttag. 95-procentiga konfidensintervall har tagits fram utifrån standardfelet vid
varje tidsperiod t. n=129 för Full daglig aktivitet, n=35 för Uppegående. (2) Sängliggande <50% har uteslutits då enbart
4 patienter i population hade denna performance status. Ingen patient hade performance status 3.

Figur 21: Kaplan-Meier för överlevnad indelat på de två största åldersgrupperna8

8

Sannolikheten för totalöverlevnad har genererats genom Kaplan-Meier metoden för RWD data. Censurering sker vid

avslutad behandling. 95-procentiga konfidensintervall har tagits fram utifrån standardfelet vid varje tidsperiod t.
n=104 för åldersgrupp 40–70 år och n=. Dessa två är en aggregerad grupp då de tidigare använda åldersgrupperna
har för få individer för att skapa överlevnadskurvor.5 för Uppegående. (2) Sängliggande <50% har uteslutits då enbart
4 patienter i population hade denna performance status. Ingen patient hade performance status 3.

6

DISKUSSION OCH SLUTSATS

Denna delrapport syftade till att besvara vilka som är de relevanta frågor med tillhörande
variabler som krävs för att kunna utvärdera nytta och kostnadseffektivitet av utvalda
cancerbehandlingar samt testa dessa frågor med en regional datakälla ifrån Stockholms
läns landsting. Utifrån TLV:s hälsoekonomiska expertis och med inspel från relevanta
intressenter kunde ett antal frågor med tillhörande variabler formuleras. Exempel på
dessa variabler är, möjlighet att följa patientrelaterade utfallsmått, dosinformation
(intervall och mängd) samt kostnadsdata. En viktig slutsats från piloten är också
svårigheten att få ut data. Trots god framförhållning, tät kontakt med registerägare och
en tydlig variabelspecifikation kunde inte datauttag från Stockholms läns landsting
hälso- och sjukvårdsdatabas (VAL) ske innan analysstart (5 månader efter inskickad
ansökan)
Den nationella delen som utgick från en kvalitativ analys av Kvalitetsregister av nya
cancerläkemedel visar att det nya registret inte kommer att möta TLV:s behov av
variabler, kontinuerliga datauttag samt att det finns en risk för bristande variabelkvalitet
och täckningsgrad på grund av manuell registrering. Registrets planer för utveckling
visar dock på ökade möjligheter för användning av dess data. Detta kräver dock en ökad
inkludering av variabler, möjlighet till online-publicering av data samt nya
journalsystem som möjliggör automatiks registrering av hälso- och sjukvårdsdata.
Den regionala fördjupningsstudien med data ifrån RCC Stockholms-Gotlands
kvalitetsregister för nya läkemedel inom cancervården (Stockholmsregistret) visar att
det går att komma relativt långt med ett regionalt kvalitetsregister av god kvalitet och
täckningsgrad, men att analyserna även kräver hälso- och sjukvårdsdata ifrån patientens
journal för att vara heltäckande. Bland annat saknas information om kostnader,
kombinationsbehandlingar samt dos (mängd, intervall) i det analyserade
kvalitetsregistret. I analyserna framkommer det också att skillnader i
patientkaraktäristika påverkar jämförbarheten mellan RWD och RCT då skillnader i
exempelvis patienters performance status kan ha en signifikant påverkan på
sannolikheten för överlevnad. Det finns det således ett behov av att säkerställa att de
patientpopulationer som ingår RCT-studien och RWD är jämförbara avseende
exempelvis ålder, kön, performance status. Vidare innebär avsaknaden av vissa variabler
och den begränsade information i variabler som exempelvis doseringsmängd att
möjligheten att säkerställa att populationerna är jämförbara begränsas.

Svårigheten att jämföra resultat från RCT och RWD begränsar även möjligheten att
använda resultat från RWD som underlag för subventionsbeslut utan det bör ses som ett
komplement för att minska eventuell osäkerhet i beslutsunderlagen. Exempelvis kan
RWD användas för att säkerställa att populationer är jämförbara avseende ålder, kön och
enklare patientkaraktäristika. Utifrån det exempel som analyserades i denna pilot (PD1hämmare vid malignt melanom) skulle det krävas mer fler variabler, större
analyspopulation samt större möjligheter till jämförelse med den analyserade
populationen i RCT-studierna för att påverka ett eventuellt subventionsbeslut.
Sammanfattningsvis visar resultaten av denna pilot att det angreppssätt som använts
behöver utvecklas och replikeras för att inhämta mer kunskap om vilka möjligheter och
begränsningar som finns i att inkludera RWD i utvärdering av nytta och
kostnadseffektivitet, exempelvis inför ett subventionsbeslut för ett nytt läkemedel.
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