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”Varför ska tillgången till vissa cancerbehandlingar 
vara ett lotteri?” 

 
Inledning 
Under Almedalsveckan 2022 genomfördes det viktiga samtalet ”Varför ska 
tillgången till vissa cancerbehandlingar vara ett lotteri?”1, arrangerat av Sanofi.  
De medverkande var:   

• Camilla Waltersson Grönvall	(M) socialpolitisk talesperson och ledamot i 
socialutskottet 

• Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och 
Regioner 

• Lise-lott Eriksson, ordförande i Blodcancerförbundet 
• Marie Morell	(M) ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners 

sjukvårdsdelegation 
• Marit Jenset, generalsekreterare i Bröstcancerförbundet 
• Mikael Dahlqvist	(S) ledamot i socialutskottet 

 
Moderator var Göran Hägglund, Reform Society. 
 
Här följer ett sammandrag av samtalet, som pågick i 45 minuter och som finns att 
tillgå på Folkhälsodalens hemsida. 
 
Summering av samtalet 

Moderator: Vi ska prata om ett väldigt spännande ämne: Varför ska tillgången till 
vissa cancerbehandlingar vara ett lotteri? En fråga som spelar en rasande stor roll 
för vissa patienter som kan få vård som är väldigt effektiv och andra som möjligen 
blir utan. Jag heter Göran Hägglund och det min uppgift är att moderera det här 
samtalet. Hans Hägglund ska teckna en kort bakgrund till det ämne som vi ska 
resonera om. Är du beredd Hans? 
 
Hans Hägglund: Jag är beredd. Tack Göran! Jag har ett förflutet som 
cancerläkare, framför allt inom hematologin, och är nu nationell 
cancersamordnare. Idag ska vi prata om kombinationsbehandlingar och 
   
 
1 Folkhälsodalen. (2022) ”Varför ska tillgången till vissa cancerbehandlingar vara ett lotteri?”  
https://www.folkhalsodalen.se/play/varf%C3%B6r-ska-tillg%C3%A5ngen-till-vissa-cancerbehandlingar-vara-ett-lotteri  
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möjligheter och utmaningar. Kombinationsbehandlingar är ju ingenting nytt i 
cancervården. Vi har kombinerat cellgifter och annat under många år. Det som är 
relativt nytt är att det finns många moderna läkemedel, med helt nya sätt att 
angripa cancersjukdomen, som målriktade terapier, immunterapi och cell-
genterapier. Det fina är att vi har möjlighet att kombinera de nya moderna 
läkemedlen, som en målriktad terapi med immunterapi, vi kan kombinera det med 
strålning med mera. Det här ger en bättre effekt, kan leda till en förbättrad 
överlevnad, färre biverkningar och bättre livskvalitet för patienterna. Men det 
kommer också ett antal utmaningar, inte minst gäller det prissättning, kostnader 
och kostnadseffektiviteten. Det gäller också uppföljningen och hur vi använder 
och tillgängliggör dessa läkemedel på ett bra och jämlikt sätt.  
Låt mig börja med att diskutera kostnader. De här läkemedlen är ofta kostsamma 
var för sig. När läkemedlen kombineras så blir det oftast en dyr behandling. Inte 
sällan används de en längre period vilket gör behandlingen ännu dyrare.  
När det gäller uppföljningen så är den bristfällig idag. Vi har inom RCC:s 
samverkan startat ett register för cancerläkemedel där vi registrerar ett fåtal nya 
läkemedel för att kunna följa om de tillgängliggörs för patienterna och om de 
används på ett jämlikt sätt. Här är intresset från regionerna varierande. Vissa 
regioner använder registret, en tredjedel säger "nja" och en tredjedel av 
regionerna registrerar i princip inte alls. Här krävs en efterfrågan från regionerna. 
Hur använder vi nya moderna läkemedel i vår region, på våra sjukhus och hur ser 
det ut om vi jämför tillgänglighet med andra sjukhus runtom i landet? Som ett 
exempel på tillgängligheten kan vi ta läkemedlet CDK4/6-hämmare som används 
för en viss indikation på kvinnor med bröstcancer. Där ser vi att de används mer i 
Uppsala, där ungefär 80 % av kvinnorna har tillgång till det här läkemedlet. 
Jämför vi med de norra regionerna har ungefär 20 % tillgång. Det här är viktiga 
siffror som behöver följas upp för att få mer jämlik användning.  
Vi har också svårt att bedöma olika ingående läkemedels effekter. 
Receptläkemedel känner vi alla till och rekvisitionsläkemedel är de läkemedel som 
kliniken beställer hem på sjukhuset. Vilken effekt har läkemedel A från företag A? 
Vilken effekt får läkemedel A i kombination med läkemedel B från företag B? Och 
så kan vi fortsätta då många läkemedel ska kombineras. Det är oerhört svårt att 
göra den bedömningen idag och det kompliceras också av att vi har 
sekretessregler och hemliga avtal. Nu pågår det en process, en arbetsgrupp där 
TLV, LIF och regionerna ingår, där vi förhoppningsvis kan se resultat under hösten. 
Regeringen har gett TLV i uppdrag att med NT-rådet, SKR och regionerna utveckla 
en modell för hälsoekonomisk utvärdering av precisionsmedicin och 
betalningsmodeller för ATMP och olika kombinationsbehandlingar.  
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Moderator: Om kombinationsbehandlingar har praktiserats länge, varför har det 
inte varit dyrt tidigare om det blir dyrt nu? Och vad är dyrt? 
 
Hans Hägglund: När de nya CAR-T-cellbehandlingarna kom så kostade en sådan 
behandling ca fyra miljoner kronor. Över tid blir det lägre kostnader men vi är i 
början av användningen av cellterapier. Tittar vi på diagnoser där 
kombinationsbehandlingar har använts mycket, och jag tror vi kommer in på det 
då Lise-lott är med, är det till patienter med myelom. Där har utvecklingen gått 
snabbt och vi har mycket bättre resultat idag. Kombinationsbehandlingarna har 
ökat kostnaderna till det dubbla, eller ännu mer. Då behöver vi också veta om det 
här är kostnadseffektiv behandling av myelom? Använder vi våra pengar på ett 
bra sätt? Om ja, gör vi behandlingen tillgängligt på ett jämlikt vis för patienterna? 
 
Moderator: Du sade att det var si och så med registreringen. Varför registrerar 
man inte när man har nytta av registret för att dra slutsatser? Det behövs för att 
verksamheterna ska kunna utveckla vården och ge lärdomar till nya generationer 
av läkemedel.  
 
Hans Hägglund: Jättebra fråga! Vi behöver data från uppföljningen för att kunna 
utvärdera effekten, tillgängligheten, jämlikheten och så vidare. Vi har ett register 
för cancerläkemedel där vi ska fånga in behandlingarna och jag ser inte det 
intresset från regionerna. Användningen är varierande och för låg tycker jag. Då 
behöver de styrande efterfråga hur det ser ut med användningen av läkemedel 
hos sina verksamheter. Det handlar om mycket pengar. Det är också viktigt med 
jämlik behandling. Vi behöver tydligare styrning. Det är mycket valfritt i vården 
idag.  
 
Moderator: Tack Hans för en bra inledning. Jag ska välkomna upp ytterligare 
personer till detta samtal. Vi har Mikael Dahlkvist från Socialdemokraterna, 
riksdagsledamot och ledamot i riksdagens socialutskott. Camilla Waltersson 
Grönvall, också riksdagsledamot med plats i socialutskottet och sjukvårdspolitisk 
talesperson för Moderaterna. Samma partibeteckning har Marie Morell, 
ordförande i sjukvårdsdelegationen hos SKR. Vi välkomnar också upp 
patientorganisationernas representanter Lise-lott Eriksson, ordförande i 
Blodcancerförbundet och Marit Jenset, generalsekreterare i 
Bröstcancerförbundet.  
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Moderator: Lise-lott, vilken betydelse har kombinationsbehandlingar?  
 
Lise-lott Eriksson: Det har varit en enorm utveckling inom blodcancer de senaste 
åren där vi kan bota vissa patienter eller få många blodcancerpatienter att leva 
väldigt lång tid med ett förhållandevis bra liv. Vi behöver fortfarande göra ännu 
mer. Det som är så viktigt är att rätt patient får tillgång till rätt behandling i rätt 
tid. Kan vi angripa cancertumörerna och sjukdomarna på flera olika nivåer av 
cellkärnan så blir behandlingen mycket mer effektiv. Vi får då ett mycket bättre 
behandlingssvar som också leder till en mycket bättre prognos framåt. För att få 
det här behandlingssvaret behöver man ofta en kombination av olika läkemedel, 
som Hans var inne på. Vi hade i juni en kongress, EHA, där man pratade mycket 
om att man tidigare ville spara de bästa behandlingarna till sist. Det man ser nu 
är en helt annan strategi med att försöka flytta det bästa framåt, det vill säga 
börja med kombinationsbehandlingar, för att man ser en mycket bättre prognos. 
 
Moderator: Hans berättade att man gör på olika sätt i olika regioner. Vad tycker 
dina medlemmar om det? 
 
Lise-lott Eriksson: Vi pratar om helt revolutionerande behandlingar! Vi har idag 
stora svårigheter både nationellt och regionalt. Nationellt ser vi att det först tar en 
väldigt lång tid att få en rekommendation. När vi äntligen har fått 
rekommendationen så ser vi att regionerna implementerar den väldigt olika. Vi 
hade myelom som ett exempel. Här har det kommit väldigt många 
kombinationsbehandlingar med en mycket stor betydelse. Vi ser enormt stora 
regionala skillnader. Vissa forskargrupper har följt upp myelombehandlingen och 
sett en stor överlevnadsskillnad. Den regionen som faktiskt använder betydligt mer 
nya innovativa läkemedel, och har mer kliniska studier, har också en betydligt 
högre överlevnad. 
 
Moderator: Jag gissar att dina medlemmar, de som är sjuka, är i behov av 
fungerande registrering för att kunna erbjudas bästa möjliga behandling imorgon 
eller i övermorgon? 
 
Lise-lott Eriksson: Det är helt fundamentalt! Vi står inför en jättestor utmaning för 
samhället, som Hans var inne på, de enormt höga kostnaderna. Naturligtvis måste 
vi följa upp. Vi pratar om att vi inte kan implementera det nya för vi har inte 
tillräckligt lång uppföljning och för lite kunskap. Då är det så viktigt att 
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implementera snabbt och följa upp över tid. Jag förstår inte vad vi håller på och 
dividerar om för det här borde ha gjorts för länge sedan! 
 
Moderator: Jättebra Lise-lott, tusen tack! Marit, jag tänkte vända mig till dig med 
samma ingångsfråga om kombinationsbehandlingars betydelse för dina 
medlemmar. 
 
Marit Jenset: Jag representerar en stor patientgrupp. Varje timme, varje dag och 
året om får en kvinna i Sverige beskedet bröstcancer, dvs drygt 8 000 kvinnor 
varje år. Det är många som ska ha behandling och som ska leva ett långt liv efter 
sin behandling. 80 % överlever idag sin bröstcancer men tyvärr insjuknar 1 500 
kvinnor per år i spridd bröstcancer och deras prognos är inte lika ljus. Det är 
speciellt för dem som tillgång till nya läkemedel och nya behandlingar är extremt 
viktigt. Hans nämnde behandling med CDK4/6-hämmare och vi gjorde en 
kartläggning av dem. Det här är en rekommenderad behandling sedan 2017 för 
kvinnor som lever med spridd bröstcancer. Så här såg det ut 2021. Det varierar 
från noll till nio procent användning i Region Norrbotten, till Region Uppsala med 
80 till 89 % användning. Då kan man inte säga att det inte spelar roll var man bor 
i Sverige, eller om man får tillgång till bästa behandlingen. De här kvinnorna har 
en genomsnittlig överlevnad på fem år. Bor du i fel region så kanske du inte 
överlever din bröstcancer. Detta är verkligen ett tydligt exempel på rubriken för 
det här seminariet. Tyvärr verkar det vara ett lotteri. Vi har också frågat våra 
riksdagspartier om hur de ser på införande av nya läkemedel. Alla partier var 
missnöjda förutom Socialdemokraterna, som var nöjda med den ordning vi har. 
Alla andra partier var missnöjda med tillgängligheten, med tempot och man ansåg 
också att det måste till en bättre jämlikhet över landet. 
 
Moderator: Tusen tack! Är registreringen bättre inom bröstcancer än när det 
gäller blodcancer? 
 
Marit Jenset: Vi har ett jättebra bröstcancerregister men det fångar inte 
kvinnorna med spridd bröstcancer. Det finns inte i det nationella 
bröstcancerregistret trots att vi efterfrågat det i väldigt många år. Informationen 
jag gav er har vi fått via Socialstyrelsens register över förskrivna läkemedel. Det är 
intressant att det är vi som patientorganisation som uppmärksammar detta. Det 
står i vårdprogrammen att detta är den rekommenderade behandlingen. Åren går 
och någon annan borde uppmärksamma skillnaden. Det här är inte okej! 
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Moderator: Bra Marit! Mikael, nu ångrar du väl att du skrev det där svaret? Jag 
skojade! Jag gissar att du inte heller är nöjd med situationen som den ser ut? 
 
Mikael Dahlkvist: Nej. Jag blev väldigt förvånad över svaret för jag sitter med 
läkemedelsfrågorna i mitt parti. Jag borde känt till det. Nej, vi är inte nöjda. 
Absolut inte! Ojämlikheten är ett jättestort problem som vi måste ta på allvar en 
gång för alla. Cancer har ändå lyfts upp i olika sammanhang politiskt med 
cancerstrategi, regionala centra, standardiserade vårdförlopp med mera, och 
ändå ser det ut så här. Nej, vi är inte nöjda. Vi ser ett behov av att se över hela 
systemet med läkemedelshantering, alltifrån statlig nivå till regional nivå och ut till 
patienterna. Det här är kopplat till så mycket annat och inte bara specifikt cancer. 
Vi har ett jätteproblem, jag vill vara tydlig med det. 
 
Moderator: Bra. Camilla – är du nöjd med situationen? 
 
Camilla Waltersson Grönvall: Nej. Vi är på ett extremt allvarligt seminarium. Det 
här är ett seminarium om liv eller död! För oss moderater är det fullständigt 
oacceptabelt att det ska spela roll var någonstans i Sverige man bor. Jag är 
riksdagsledamot, jag är alltså lagstiftare, och jag konstaterar att när det gäller 
andra lagar i Sverige så har vi inget val - vi ska följa lagarna. När det gäller hälso- 
och sjukvårdslagen, och patentlagarna, så är det fritt valt arbete om man ska 
rätta sig efter dem. Det står i portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen att vi 
har rätt till en jämlik vård oavsett var i Sverige vi bor. Jag är av uppfattningen att 
den nationella cancerstrategin har varit viktigt men den behöver hela tiden 
uppdateras. Vi behöver utveckla kvalitetsregistren. Jag skryter ofta om att vi har 
en mängd fungerande kvalitetsregister. Men de behöver standardiseras. Det blir 
ytterligare ett exempel att det inte finns för spridd bröstcancer. Ett land som är 
känt för sina goda kvalitetsregister måste ju ha ett kvalitetsregister för spridd 
bröstcancer. Vi måste se till att hälso- och sjukvårdslagen inte är en lag för fritt 
valt arbete. Den ska följas och om man inte gör det ska det bli konsekvenser. 
Nationella riktlinjer ska följas, de ska utvecklas, vi behöver utvärdera och vi måste 
ha den förstärkta vårdgarantin som vi moderater vill koppla till just cancer och 
standardiserade vårdförlopp. Hälsodata behöver fångas och digitala beslutsstöd 
behöver finnas. Vi behöver också ha andra finansieringsmodeller för de nya 
revolutionerande läkemedlen. Det är hoppfullt, mina vänner! Vi lever i en tid där 
det finns en möjlighet att bota på ett sätt som det aldrig funnits tidigare. 
Forskningen måste fortsätta, hälsodata behöver finnas tillgängligt så vi kan 
optimera detta på alla möjliga sätt. Tack! 



 

 

MAT-SE-2201004 (ver.1.0) 01 2023  
 

 
Moderator: Tack! Marie Morell, med helikopterperspektiv för regionerna, varför 
blir det så här? Jag tänker på till exempel registreringen. 
 
Marie Morell: Vi har ingen bra systematisk uppföljning av våra register och vår 
datainformation. RCC gör en mängd bra rapporter. Läkemedelsanvändning har 
inte regionerna tillgång till. Kanske ger det fel association, men för politikerna har 
det varit något av en "no go zone" att ge sig in i läkemedel. Vi är inte särskilt 
välkomna på den arenan av våra läkemedelsgrupper, kommittéer och tjänstemän. 
Det är en mängd personer som jobbar med frågan. Det jag har gjort på 
hemmaplan i Östergötland är att jag har föreslagit att vi ska bryta ned den 
nationella läkemedelsstrategin och göra den regional och ha den tydligt på 
styrelsens agenda. Vi vill ha in läkemedelsfrågorna i den politiska organisationen 
så att det tydliggörs var och av vem det ska hanteras. Det behöver vi hjälpas åt 
med att göra i alla regioner för vi måste få upp kunskapen. Det är 10 % av vår 
hälso- och sjukvårdsbudget som går till läkemedel och vi måste se till att den 
används på ett klokt sätt för bästa möjliga nytta för patienten. Där behöver vi 
information och data. Vi vill också ha info om vad som finns i pipeline men också 
vad som är framme i horizon scanning-arbetet. Här har vi inte en bra systematik 
för återkoppling till politiken så att vi vet vilka steg vi behöver ta. Det kan innebära 
arbetssätt, behov av nya kompetenser, smartare organisation och liknande när 
det kommer nya terapier. Vi behöver också en bra kompetensutveckling för våra 
medarbetare, det tror jag är en av nycklarna. Vi är ett av få länder som inte har 
lagstiftning på att läkarna ska fortbilda sig. Det är något som Camilla och jag har 
drivit politiskt. Vi visade tidigare en regional karta men jag menar att det är en 
massa olika områden inuti varje region. För vården handlar om vilket sjukhus du 
hamnar på, vilken klinik du hamnar på och till sist - vilken läkare du råkar träffa. 
Det är så ojämlikheten byggs. Den är många gånger större än den mellan enskilda 
regioner. Det handlar också om vem du är som patient. Vi pratade i morse om 
kvinnors hälsa. Det är viktigt att komma ihåg vad patienten bär med sig för 
historia för det påverkar också hur du blir bemött i vården. Det får vi inte glömma 
bort när vi pratar om ojämlik hälsa. 
 
Moderator: Bra. Men om vi återkommer till inlämnande av uppgifter till register, 
går det inte att säga att ”så här ska det vara”? Om vi använder en viss 
behandling ska det rapporteras till registret för att vi ska kunna utveckla vården. 
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Marie Morell: Absolut! Jag håller helt med och vi måste fråga efter det, alltså den 
andel av kvalitetsregistren vi i min region är med i. Jag har ingen aning vilka de är, 
för det ingår inte i våra delårsrapporter som kommer månadsvis. För RCC vet vi 
mer men det finns jättemånga kvalitetsregister. Det är också viktigt att kvaliteten 
på den inmatade datan är god. Ett problem är att vi inte har lyckats göra det 
automatiserat, så det blir ofta en belastning för vårdens medarbetare. Då kan 
medverkan ses som en administrativ börda och det kan göra att man inte vill 
delta. 
 
Moderator: För att utveckla vården så måste vi registrera vad vi gör. Då kan det 
inte vara fritt valt arbete. Det måste vara en del av arbetsuppgiften att registrera 
för att det ska bli verkstad. Funkar inte detta så kommer inte forskningen att göra 
de framsteg som vi vill se. Det är åtminstone ett minimikrav. Fotboja för regionråd 
som inte ser till att det genomförs! (skratt) 
 
Hans Hägglund: För att förtydliga så är ett av RCC:s uppdrag att ta fram 
kunskapsstöd, standardiserade vårdförlopp, vårdprogram, kvalitetsregister, 
individuella patientöversikter. Men det är lokalt på sjukhusen och i verksamheterna 
som de ska användas. Det är regionerna som måste fråga efter hur de används 
och hur vi lär av data. Då kommer insikten att ”här registrerar vi inte alls” och då 
behöver tryck skapas för att det ska ske. Jag tycker också det är ett stort problem 
att budgeten till verksamheterna idag går ut som en påse pengar. Ungefär hälften 
går till läkemedel och hälften till personal i cancerverksamheten. Vi har pratat om 
ökade kostnader för exempelvis kombinationsläkemedel. De flesta verksamheter 
har besparingskrav, ska hålla budget och så vidare. De flesta verksamhetschefer 
vill följa de vårdprogram som finns och använda de läkemedel som 
rekommenderas, som är kostnadsdrivande. Vad i påsen sparar man på? Jo, 
personalen. Det behöver vi göra någonting åt. Det kan inte vara så i 
fortsättningen. 
 
Marie Morell: Kanske ska man separera budgeten. I Östergötland har vi 
decentraliserat läkemedelsbudgeten för att läkemedelsbehandling ska likställas 
med annan behandling. När vi får ett nytt läkemedel så har vi en speciell 
budgetpost som ligger på hälso- och sjukvårdsnämndens nivå för infasning. Då 
görs en kalibrering, för vi vet inte vad som är normalläget för det nya läkemedlet. 
Hur stor blir användningen och hur stora resurser behövs? Då finns en liten 
kalibreringstid. Sedan går det in i ordinarie verksamhet och den modellen är 
användbar. Det finns också andra sätt att äska resurser och få in en ny 
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behandling. Politiken är inte så involverad i den här typen av läkemedelsfrågor på 
regional nivå. Vi pratar väldigt mycket bemanning. I Stockholm genomförs väldigt 
många seminarier, Folkhälsodalen och annat. I Linköping är det ingen som pratar 
om det här.  Ingen kommer och har seminarier. Jag arrangerar en del men var är 
ni andra som driver frågorna? Hur skapar vi debatten ute i regionerna? Hur 
många gånger har ni varit i Umeå eller Lund och bjudit in politiken och 
verksamhetsföreträdarna och de andra för att diskutera varför det ser ut så här 
just i din region? Vi kommer inte åka till Stockholm eller Almedalen. Hit kommer 
möjligtvis jag och någon till. Det här är jätteviktigt! Den här diskussionen måste ut 
i hela landet. Sverige är mer än innanför tullarna i Stockholm. 
 
Moderator: Det är jättebra! Nu har Lise-lott och Mikael begärt ordet och sedan 
Roger Henriksson. 
 
Lise-lott Eriksson: Marie tog upp att politiken inte var speciellt välkomna in i 
läkemedelsfrågorna. Tyvärr är inte vi från patientorganisationerna det heller. Och 
allt är ju för patienterna! Det är ett jättestort problem när man inte får fram 
patientperspektivet. Jag tänker också på det som Hans tog upp, att klinikerna ska 
välja mellan att ha personalen kvar eller använda nya läkemedel. Det säger sig 
självt. Är det det här vi vill? Ska det vara upp till regionerna själva att bestämma? 
Då får vi en väldig ojämlikhet! För flera år sedan införde vi ett nationellt ordnat 
införande av läkemedel för att vi skulle komma ifrån ojämlikheterna men det känns 
nästan som att vi har skapat mer ojämlikhet. Marie frågade också varför ingen 
kommer ut? Varför gör ingen det här i regionerna? Vi från Blodcancerförbundet 
har bjudit in till så många olika runda bordssamtal runt om i landet. Det har vi 
gjort tillsammans med industrin i många avseenden. Camilla lyfte 
betalningsmodeller och det tycker jag är jätteviktigt. Vi behöver förstå att vi har 
helt nya innovationer och då behöver vi också nya innovativa sätt att få fram 
värdet och betala för det här. Jag håller med Hans, det är inte relevant att betala 
för en behandling som kanske kostar fyra miljoner kronor utan att veta att 
patienten svarar på behandlingen. Då behöver vi betala över tid när vi faktiskt kan 
följa upp hur patienterna också har svarat på behandlingen. Jag tror att vi 
behöver se på kombinationsbehandlingar på samma vis. De ger helt andra 
möjligheter än tidigare och då behöver vi se helt andra förutsättningar att betala 
för dem. Vi behöver också dela på risker över tid. 
 
Mikael Dahlkvist: Detta är en intressant diskussion. Jag funderar mer och mer på 
hur detta ska fungera mellan nationell och regional nivå. Vem gör vad? I riksdagen 



 

 

MAT-SE-2201004 (ver.1.0) 01 2023  
 

kan vi inte bestämma i detalj. Vi måste komma med nationell lagstiftning. 
Samtidigt är jag ödmjuk och förstår regionernas svåra situation. Vi måste sätta 
oss och diskutera. Det finns ju partier som driver statlig sjukvård. TLV fick bara i 
förra veckan ett uppdrag av regeringen att se över nya betalningsmodeller och 
nya beräkningar för nya innovativa läkemedel. Där är vi rätt överens partierna 
emellan. Vi måste ha andra incitament för vissa läkemedel. 
 
Roger Henriksson: Jag har tidigare varit chef för regionalt cancercentrum i 
Stockholm, Gotland och på Radiumhemmet. Jag är nu senior professor i Umeå. 
Jag tycker att det är fantastiskt intressant det ni sagt och håller med Hans, Lise-
lott och er andra. Jag tycker man förenklar debatten väldigt mycket. Marie var 
inne på var ojämlikheten finns. Den regionala bilden för bröstcancer stämmer men 
tittar man lite mer så har vi stora socioekonomiska skillnader. Ojämlikheterna är 
inte bara regionalt utan beror framför allt på socioekonomiska faktorer. I 
Stockholm är detta påtagligt. Därför tycker jag att dessa bilder är väldigt 
förenklade. Jag kan nämna två saker - immunterapianvändningen av läkemedel 
och en ny metod att behandla en elakartad form av hjärntumörer. Där är 
Stockholmsområdet sämst. Vi kan inte rita kartan i norr eller söder utan man 
måste se djupare. Jag tycker inte att politikerna ska syssla för mycket med 
läkemedel, ni kan inte det här. Mycket beror på mig som enskild doktor när jag 
skriver ut receptet till patienten, på min kunskap och på min kompetens och det 
måste vi förstå. Varför fyller vi inte i registren som kan hjälpa beslutsfattarna? 
Förenkla inte debatten, för det är så mycket mer än geografi som det beror på. 
 
Moderator: Bra! Det är en otroligt spännande diskussion som handlar om väldigt 
många dimensioner. Ni har verkligen lyckats belysa det genom era inlägg och jag 
tror att det finns en gemensam strävan. Den här strävan får inte avstanna utan är 
ett jobb varje dag. Det är rasande viktiga frågor och ytterst en fråga om liv och 
död. Det kan vara för dig och mig imorgon, det är för någon annan idag. Jag vill 
säga stort tack till alla medverkande och till er som har följt oss. 
 


