PRESSMEDDELANDE
Europeiskt samarbete för strukturerad introduktion av nya
cancerläkemedel.
- ”Vi behöver ett europeiskt samarbete kring användning av nya cancerläkemedel.”
Deltagarna var eniga i mötet ”Clinical Introduction and Evaluation of New
Anticancer Drugs” som den 11 mars arrangerades av the Organisation of European
Cancer Institutes (OECI) tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och Läksak
(Läkemedelssakkunniga i Stockholms läns landsting- SLL). Deltagarna, som kom
från sjukvård, klinisk forskning och läkemedelsindustrier, ansåg att det är viktigt
att bygga upp register som knyter samman patient-diagnos-läkemedel för att få
kunskap om effekt och biverkningar av nya behandlingar. Mötet konstaterade
vikten av en europeisk satsning på medicinska IT-system och databaser med
kunskapsbyte över gränserna. Det medger hälsoekonomiska utvärderingar, och
prioriteringar av sjukvårdsinsatser inom cancerområdet liksom gentemot annan
sjukvård.
Mötets huvudföreläsare professor John Mendelsohn, chef för det världskända MD Anderson
Cancer Center i Houston Texas, gav en exposé över utvecklingen av skräddarsydd behandling
med cancerläkemedel.
En rad ledande internationella forskare, kliniker och fysiker visade därefter hur varje
tumörsjukdom idag kan grupperas efter molekylära kännetecken med hjälp av avancerad
diagnostik och visualisering. Detta ger bättre behandlingsmöjligheter men kräver bättre
prioriteringar och internationellt samarbete.
Nils Wilking, KI, redogjorde i detta sammanhang för Läksaks pågående specialläkemedelsprojekt,
som syftar till att få en mer strukturerad introduktion av nya läkemedel. En nyckel till framgång i
detta arbete är att man så långt möjligt kan fånga läkemedelsanvändningen genom automatiskt
förda register.
Behov av mer enhetlig tillgång och användning av cancerläkemedel i Europa betonades av
representanter för svensk och internationell sjukvård, myndigheter, patientförbund och
läkemedelsindustri.
Den avslutande diskussionen visade på stor vilja till gemensamma europeiska intiativ för en
effektiv och säker användning av nya cancerläkemedel.
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