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Redaktörens rader

J

ag har, när jag skriver detta, varit på ett synnerligen
upplyftande styrelsemöte i Svensk Onkologisk Förening.
När jag tillträdde som denna tidnings redaktör för tre år
sedan blev jag också styrelsemedlem och har under åren
hunnit med en räcka möten. För det mesta är det trevliga tillställningar där vi är överens om vilka frågor som ska prioriteras och
drivas framåt. Denna gång gick vågorna höga och styrelsen kunde helt enkelt inte enas. Under min tid i SOF har det aldrig hänt
förut. Frågan det gällde? Gynonkologins framtid, om gynonkologi
skall vara en grenspecialitet eller ej samt om man ska kunna utbilda sig till gynonkolog utan att vara allmänonkolog i botten.
Vi bestämde att tidningen ska belysa frågan och att båda sidor
ska få skriva om hur de uppfattar gynonkologins framtid. Vi börjar i nr 2. Om läsarkretsen har lika bestämda uppfattningar i frågan som SOFs styrelsemedlemmar så kommer det att bli en intressant vår…Skriv gärna till oss och berätta hur du ser på detta.
I detta nummer får vi, förutom SOFs årsberättelse för 2013, läsa
om en kartläggning av radioterapin i landet. Även här finns bekymmer med nyrekrytering och kompetensutveckling. Hur ska
vi utbilda tillräckligt många (och tillräckligt bra) strålonkologer?
Frågorna hopar sig. Vi blickar framåt mot ett spännande 2014.

Redaktören Nina

Cavalli-Björkman
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SOFs årsberättelse 2013

Medlemmar
Styrelsen har under året valt in 30 nya medlemmar och föreningen har totalt 1014 medlemmar.
Styrelsen
Styrelsen har detta år bestått av Roger Henriksson, ordförande, Gunnar Wagenius, vice
ordförande, Gunilla Enblad, vetenskaplig
sekreterare, Mikael Johansson, facklig sekreterare och Henrik Lindman, skattmästare. Vidare Caroline Lundgren, Magnus
Lagerlund, Susanne Ottosson, Nina CavalliBjörkman, Marie Hjelm-Eriksson, Jan Frisell, Birgitta Lauri, Per Nilsson, och Marcus
Thomasson som övriga ledamöter. Styrelsen
har sammanträtt vid tre tillfällen, i samband
med Onkologidagarna i Linköping, internat
i augusti i Stockholm och i december inför
Riksstämman i Stockholm.
Extern representation
Roger Henriksson har varit ordinarie representant och Gunilla Enblad suppleant
vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktige.
Mikael Johansson har varit ordinarie representant och Roger Henriksson suppleant
i Svenska Läkarförbundets representantskap. Marie Hjelm-Eriksson och Caroline
Lundgren har under året varit föreningens
representant i UEMS (Union Européenne des
Médécins Specialistes).
Roger Henriksson har varit kontaktperson
för ESMO och Björn Zachrisson för ESTRO.
Christer Lindholm är konsultationsläkare i
Sveriges Läkarförbund och Mikael Eriksson
talesman i språkfrågor. Arne Hallqvist har
kvarstått som kontaktperson i försäkringsmedicinska frågor. Gunnar Wagenius har
varit medlem i Svenska Läkaresällskapets
riksstämmodelegation och Gustav Ullenhag
har varit IPULS-granskare.
Sekretariat, hemsidan
Ansvarig för SOF’s kansli är Inger Hjertström
Östh, som finns på Onkologiska kliniken i
Uppsala. Kansliet sköter ekonomi, medlemsfrågor mm och arbetar också med layout av
Meddelande från SOF. Även Monica Sandström är delaktig i kansliarbetet.
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Meddelande från SOF
Tidningen har distribuerats till medlemmar i
SOF i totalt 8 nummer under 2013. Annonsintäkterna har uppgått till 554 900 kr under
hela året. Som en del av avtalet kring Meddelande från SOF får också varje medlem ett
abonnemang på Acta Oncologica för personligt bruk.
Stipendier
Under 2013 har SOF stipendier delats ut till
2 personer för deltagande i kongresser.
Onkologidagarna 2013
Årets Onkologidagar anordnades i Linköping
med Onkologkliniken som huvudansvariga.
Jan Waldenströmföreläsningen hölls av
Reinhard Büttner och Elis Bervenföreläsningen hölls av Richard Pötter.
SOFT-kursen som anordnades i anslutning
till Onkologidagarna behandlade ämnet Gynekologisk Onkologi.
Styrelsen
Styrelsen har under 2013 genomfört en utredning av antalet onkologer i landet där vi
ser stora regionala skillnader. Resultaten
har publicerats i SOF nytt och DN debatt.
SOF fortsätter att arbeta för att uppnå en
rättvis och bra vård i hela landet. Dessutom
har SOF samverkat med Dagens Medicin vid
olika möten om situationen för cancervården
i landet. Vidare har SOF deltagit i nationella
möten arrangerade av patientföreningar.
Styrelsen har även framfört att vi anser att
den enade specialisten radioterapi med onkologi bör finnas kvar, men att man i Europa
arbetar för två separata specialiteter. Slutligen har styrelsen arbetat intensivt för att
finna formerna för fortsatt samarbete med
Stiftelsen Acta Oncologica och för att förbättra Meddelande från SOF och föreningens
hemsida.
Utbildningsutskottet 2013
I samarbete med Socialstyrelsen har förslag
på ”kravspecifikation” för kursämnen inom
ST utbildningen tagits fram. Förslaget kommer att komma på remiss under våren 2014.

Meddelande från

Utskottet har deltagit i Socialstyrelsens arbete kring revidering av specialitetsindelningen
som är tänkt att träda i kraft 150101.
Fortbildning för specialister är en fråga som
varit eftersatt. Ett pågående arbete tillsammans med Läkarförbundet och läkarsällskapet är ”Nätverket för fortbildningsfrågor”
där representanter för många specialitetsföreningar deltar. Arbetet går ut på att hitta
strukturer för ett kontinuerligt lärande även
efter specialistutbildningen.
UEMS, sektionen för radioterapi har bytt
namn under våren. Vi heter nu Radiotherapy
and Radiation Oncology. Marie Hjälm-Eriksson deltog i UEMS möte i Brussel 19-20
april samt inom sektionens möte i Geneve 21
april.
Fackliga utskottet
Under verksamhetsåret har arbetet med
utveckling av organisationen för SPUR inspektioner av ST-läkarutbildningen vid landets onkologkliniker fortsatt. Några faktiska
inspektioner har ej genomförts och antalet
kliniker som anmält intresse för inspektioner
har varit få. SPUR organisationen har dock
byggts upp och antalet SPUR inspektörer
bedöms idag vara tillräckligt för att under
nästa verksamhetsår fortsätta med inspektioner av såväl stora som små kliniker.
Arbetet med att rekrytera nya inspektörer
fortgår och förhoppningen är att återuppta
SPUR inspektioner av svenska onkologkliniker under första halvåret 2014. SOF var
tyvärr inte representerat vid läkarförbundets
representantskap 2013 då detta kolliderade
med kursen i grundläggande cytostatikabehandling som prioriterades av styrelsens
facklige sekreterare. Styrelsen har dock tagit
del av protokollet från representantskapet.
På representantskapet rapporterade bl a LIPUS kanslichef Kåre Jansson om en generell
minskning av antalet SPUR inspektioner och
att intresse för samverkan mellan specialiteter för SPUR inspektioner väckts. Idag har
endast 7 specialitetsföreningar av knappt 50
kommit igång med SPUR inspektioner.

SOF

kurs i cytostatikabehandling. Kursen hölls
på Lejondals slott 1-3/10 2013 och samlade
denna gång 50 ST-läkare från hela landet.
Kursen fick som tidigare ett mycket gott betyg i den avslutande kursutvärderingen. SOF
planerar att ånyo arrangera kursen i oktober
2014. Behovet av en fortsättningskurs med
fördjupningsämnen har uppmärksammats
under de tre åren som den grundläggande
kursen arrangerats. Förhoppningsvis kan
en sådan arrangeras under nästa verksamhetsår.
SOF har under året mottagit ett flertal remisser. Socialstyrelsens rapport ”Översyn
av läkares specialitetsindelning” (SoS Dnr
12273/2012) skickades på remiss och diskuterades intensivt i SOFs styrelse. Styrelsen var enig i vikten att Onkologi kvarstår
som en basspecialitet där goda kunskaper
i såväl medicinsk onkologi som radioterapi
prioriteras. Vad gäller den nya tilläggsspecialiteten gynekologisk onkologi var dock
styrelsen delad där vissa ledamöter stöttade
åsikten att gynekologisk onkologi borde avskaffas som formell tilläggsspecialitet och
istället jämställas med övriga onkologiska
subspecialiteter. Delar av styrelsen med företrädare för svensk gynekologisk onkologi
stöttade dock helt rapportens förslag att gynekologisk onkologi skall vara en tilläggsspecialitet med möjlig ingång från såväl onkologi
som gynekologi.
Associerade föreningar
Bröstonkologisk förening (BOF), Gastrointestinal onkologisk förening (GOF), Scandinavian Society för Head and Neck Cancer,
Svensk förening för isotopterapi (SFIT),
Svensk förening för urologisk onkologi
(SFUO) och Svenska sällskapet för gynekologisk onkologi (SSGO).

Gunilla Enblad
Vetenskaplig sekreterare

Cytostatikakursen
SOF arrangerade för tredje gången i samarbete med Cancerakademien Norr för en kurs
i grundläggande cytostatikabehandling för
ST-läkare. Kursen arrangerades till självkostnadspris och föreläsarna ställde upp
utan arvode för att möjliggöra en obunden
Meddelande från SOF 1/2014
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Kartläggning av
strålbehandlingsresurserna i
Sverige 2012 – vart är svensk
strålterapi på väg?

S

trålbehandling är en viktig
del i behandlingen av våra
cancerpatienter. Det är en
av hörnstenarna inom vår
specialitet, allmän onkologi och grenspecialiteten gynekologisk onkologi. I
debatten på senare tid har dock fokus
legat mycket på den andra hörnstenen, medicinsk onkologi. Det kan bero
på den mängd nya dyra läkemedel
som på senare år lanserats och kommit till brett användande. Olikheter
i upphandling och marknadsföring
mellan läkemedel och medicinsk teknisk utrustning påverkar också denna
diskussion. Det kan därför upplevas
som att utvecklingen inom strålterapi
kommit något i skymundan inom onkologin.
Det sker emellertid idag även en
snabb teknikutveckling inom strålbehandling med nya behandlingsmöjligheter med ökad precision och säkerhet. En utveckling som både styrs av
vårt intresse att förbättra patientbehandlingen med avseende på sjukdoms- och symptomkontroll inklusive
livskvalitet men också av ökande
myndighetskrav från framför allt strålsäkerhetsmyndigheten.
För att genomföra aktuell klinisk patientbehandling, aktivt delta i teknikutveckling och möta ökande myndighetskrav behöver vi säkra nuvarande
10
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personella resurser och kompetens.
Men vi behöver framförallt öka resurserna och kompetensen inom svensk
strålterapi! Ett långsiktigt arbete som
kräver planering, ekonomiskt tillskott
och styrning!
Sedan några år håller vi på att bygga
upp ett nätverk med radioterapiansvariga onkologer från landets alla strålbehandlingsavdelningar. Detta gör vi
för att kunna dra lärdom av varandras
arbetssätt, likrikta våra behandlingar
på sikt och gemensamt ta ansvar för
bemanning, utveckling, forskning och
undervisning. Kort sagt för att blicka
framåt!
Hittills har vi på dessa möten sett
att vi arbetar på olika sätt och att vi
saknar kunskap om hur radioterapin i Sverige ser ut ur ett onkologiskt
perspektiv. Vår upplevelse är att det
råder stora skillnader avseende hur
många onkologer som jobbar med
strålterapi och hur arbetet inom strålterapin är organiserat.
För att få en objektiv bild av upplevda
olikheter har vi gjort en undersökning av de faktiska förhållandena. Vi
genomförde en kartläggning av radioterapiresurser och infrastruktur inom
svensk radioterapi 2012. Vi enades
om tolv frågor som vi tyckte kunde
beskriva strålterapiresurserna på de

Meddelande från

olika klinikerna, (fig. 1). Alla frågor
har skickats flera gånger till varje klinik och slutsvaren har kontrollerats
av respektive uppgiftslämnare på varje
klinik.
Med utgångs punkt från nyligen publicerad artikel i Meddelande från SOF
(ref. 1) där man påvisade regionala
skillnader mellan antalet onkologspecialister i förhållande till antalet nya
cancerpatienter rapporterar vi utfallet
för några av dessa frågor för att belysa
läget för radioterapin i Sverige.

SOF

När det gäller vissa av frågorna som
försöker belysa vad man gör på respektive strålbehandlingsavdelning har
vi vid diskussionerna förstått att det
finns delvis olika definitioner av en del
arbetsmoment exempelvis gäller detta
nybesök respektive återbesök. Därför
har vi valt att inte rapportera det i nuläget utan fortsätta dialogen i gruppen
(gäller t ex fråga 12). Vi är medvetna
om att både vår kartläggning och den
med totalantalet specialister inne
håller brister.

Figur 1.

De frågor som ställdes i november 2012 var:
1) Uppgiftslämnare
2) Sjukhus
3) Organisationsform; linjeorganisation teambunden/diagnosbunden bemanning
(a) alternativt egen strålsektion (b) eller kombination därav (c)
4) Antal linjäracceleratorer
5) Antal behandlingsstarter/år och antal fraktioner/år.
6) Antal polikliniska ny- och återbesök på strålbehandlingsavd
7) Antal dosplanerade behandlingar av följande typer; ”Standard” (2D-RT, 3DCRT, rtg-beh) och antal ”Special” (IMRT/rotationsbeh/TBE/SBRT m m)
8) Vid bildgranskning av läkare utför läkare
A=all bildgranskning
B=start och andra planerade kontroller
C=endast starter
D=utbildning och enstaka ”komplicerade” inställningar
E=C+D
9) Medelantal tjänstgörande specialistläkare (0.5 mindre än 50% av veckoschemat, 1.0 mer än 50% av veckoschemat)
10) Medelantal tjänstgörande ST-läkare (0.5 mindre än 50% av veckoschemat,
1.0 mer än 50% av veckoschemat)
11) Hur många läkare på kliniken kan sköta strålbehandlingen på aktuellt sjukhus under en månad på sommaren?
12) Hur många läkare på kliniken kan sköta strålbehandling av gynekologisk
cancer under en månad på sommaren?

Meddelande från SOF 1/2014
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År 2012 fanns det femton stycken
onkologkliniker med totalt 62 acceleratorer i Sverige. Antalet läkare som
tjänstgjorde på strålbehandlingen var
41,5 specialister och 18,5 ST-läkare
(fig. 2). I en regional uppdelning blir
medelantalet tjänstgörande specialister i södra regionen 12,5 stycken,
i sydöstra 7 st, västra regionen 5 st,
i Stockhom-Gotland (KS) 3 st, i Upp-

sala-Örebro 10 stycken och i norra
regionen 4 stycken. Majoriteten av
radioterapienheterna är organiserade
i egna sektioner eller i kombination i
linjen (fig. 2). Under sommaren finns
det 72.5 läkare som kan sköta den
dagliga strålverksamheten på sin respektive klinik (fig. 2). Per accelerator
(Uppsala ej med) gavs i genomsnitt
6256 fraktioner år 2012 (fig. 2).

Figur 2
Region/ort

Onk.
OranisationsSpecalist* form

n
linacc

Frakt/år

Norr
34
6
46215
Umeå
28
b=egen sektion
5
37000
Sundsvall
6
c=komb.linj/egen 1
9215
Uppsala/Örebro 84
16
61570
Uppsala
29
c=komb.linj/egen 4
Eskilstuna
10
a=linje org.
2
9467
Örebro
14
b=egen sektion
3
13000
Karlstad
12
c=komb.linj/egen 2
11917
Västerås
10
c=komb.linj/egen 2
11538
Gävle
9
b=egen sektion
3
15648
a=linje org.
Stockholm/Gtl
103,6
12
79879
Sydöst
29
7
42679
Linköping
12
b=egen sektion
4
23227
Jönköping
13
b=egen sektion
2
12631
Kalmar
4
b=egen sektion
1
6821
Väst
39
11
63383
Göteborg
33 (B-ås
b=egen sektion
11
63383
/Borås-SU
6)
Södra
63
10
69125
Skåne
52
c=komb.linj/egen 8
56625
Växjö
11
a=linje org.
2
12500
TOTAL
314
62
362851
* Antal onkologspecialister 20110 enl tidigare rapport från SOF (ref 1).
** Fråga 9 fig 1
*** Fråga 10 fig.1
****Fråga 11 fig 1
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Antal
RT
spec**

ST
läk
***

4
3
1
10
2,5
1,5
1,5
1,5
2
1
3
7
4
1,5
1,5
5
5

2,5
2
0,5
6
1,5
0
1,5
1
1,5
0,5
1,5
2
1,5
0,5
0
2
2

N tot
RTOnk
****
6
4
2
24
6
3
5
3
3
4
10
7,5
4
1,5
2
12
12

12,5
10,5
2
41,5

4,5
3,5
1
18,5

13
9
4
72,5

Vårt resultat för antalet acceleratorer i
Sverige visar precis som Mats Ahlberg
från Karlstad redan påpekat att antalet acceleratorer i Sverige som rapporterades i Lancet Oncology tidigare i år
( ref 2) inte stämmer. De rapporterade
78 st, enligt vår kartläggning är det 62
stycken. Utvecklingen är dock att vi
kommer att se ett ökat antal acceleratorer de kommande åren.
Även om radioterapi är en av hörnstenarna i våra onkologiska behandlingar
är det bara drygt 13 % av specialisterna som tjänstgör inom strålterapin
när man jämför med totalantalet onkologspecialister (ref 1). Är det rimligt
med tanke på radioterapins snabba
utveckling, ökande kvalitetskrav och
dokumentation också i skuggan av förestående pensionsavgångar? Knappt
en fjärdedel (23 %) av onkologspecialisterna kan sköta den egna klinikens
radioterapi på sommaren vilket gör att
kunskap finns för dagens behandlingar men utvecklingen går fort och alla
behöver hänga med i allt nytt samt att
behovet finns att driva utvecklingen
framåt. Exempelvis står Skandionkliniken för dörren med koncepten
”distribuerad kompetens” och ”rotationstjänstgöring” av olika grad. Detta
bidrar ytterligare till ett ökat behov av
strålkunniga onkologer. Det är viktigt
att vi tillsammans tydliggör behovet
av att stärka personell rekrytering till
onkologin i allmänhet och strålterapin
i synnerhet! Gör vi inte detta riskerar
vi att inte kunna möta ens dagens
och absolut heller inte morgondagens
behov av patientbehandlingar, bemanning, kompetens och FOU!
När man jämför antalet tjänstgörande
medarbetare på strålbehandlingen
mot befolkningsunderlaget i respektive region (Södra 12,5/1,7 milj.inv,
Meddelande från SOF 1/2014
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västra 5/1.8 milj.inv, sydöstra 7/1
milj.inv, Uppsala-Örebro 10/2 milj.
inv, Stockholm-Gotland 3/2,2 milj
inv, Norra 4/0.9 milj. inv) ser man
stora skillnader. Tar man istället siffran från fråga 11 ger det delvis en annan bild (Södra 13/1,7 milj. inv, västra 12/1.8 milj. inv, sydöstra 7,5/1
milj. inv, Uppsala-Örebro 24/2 milj.
inv, Stockholm-Gotland 10/2,2 milj
inv, Norra 6/0.9 milj. inv). Detta kan
delvis förklaras av klinikernas olika
organisation vilket gör att vi kan fråga
oss om vi utnyttjar medarbetarnas
kompetens på rätt sätt? Detta belyses
även i vår kartläggning när det gäller utnyttjande av våra acceleratorer
vilket skiljer sig i landet när det gäller
antalet fraktioner per accelerator. Andra förklaringar till de regionala skillnaderna är exempel på att vi behandlar delvis olika patientgrupper.
För att utnyttja kompetensen på rätt
sätt behöver vi titta på nya lösningar.
Exempelvis kan kanske andra arbetsgrupper ta över en del av läkarnas arbete på strålbehandlingen? När man
ser på bildgranskining har det med
nya tekniker varit en sådan utveckling
på många håll i landet. Mer och mer
har gått över till sjuksköterskorna när
dagliga bilder tas för onlinegranskning. Klart är att vi ser ett behov att
fortsätta stärka radioterapin med
kompetens både med fortbildning av
medarbetare samt genom att få in fler
yngre kollegor som är beredda att i
stor utsträckning arbeta med strålbehandling. Detta för att kunna fortsätta
vara med i utvecklingen och möjliggöra att våra medborgare skall få den
bästa möjliga radioterapin.

14
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Idag har vi inga problem att rekrytera
ST-läkare till vår specialitet men flertalet vill arbeta med annat än radioterapi. Här behöver vi vara självkritiska,
tydliga och kreativa för att engagera
flera att ägna sig åt radioterapi. En
idé vi diskuterat i gruppen är att alla
ST-läkare borde får kännedom om
strålbehandling och dess betydelse
mycket tidigare i sin specialistutbildning. Idag tenderar hela utbildningen
i radioterapi att komma mot slutet av
ST vilket gör att man redan ”sugits
upp” av andra sektioner inom organisationen. Detta första närmande och
inhämtande av den mest basala strålterapikompetensen skall dock inte ske
på bekostnad av en längre och sammanhållen fördjupande utbildning
inom området strålbehandling om vi
skall nå de mål vi beskrivit ovan.
Med denna kartläggning vill vi radiologiskt ansvariga ”strålonkologer” från
alla onkologkliniker i Sverige lyfta upp
radioterapins roll på dagordningen.
Med vår kartläggning vill vi speciellt
belysa behovet av ökad kompetens
både när det gäller fortbildning samt
fler onkologer med strålkompetens!
Detta för att vi i framtiden skall klara
av de utmaningar vi står framför. Vi
behöver även se över våra arbetsuppgifter på respektive klinik med målet
att kompetensen använts på ett effektivare sätt.
Dessa frågor är också av yttersta vikt
för att vi framöver skall kunna försvara oss emot påtryckningar från
stora delar av Europa att splittra vår
specialitet. Ur ett patientperspektiv
tror vi liksom SOF styrelse att vår

Meddelande från

svenska onkologspecialitet med både
medicinsk onkologi och radioterapi
är bättre. Vi behöver dock säkerställa
kompetensförsörjningen på flera nivåer inom radioterapin för att det skall
vara möjligt att möta internationell
konkurrens och kompetenskrav.
För att hålla kvar radioterapin högt
upp på dagordningen på olika nivåer
måste vi alla hjälpas åt inom onkologin! Vårt krav är tydligt - ökade resurser till onkologin i allmänhet och till
strålterapin i synnerhet!
Kartläggningen har vi gjort gemensamt i vår grupp och vi ser den som

SOF

ett startskott på ett mer intensifierat
arbete med radioterapin ur ett nationellt perspektiv inte minst nu när vår
gemensamma högspecialiserade anläggning för protonbehandling, Skandionkliniken, snart är klar! Vi planerar även att följa upp den nu presenterade kartläggningen med en ny
kommande år för att förhoppningsvis
kunna se att utvecklingen av radioterapin går i rätt riktning. Initiativtagare
till kartläggningen var Thomas BjörkEriksson på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

För strålchefsgruppen
Lars Beckman		
Överläkare
Medicinskt strålningsansvarig
Onkologiska kliniken, Sundsvall
Thomas Björk-Eriksson
Överläkare
Medicinskt strålningsansvarig
Verksamheten för onkologi SU, Göteborg/Skandionkliniken, Uppsala
Magnus Lagerlund
Överläkare
Medicinskt strålningsansvarig
Onkologiska kliniken och strålningsfysik, Kalmar

Ref 1: Meddelande från SOF, nr 5 vol 19, 2013
Ref 2: Lancet Oncology,Vol 14, issue 2 pe89-e86, feb 2013
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Post-ASCO-rapport Huvud- och halscancer

ASCO 2013 innebar, med undantag för thyroideacancer, inga nyheter som omedelbart förändrar klinisk praxis men väl en blick mot morgondagens behandling i HPV-åldern. Ett koncentrat som detta består av tre studier, var och en den första i sitt slag.
Ghi med flera presenterade resultat från den första randomiserade studien för direkt jämförelse mellan cisplatin och cetuximab i den konkomitanta situationen vid lokalt avancerad
huvud-halscancer med 421 patienter. Denna studie är dock en påbyggnad av en induktionsstudie och man har inte statistisk power att påvisa överlevnadsskillnader mellan de två
preparaten. Primär frågeställning var istället hudtoxicitet i strålfältet, med hypotesen att cetuximab konkomitant skulle ge en lindrigare biverkningsprofil vilket man inte kunde visa. De
signifikanta skillnader som redovisades var i motsatt riktning med större problem avseende
behandlingsgenomförande i cetuximabarmen, i form av fler oplanerade behandlingspauser
och längre median behandlingstid.
Marur med flera står bakom ECOG 1308 som är den första studien på deintensifierad behandling vid HPV-positiv orofarynxcancer. Bakgrunden är naturligtvis de svåra biverkningar
som radiokemoterapi ger upphov till, samtidigt som en växande grupp av HPV-positiv cancer
har betydligt bättre prognos än klassisk huvud-halscancer. Detta är en fas 2 studie med 80
patienter där man först gav 3 kurer intensiv induktionskemoterapi med Cisplatin, Paklitaxel
och Cetuximab. Gruppen med komplett klinisk respons fick sedan radioterapi med slutdos
54 Gy, jämfört 69,3 Gy i standardarmen. Båda armarna fick konkomitant cetuximab. 1 årsresultat presenterades där PFS låg över 90 %. Kända negativa prognostiska markörer som
tung rökanamnes, primärt stora tumörer eller avancerat lymfkörtelstadium verkar falla ut
även i denna studie med PFS strax under 90 % för patienter med någon av dessa riskfaktorer. Det finns tecken på att HPV-positiv cancer recidiverar något senare än klassisk huvudhalscancer varför dessa tidiga resultat från ett litet material självfallet ska bedömas försiktigt.
I plenary session presenterades resultat från Decision-studien, en multinationell studie
med 417 patienter, däribland från Sverige. Detta är den första fas 3-studien av behandling
för radiojodrefraktär differentierad thyroideacancer. Placebokontroll och snabb inklusion
illustrerar bristen på standardbehandling för denna studiepopulation, där behandlingsarmen fick Sorafenib 400 mg dagligen. Data för PFS visade 10,8 månader för Sorafenib jämfört
5,8 månader för placebo. Man hade ännu inte uppnått tillräckligt många händelser för OSanalysen. Sorafenib är en multikinashämmare, tidigare godkänd på indikationerna lever- och
njurcancer. Toxicitetsprofilen i Decision-studien överensstämde med tidigare erfarenheter
och biverkningar av sådan grad att det föranledde permanent utsättning av läkemedlet sågs
hos knappt 19 % av patienterna i Sorafenibarmen.
Fokus på en stor del av kongressinnehållet inom huvud- och halscancer var på ämnet HPVpositiv cancer. ECOG 1308 måste betraktas som banbrytande. Notabelt är dock att den
systemiska behandlingen i denna studie snarast ska beskrivas som en intensifiering jämfört
standardbehandling för denna patientgrupp. Det återstår att se om vägen till deintensifiering
ska gå genom reduktion av enbart strålbehandling, som ju klassikt har utgjort basen i behandlingen. Den jämförande studien av cisplatin och cetuximab var något av en besvikelse
som inte kommer kunna besvara den viktigaste frågeställningen. Den svenska Artscan 3-studien med start inom kort hoppas göra detta. Sorafenib utgör ett konkret behandlingsalternativ för radiojodrefraktär thyroideacancer. Med tanke på biverkningsprofil bör det användas
selektivt och är aktuellt i första hand för patienter i relativt gott allmäntillstånd med påvisad
Text: Mattias Olin
progredierande sjukdom.
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Post-ASCO-rapport Gyn-cancer
Årets ASCO hade mycket nytt och nyttigt att erbjuda inom gynekologisk cancer. Man kan
inte undgå att uppmärksamma att 2 av 5 föredrag på årets Plenary Session (konferensens
höjdpunkt då all annan aktivitet upphör!) var tillägnade gynekologisk onkologi. Det
presenterades nya rön som inte bara kommer ändra framtidens kliniska praxis, utan också
ändra vår syn på allmän folkhälsa i hela världen.
Dr Surendra Shastri (Tata Memorial Centre i Mumbai, Indien) presenterade en studie på
150.000 kvinnor i Mumbais slumområden. Han kunde visa att genom visuell inspektion av
cervix efter applicering av ättiksyra kunde man på ett imponerande sätt minska mortaliteten i
cervixcancer med 31%. Metoden är enkel och billig och väl skickad att användas i resurssvaga
länder. Om metoden infördes fullt ut, skulle 22.000 kvinnors död i cervixcancer förhindras
– varje år. En beräkning som inkluderade alla utvecklingsländer pekade på att minst 72.000
kvinnors liv skulle räddas. Studien har uppmärksammats i media över hela världen och
presentationen möttes av långa applåder av ASCO-delegaterna.
Direkt därefter lämnades ordet till Dr Krishnansu Sujata Tewari (Gynecologic Oncology Group)
som redogjorde för resultaten av GOG-240 studie, en fas III, randomiserad klinisk prövning om
effekten av tillägg av bevacizumab (Avastin© i behandlingen av recidiverad eller metastaserad
cervixcancer. Studiens 452 patienter delades upp till 4 grupper där man behandlades med en
traditionell behandling (cisplatin/paklitaxel) eller en icke platinum-baserad sådan (topotekan/
paklitaxel) med eller utan bevacizumab. Efter ca 21 månaders uppföljning kunde man påvisa
både en förlängd allmän överlevnad och en förlängd progressionsfri överlevnad (med 3,7 resp
2,9 månader) på de patienterna som behandlades med tillägg av bevacizumab. Dessutom
kunde prövarna även visa att Avastin© var till nytta för alla subgrupper med ett undantag
– det hade ingen effekt vid adenocarcinom – och man kunde också visa att tillägget inte
påverkade livskvalitén till det sämre. Man kunde dock notera att biverkningar som hypertoni,
GI-perforation och fistelbildning var signifikant högre hos bevacizumab-behandlade patienter,
varför man måste överväga den enskilda patientens allmäntillstånd och komorbiditet noggrant.
Årets session med muntliga presentationer inom gynekologisk onkologi (Oral session)
präglades framför allt av två föredrag om ovarialcancer. Först var det Dr Andrea duBois som för
GCIG (Gynecologic Cancer InterGroup) presenterade resultaten från AGO-OVAR 16 studie, en
fas III, randomiserad, dubbel-blind klinisk prövning med pazopanib (Votrient©) vs placebo som
underhållsbehandling hos patienter med avancerad ovarial-eller tubar- eller peritonealcancer
direkt efter kirurgi och första linjens cytostatika. Trots att resultaten om total överlevnad var
omogna, kunde man redovisa en signifikant förbättrad progressionsfri överlevnad hos patienter
som behandlades med pazopanib jämfört dem som fick placebo (17,9 resp 12,3 månader).
Sedan presenterade Dr Jonathan Ledermann (University College of London) en uppdatering
av en studie vars resultat tidigare presenterats på ASCO för två år sedan. Studie 19, som den
kallas, utforskade potentialen av olaparib (en PARP-hämmare) som underhållsbehandling
hos kvinnor med platinum-känslig, recidiverad ovarialcancer. Man kunde redan då påvisa
en signifikant vinst med olaparib när det gäller progressionsfri överlevnad (3,4 månader) och
det som var nytt på årets ASCO var att den vinsten är ännu större hos BRCA-muterade (6,9
månader).
Ytterligare ett spännande inslag på årets ASCO var all den forskning som pågår kring
gynekologiska tumörers genetiska och biokemiska egenskaper som kan bana vägen till mer
skräddarsydda och effektivare behandlingar i en ganska nära framtid.
Text: Kjell Bergfeldt, Överläkare, Regionalt Cancer Centrum Stockholm-Gotland,
Anastasios Sofiadis, ST-läkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjh (Solna)
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Post-ASCO-rapport GI-cancer

Vad gäller GI-cancer erbjöd ASCO 2013 inga kioskvältande nyheter,
men en hel del matnyttiga studier presenterades och då framförallt för övre GI. Ett
axplock följer nedan, samtliga randomiserade kontrollerade fas III studier
Pancreascancer
LAP-07 ville efterse om radiokemoterapi kan ge bättre sjukdomskontroll och även studera
värdet av tillägg med erlotinib för patienter med lokalt avancerad pancreascancer.
442 patienter randomiserades först mellan fyra månaders behandling med gemcitabine
som monoterapi eller med tillägget av erlotinib. 269 patienter med minst stabil sjukdom
randomiserades därefter till antingen gemcitabine i två månader eller strålbehandling till 54 Gy
med konkomitant gemcitabine. Patienter som fick erlotinib i första randomiseringen fortsatte
med denna som underhållsbehandling.
Resultat: Tyvärr kunde man inte se någon skillnad i overall survival med radiokemoterapi
jämfört med gemzar som monoterapi. Inte heller kunde man se någon överlevnadsvinst med
tillägg av erlotinib. (Abstract LBA4003)
Klinisk kommentar: Standardbehandling är fortsatt kemoterapi med gemcitabine. Frågan
kvarstår om subgrupper kan ha nytta av radiokemoterapi med bättre lokal kontroll, längre tid
till progress. Ytterligare analyser av studien planeras.
MPACT ville efterse värdet av nab-paclitaxel på overall survival som tillägg till gemcitabine vid
metastaserad pancreascancer. 861 patienter inkluderades (Karnofsky PS > 70). Kontrollarmen
fick standardbehandling med gemcitabine som monoterapi.
Resultat: Kombinationbehandling med nab-P och gemcitabine gav en förlängd överlevnad
med 1,8 månader i median jämfört med gemcitabine som singel (mOS 8,5 mån vs 6,7 mån,
p=0,000015) med tolerabel toxicitet. (Abstact 4005^)
Klinisk kommentar: Nästan två mån förlängd överlevnad vid metastaserad pancreascancer
får anses vara lång tid och nab-paclitaxel (Abraxa ®) som tillägg till gemcitabin kan övervägas.
Preparatet har nyligen godkänts av FDA i USA på denna indikation, baserat bl a på denna
studie.
Ventrikelcancer
Cougar-02 ville studera hur livslängd och livskvalitet påverkas av docetaxel hos patienter med
recidiv av esofagus-/vetrikelcancer efter första linjens kemoterapi.
168 patienter (PS 0-2) randomiserades mellan docetaxel 75 mg/kvm var tredje vecka x 6 och
best supportive care (inkl radioterapi, analgetika, antiemetika, steroider).
Resultat: Docetaxel tolererades väl med en förlängd överlevnad på 1,6 mån i median (5,2 mån
vs 3,6 mån p=0,01). Man kunde också visa signifikant mindre smärta i kemoterapiarmen utan
försämring av livskvalitet. (Abstract 4023)
Klinisk kommentar: Palliativ cytostatika med docetaxel har här visats vara både
symptomlindrande och ge överlevnadsförlängande effekt utan allvarliga biverkningar och kan
därmed vara ett bra alternativ vid recidiv av ventrikelcancer.
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forts GI-cancer
Colorectalcancer
CAIRO3 ville studera värdet av underhållsbehandling med bevacizumab + capecitabine
för patienter med tidigare obehandlad, icke resektabel metastaserad colorektalcancer med
minst stabil sjukdom efter induktionsbehandling. 558 patienter inkluderades. Kontrollarmen
observerades.
Resultat: Man såg en statistiskt signifikant skillnad i tid till första progress på 3,3 månader
(p<0,0001) och en trend till ökad overall survival på 3,5 mån (p=0,035) (Abstact 3502).
Klinisk kommentar: Tyvärr saknas en jämförelsearm med enbart capecitabine varför man inte
kan säga om det är effekt av capecitabine, bevacizumab eller en kombination. Detta är inte en
biverkningsfri behandling där vinsten till skillnaden mot kostnaden är måttlig. Kan möjligen
vara ett alternativ för selekterade patienter.
FIRE3 ville jämföra cetuximab (anti-EGFR) head to head mot bevacizumab (anti-VEGF) som
tillägg till FOLFIRI i första linjens behandling mot operabel, metastaserad colorektalcancer
KRAS wild type. 592 patienter inkluderades.
Resultat: Signifikant förbättrad overall survival med i median 3,7 månader sågs hos dem som
fick cetuximab jämfört med bevacizumab; 28,7 mån vs 25 mån (p=0,0017). Ingen skillnad i RR
eller PFS mellan grupperna. (Abstact 3506)
Klinisk kommentar: Vid CRC kras wt är cetuximab i kombination med kemoterapi fortsatt
förstahandsval.
New EPOC ville studera värdet av tillägg av cetuximab till FOLFOX för patienter med operabel
levermetastaserad coloncancer KRAS wild type. 272 patienter inkluderades. Randomiserades
mellan FOLFOX +/- cetuximab tre månader före och efter operation.
Resultat: Studien fick stoppas i förtid då PFS var signifikant sämre för patienter som fick
cetuximab (14,8 månader vs 24,2 månader) (Abstact 3504)
Klinisk kommentar: Studien stödjer nuvarande riktlinjer, dvs att man vid operabel levermet
CRC ska ge kombinationskemo och avstå antikroppsbehandling. Inte ens vid KRAS wt är
cetuximab tillägg av värde.
SAKK 41/06 ville studera nyttan med underhållsbehandling med bevacizumab efter
första linjens kemoterapi + bevacizumab hos patienter med icke-resektabel metastaserad
kolorektalcancer. 262 patienter inkluderades.
Resultat: Ingen signifikant skillnad i overall survival kunde ses. (Abstract 3503)
Klinisk kommentar: Underhållsbehandling med bevacizumab är varken bättre eller sämre än
ingen behandling. Således inte stöd för underhållsbehandling med bevacizumab.
Text: Anna Näslund, ST-läkare, Birgitta Lindh,
överläkare, Onkologen, NUS
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Post-ASCO-rapport Urogenital cancer

Introduktion
Årets ASCO bjöd på flera spännande föredrag inom området för urogenital cancer. Inom testikelcancer låg tonvikten på stadium I sjukdom. Vad gäller urinblåsecancer presenterades en
intressant educational session om primär blåsbevarande behandling med radioterapi. Fokus
inom prostatacancer låg på de nya terapierna och den snabba utvecklingen inom detta område.
Resultat
Testikelcancer
Mortensen et al (abstract 4502) presenterade en kohort av 1822 patienter med seminom stadium I som följts med active surveillance. Totalöverlevnaden (OS) var 92,1% och den sjukdomsspecifika överlevnaden 99,5% efter 15 års uppföljning. Återfall under surveillance var 19,5%.
Kollmansberger et al (abstract 4503) studerade en kohort av 1034 patienter med non-seminom
stadium I som följts med active surveillance. Median follow-up var 5,2 år. Total relapse rate var
21% varav de flesta bland patienter med lymfkärlsinväxt (LVI+). Vid sista follow-up var 98% vid
liv och utan sjukdom. Tandstad et al (abstract 4553) från SWENOTECA-gruppen presenterade
en kohort av 491 patienter som erhållit en adjuvant kur med BEP vid non-seminom stadium I.
Medianuppföljning var 8 år och recurrence rate var 2,3%. Totalöverlevnad vid 5 år var 98,9%
och vid 10 år 96,8%. Resultaten indikerar att active surveillance är ett säkert alternativ för seminom stadium I. Det är dock fortfarande under debatt huruvida vi bör rekommendera active
surveillance för non-seminom stadium I med riskfaktorer. Denna grupp har hög risk för återfall
och kan besparas morbiditet om en adjuvant kur med BEP ges.
Det presenterades även en stor fas III-studie, GETUG 13 (abstract LBA4500), gällande intensifierad behandling baserad på tumörmarkörssvar vid stadium IV poor-prognosis. Patienterna
(n=263) erhöll först en kur BEP varpå tumörmarkörer mättes. Om dessa sjönk enligt förväntan
erhöll patienten ytterligare 3 BEP. Om ej, randomiserades man mellan 3 BEP eller en intensifierad behandling som bestod av 2 kurer Paclitaxel-BEP + Oxaliplatin följt av 2 kurer Cis-Ifo-Bleo.
Vid 3 år sågs en statistiskt signifikant skillnad till förmån för den intensifierade behandlingen
(59% vs 48%). Denna var dock ej signifikant för OS som var 73% vs 65% (p=0,34). Slutsatsen
var att tidig kontroll av tumörmarkörer bör göras, med en intensifiering vid dåligt svar.
Urinblåsecancer
Nick James (James and Hussain 2013) presenterade en sammanfattning av litteraturen kring
blåsbevarande behandling. Flera studier har visat att primär radioterapi är säker och har god
tolerabilitet. Vid återfall återstår även möjligheten till salvage cystektomi. Tyvärr saknas dock
en randomiserad studie som jämför cystektomi och strålbehandling. Slutsatsen var att radioterapi åtminstone bör vara ett alternativ för patienter med svår komorbiditet.
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Prostatacancer
Fokus ligger fortfarande på signalvägen för androgener samt de nya läkemedel som visats leda
till förlängd totalöverlevnad. Bland dessa kan nämnas Abirateron acetat, Enzalutamid, Docetaxel, Cabazitaxel och Radium-223. Diskussion fördes kring hur vi ska kombinera och sekvensera
dessa läkemedel för att få bästa möjliga behandling.
Sten Nilsson et al (abstract 5038) presenterade resultat av smärtanalyser från den randomiserade ALSYMPCA-studien av Radium-223 (Ra-223) till patienter med skelettmetastaserad prostatacancer. Studien har redan visat förlängd OS och visar nu även att tiden till strål- och opioidbehandling förlängs samt att Ra-223 signifikant förbättrar Quality Of Life pain score.
En annan fråga gäller längden av hormonbehandling. En stor fas III-studie randomiserade 630
patienter med högrisk prostatacancer till strålbehandling med TAB 36 vs 18 månader (abstract
LBA4510). Mediantid för uppföljning var 6,5 år. Man fann ingen statistiskt signifkant skillnad
vad gäller sjukdomsspecifik överlevnad (DSS) eller OS vid 5 respektive 10 år. Tyvärr var studien
inte designad som en non-inferiority trial och bör därför tolkas med viss försiktighet.
Sammanfattning
Sammantaget kan man konstatera att active surveillance vid testikelcancer stadium I är ett
säkert alternativ, framförallt vid seminom. En stor fas III-studie vid stadium IV befäste vikten
av att tidigt kontrollera tumörmarkörer och intensifiera behandlingen vid dåligt svar. Vid urinblåsecancer bör vi överväga primär blåsbevarande behandling med radioterapi till fler patienter.
Stora och delvis obesvarade frågor vid prostatacancer är kombinationer och sekvensering av
nya läkemedel där det finns flera pågående studier som kanske redan vid nästa års ASCO kommer att ge oss mer klarhet.
Text: Cecilia Merk ST-läkare
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Annonsförsäljning 2013

GlaxoSmithKline AB

213 200 kr

Roche AB

137 700 kr

Amgen AB

36 000 kr

Medac

36 000 kr

Swedish Orphan Biovitrum AB

36 000 kr

Näslund Medical AB

24 000 kr

MSD AB

18 000 kr

Mundipharma AB

18 000 kr

Nycomed AB

18 000 kr

Nordic Drugs AB

18 000 kr

Sammanställning 2013
Uppslagsannons
Insidesannonser
Baksidesannonser
Halvsidesannonser

8
21
0
8
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st
st
st

Annonsdebitering totalt 2013: 554 900 kr
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SK-kursen Onkologidagarna 2014
SK-KURS

Måndag

2014-03-17

Time
08:30
09:00
10:00
10.30
10.45
11.15
11:45
12:30
13:30
14:30
15:00
15.15
15:30
16.00
16.30
17.30

Ämne
Kaffe & välkomna
Epidemiologi, etiologi, prevention
Preop utredning
Kaffe
Preop radiologi
Patologi vid CRC
Radioterapi
Lunch
Kirurgi
Adjuvant terapi colon cancer
Kaffe
Adjuvant terapi rektal cancer
Postoperativ uppföljning
Skillnader i CRC-vården
Visning Cancercentrum
Middag Pandion

Föreläsare
MD Antonis Valachis, UU
Doc Lousie Olsson, KI
Doc Lousie Olsson, KI
Kaffe
Öl Cecilia Forsman
Öl Christel Ottosson
Spec.l Pavel Lovas
Lunch
MD George Dafnis, UU
Doc Pehr Lind, KI
Kaffe
Doc Pehr Lind, KI
MD George Dafnis, UU
Doc Lousie Olsson, KI
V.Enhetschef Carina Larsson
MD Antonis Valachis, UU

Time
08:15
09:15
09:30
10:00
10:15
11:00
11:30

Ämne
Metastaskirurgi CRC
Lokala terapier
Palliativ systemisk terapi
Kaffe
Palliativ systemisk terapi
ASIH & palliativvård CRC
Kursavslutning

Föreläsare
Doc Bengt Isaksson, KI
Prof Bengt Glimelius, UU
Prof Bengt Glimelius, UU
Kaffe
Prof Bengt Glimelius, UU
Öl Anna-Carin Månsson
MD Antonis Valachis, UU

Kursanmälan senast 2014-01-31

antonis.valachis@dll.se
016-103000
MD Antonis Valachis, UU
Doc Pehr Lind, KI
Kirurgaulan Mälarsjukhuset

Tisdag

Kursledare
Kursansvarig
Kurslokal

2014-03-18
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