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O

mslaget på detta nummer pryds av framtiden.
Unga, pigga och ambitiösa kollegor visar upp en ny
pedagogisk modell för ST-läkare och som halvgammal specialist kan man bara imponeras. Framtiden
känns med ens mer lovande.

Annars har vi ett späckat nummer. Meddelande från SOF har
samma bekymmer som alla andra tidskrifter, nämligen att
annonsintäkterna minskar. Vill man se något positivt i det så
är det ju att det blir fler sidor i varje tidning som måste fyllas
med annat innehåll än reklam. I den tidning du nu håller i
har vi nog överträffat oss själva, med två inlägg om gynonkologins framtid, beskrivning av hur man skapar en cytostatikakurs som blir en succé och därtill omslagskollegornas utbildningsrapport.
Nästa nummer kommer att handla om årets händelse: onkologidagarna i Eskilstuna. Vi ses i minglet!

Redaktören Nina

Cavalli-Björkman
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En ny utbildning för ST-läkarna i onkologi
på Karolinska universitetssjukhuset
Vi är en grupp ST-läkare som under 2012-2013 planerat och genomfört en ny STutbildning i onkologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Syftet är att höja den teoretiska kompetensen bland oss blivande specialister och komplettera den redan existerande praktiska utbildning som sker under våra klinikplaceringar.
Bakgrund
Under 2011/2012 genomförde Cecilia
Merk en del av sin ST-utbildning på Instituto Fleming, en onkologklinik i Buenos Aires, Argentina. Utbildningsnivån
var mycket hög och huvuddelen av STutbildningen bestod av att ST-läkarna
presenterade de olika tumörgrupperna
för varandra. ST-läkarna förväntades
vara väl pålästa samt ha läst de artiklar
som i förväg skickades ut av sjukhusets
bibliotekarie. Där fick hon idén om att
starta en liknande utbildning hemma
i Sverige men att anpassa programmet
till SOF:s, Socialstyrelsens och ESMO:s
målbeskrivningar. Under en månads tid
planerade Cecilia Merk sedan ett upplägg för en ny utbildning i samråd med
Mattias Hedman, vår dåvarande ST-chef.
Genomförande
Under våren 2012 bildades därefter en
grupp med ST-läkare för fortsatt planering och genomförande av utbildningen:
Eneida Lindfors, Cecilia Merk, Cecilia
Radkiewicz, Anastasios Sofiadis och
Kristian Thuresson Wennmalm. Gruppen har träffats regelbundet för att planera och förbereda undervisningen. Ett
schema med ST-läkare, specialister och
ämnen har lagts upp för varje termin.
Sedan september 2012 träffas samtliga
ST-läkare på Onkologiska kliniken, Karolinska sjukhuset, under 1,5 timme per
vecka för ST-läkarledd undervisning.
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Hur går utbildningen till?
Principen för utbildningen är att en STläkare per vecka håller ett föredrag inför
gruppen om en tumörgrupp. Har vi ett
omfattande ämne, till exempel bröstcancer, är ämnet uppdelat i flera delar.
Vid bröstcancer har vi fem tillfällen med
en allmän del (epidemiologi, anatomi,
patologi etc), följt av kirurgi och strålbehandling, kurativt syftande cytostatikabehandling, endokrin och biologisk
behandling samt metastaserad bröstcancer. Mindre vanliga tumörer avhandlas
vid ett tillfälle. Utbildningsintresserade
specialister har vid behov hjälpt oss med
fördelning av ämnen och tillfällen.
Vid varje tillfälle närvarar en specialist. Specialisten handleder ST-läkaren
genom att granska föredraget innan
presentationen och hjälpa till att välja
lämpliga artiklar inom området. Övriga
ST-läkare förbereder sig genom att läsa
litteraturen som skickas ut veckan innan. Tanken är att man även ska bekanta
sig med de stora studierna som gjorts på
området och hålla sig uppdaterad när
det kommer ny kunskap.
Framtiden
Vi har nu gått igenom samtliga tumörgrupper under en cykel på ett och ett
halvt år. I december avslutar vi med ett
diagnostiskt prov som vi för närvarande
arbetar fram. Tanken med provet är att
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En ny utbildning för ST-läkarna i onkologi
på Karolinska universitetssjukhuset
utvärdera utbildningen och att varje STläkare får en idé om sina styrkor och förbättringsområden.
I vår startar en ny cykel med samma
schema. Vår förhoppning är att utbildningen blir lättare att genomföra denna
gång, då tidigare föredrag och artiklar
nu finns tillgängliga för alla medarbetare på klinikens gemensamma server.
Tanken är att man ska kunna använda
föregående ST-läkares presentation för
att bygga sitt eget föredrag. Till våren tar
en ny ST-grupp över och vi hoppas att
utbildningen ska kunna fortsätta med
stöd av vår nya ST-chef Maria Helde
Frankling.

Ett stort tack
Vi vill avsluta med ett stort tack till Mattias Hedman som stöttat utbildningen
redan från början samt till klinikledningen med Thomas Walz som ser till att
vi kan fortsätta även nästa termin. Sist
men inte minst en eloge till alla våra fantastiska specialister som tagit sig tid att
delta intresserat i undervisningen!
Cecilia Merk för ST-gruppen: Eneida
Lindfors, Cecilia Radkiewicz, Anastasios
Sofiadis och Kristian Thuresson Wennmalm

Undervisning pågår.									Fotograf: Daniel Alm
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Inlaga från det Nationella
Onkologichefsrådet angående
utbildning i gynonkologi
Bakgrund
Vid det Nationella Onkologichefsrådets möte den 2:a oktober 2013 beslutades att: (Utdrag ur protokoll) ”Beslutades att SOFs styrelse ånyo skulle
tillskrivas om Rådets ståndpunkt att
gynonkologi bör vara en subspecialitet
till allmänonkologi.”
Den gynekologiska onkologin har sina
rötter i två behandlingsformer, kirurgi
och strålbehandling med pionjärer
som Wertheim och Meugs inom tumörkirugi och Heyman och Kottmeier
inom intrakavitär strålbehandling
(brachyterapi). De tidiga gynonkologerna var utbildade kirurger och
gynekologer vilket gav unika möjligheter att samordna behandlingsformerna under den tid som kirurgin
och strålbehandlingen utvecklades
under 1900-talet fram till att cytostatikan gjorde sitt intåg i behandlingsarsenalen på 40-talet. Därefter har
tumörkirurgin, strålbehandlingen och
inte minst kemoterapin utvecklats
och kommit att ställa allt högre krav
på kompetens av sina utövare. Under
slutet på 1900-talet separerades tumörkirurgin från den gynekologiska
onkologin och övergick till att bli en
subspecialitet inom gynekologin och i
vissa fall bildades även bäckenkirurgiska team.
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Gynekologisk onkologi med diagnostisk och kirurgisk inriktning har förekommit som subspecialitet inom
obstetrik och gynekologi i USA sedan
1970-talet och i England sedan tidigt
1980-tal. I Sverige har sedan 1999
en formaliserad subspecialiseringsutbildning inom gynekologin funnits
kallad ”Gynekologisk tumörkirurgi
med cancervård”. Subspecialiseringsutbildningen är en formaliserad kvalitetssäkring av den gynekologiska
tumörkirurgin, då antalet fall av
kirurgiskt tekniskt krävande gynekologisk-onkologisk kirurgi i Sverige
på årsbasis är begränsat. I dag är
tumörkirurger inom gynekologi certifierade. Utvecklingen har gått mot
att radikaloperera allt fler patienter
på bekostnad av att färre får brachy
terapi.
Inom extern strålbehandling har utvecklingen gått mot en allt högre precision med hjälp av förbättrad diagnostik och dosplanering vilket lett till
att brachyterapin har minskat i betydelse inom gynekologisk onkologi.
Utvecklingen inom den medicinska
behandlingen har varit explosionsartad och omfattar nu inte bara cytostatika utan även signalhämmande
läkemedel med helt nya behandlingsmekanismer.
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Kraven på specialister är i dag sådana
att en enskild läkare inte längre kan
behärska hela behandlingspanoramat utan man har i stället utvecklat
teamarbete med subspecialister inom
onkologi och kirurgi. För gynekologisk
onkologi är det därmed naturligt att
samarbete sker mellan subspecialister
inom tumörkirurgi, strålbehandling
och medicinsk behandling vilket redan sker inom övriga tumörområden
som urologisk cancer, hjärntumörer,
lungcancer och cancer inom ÖNH mfl.
Idag är gynonkologi en grenspecialitet
till allmänonkologi vilket innebär att
det tar minst 7 år innan man är färdigutbildad gynonkolog. Denna långa
utbildningstid har i praktiken inneburit att gynekologisk onkologi allt mer
har blivit en subspecialisering inom
allmänonkologin. Idag finns en brist
på gynonkologer i de flesta regionerna.
En av orsakerna är den långa utbildningstiden som gör det svårt att rekrytera ST-läkare.

SOF

Förslag
Med bakgrund av ovanstående anser
det Nationella Onkologichefsrådet att
utbildning till specialist på behandling
av gynonkologiska tumörer bör likställas med övriga tumörgrupper inom
onkologin. Vi anser att alla onkologer
ska ha en gemensam minst 5-årig STutbildning med möjlighet till subspecialisering i slutet av utbildningstiden
och efter uttaget specialistbevis. Vi
gör bedömningen att detta även borde
underlätta framtida rekrytering av onkologer med kompetens att behandla
patienter med gynekologiska tumörer.
Onkologichefsrådet föreslår därför
att: gynonkologi i framtiden blir en
subspecialitet inom allmän onkologi och att detta kommuniceras
som Svensk Onkologisk Förenings
ståndpunkt.

För Nationella Onkologichefsrådet: Arbetsutskottet Pehr Lind, Thomas Walz
och Elisabeth O Karlsson samt Magnus Lagerlund och Johan Ahlgren
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Gynekologisk onkologi - en
specialitet under utveckling!

nom gynekologisk onkologi
behandlas kvinnor med cervixcancer, endometriecancer,
ovarialcancer, tubarcancer, peritonealcancer, vulvacancer, vaginalcancer, teratom och andra embryonala tumörer, gynekologiska sarkom,
trofoblastsjukdomar och en stor andel
av de kvinnor som insjuknar i oklara
buktumörer; i Sverige totalt närmare
3 000 kvinnor per år. Gemensamt
för dessa kvinnor är att de är drabbade av en cancersjukdom som utgår
från eller påverkar de gynekologiska
organen. Trots all teknologisk utveckling som skett kan en bedömning av
denna region ofta inte göras på annat sätt än genom en klinisk undersökning. Röntgen, datortomografi,
magnetresonanstomografi, ultraljud,
biologiska markörer och PET kan inte
alltid detektera tumörer som ögat och
fingrarna kan se och känna – sinnena
och hjärnan är fortfarande överlägsna
teknologin. För detta behövs en klinisk undersökning av en läkare med
kompetens i gynekologisk onkologi.
Cancer i de gynekologiska organen
drabbar inte bara ett anatomiskt område utan är av avgörande betydelse
för många andra funktioner och värden – fertilitet, endokrinologi, självbild
och sexualitet. För att kunna möta
och adekvat behandla följderna av
gynekologisk cancer behövs en specialist med kompetens inom alla dessa
områden. För att kunna bedöma primär cancerutbredning, behandlingsrespons, recidiv och seneffekter av be-

handlingen behövs en specialist som
kan utföra kliniska undersökningar.
Vaginala och sexuella besvär efter
gynekologisk cancerbehandling kräver gynekologisk kompetens. För att
kunna genomföra brachybehandling
vid cervixcancer, vaginalcancer och
endometriecancer behövs en kombinerad kompetens avseende anatomi
och radioterapi. För att behålla denna
kompetens krävs även fortsatt specialister i gynekologisk onkologi. Specialister som kan fortsätta utbilda nya
gynonkologer, men också gynekologer
för diagnostik och uppföljning av kvinnor med gynekologisk cancer.
Vi har välfungerande vårdkedjor
och kvalitetsregister tillsammans med
våra samarbetspartners inom den
gynekologiska tumörkirurgin, vilket
borgar för en jämlik vård och gott omhändertagande av patienterna. För
närvarande sker en mycket positiv
utveckling inom den gynekologiska
onkologin så väl inom den medicinska
behandlingen som inom radioterapi
och brachybehandling. Till exempel
pågår flera studier med målsökande
behandling, i första hand vid ovarialcancer. Vidare pågår inom brachybehandlingen ett intensivt och manuellt
avancerat arbete för att utveckla individuellt dosplanerad brachybehandling vid cervixcancer. Vi har i Sverige
nått olika långt på våra onkologkliniker och har under 2013 startat en
samarbetsgrupp inom radioterapi för
att gemensamt utveckla brachybehandling och extern strålbehandling
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forts. Gynekologisk onkologi
vid cervix- och endometriecancer i
syfte att uppnå en optimal och jämlik
strålbehandling i landet. Denna grupp
samarbetar också med en arbetsgrupp
för strålbehandlingsfrågor inom NSGO
(Nordiska Sällskapet för Gynekologisk
Onkologi) liksom med Skandion-projektet. Det är en stor fördel i Sverige
att gynonkologer sköter både den externa strålbehandlingen och brachybehandlingen. Detta ger utmärkta
möjligheter att individualisera behandlingen för den enskilda patienten
genom att monitorera behandlingseffekten löpande och därmed kunna
avgöra när och i vilken omfattning
brachyterapi ska ges, kontra extern
strålbehandling eller kirurgi. SSGO
(Svenska Sällskapet för Gynekologisk
Onkologi) firar i år 10-årsjubileum och
är ett välfungerande nätverk för Sveriges gynonkologer, där vi träffas och
utbyter erfarenheter och bjuder in intressanta föreläsare.
I början av 2000-talet, när man ville
minska antalet specialiteter i Sverige,
kom frågan upp huruvida det var
motiverat att gynekologisk onkologi
fortfarande var en egen specialitet. En
noggrann genomgång, inkluderande
rekryteringsmöjligheter och förutsättningar för klinisk forskning, gjordes,
och SOF ansåg att det var viktigt att
behålla gynekologisk onkologi som
gren- eller tilläggsspecialitet till onkologi. Motiveringen var den snabba
kunskapsutveckling som finns inom
området och den unika kompetens
som gynonkologer besitter. Man an-
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såg att ”kombinationen av kunskap
och färdighet inom onkologi och gynekologi ger en synergistisk kompetens, inte en additiv kompetens. För
att även i fortsättningen kunna driva
framgångsrikt forsknings- och utvecklingsarbete behövs denna unika
kompetens. Som exempel på detta
framgångsrika forskningsarbete kan
nämnas att de svenska behandlingsresultaten för gynekologiska cancersjukdomar ligger bland de bästa i
världen, långt bättre än de europeiska medelresultaten. Den organisatoriska utvecklingen i övriga världen
inom cancerbehandling går mot ökad
specialisering och som en följd därav
närmar man sig då vårt specialitetssystem.” Om den gynekologiska onkologin skulle avföras från specialitetsförteckningen såg man en ”stor risk
för en fragmentering av den gynonkologiska verksamheten”. Man konstaterade att det ”inom EU finns, utanför
cancersjukhusen, konkurrens mellan
medicinsk onkologi, radioterapi och
gynekologi vilket drabbar möjligheten
till en konsekvent bedömning och behandling av enskilda patienter”. Man
ansåg även att det skulle ”leda till att
ämnesområdet blir oattraktivt och
därmed får svårt att rekrytera unga
läkare och som en följd av detta kommer forskningen att drabbas negativt.
Detta har även påtalats av Karolinska
Institutet. Sammantaget skulle detta
leda till negativa konsekvenser för
svenska kvinnor med gynekologiska
tumörsjukdomar” (ur SOF remissvar
jan-2005). Även SFOG (Svensk Fören-
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forts. Gynekologisk onkologi
ing för Obstetrik och Gynekologi) och
Gynsam (den nationella samarbetsorganisationen för de gynekologiska
cancerpatientföreningarna) framhöll
sitt starka stöd för bevarandet av gynekologisk onkologi.
I regeringsbeslutet 2006-01-01 skriver man att ”regeringen anser att gynekologisk onkologi ska kvarstå som
specialitet och att den skall vara grenspecialitet till onkologi. Gynekologisk
cancer är en av de mest fruktade kvinnosjukdomarna och den här typen
av cancer är både svårdiagnosticerad
och svårbehandlad. Vid en internationell jämförelse har Sverige mycket
goda behandlingsresultat för den här
cancerformen. Det finns uppgifter om
att kvinnosjukdomar eftersätts inom
sjukvården. Det vore därför mycket
olyckligt att bryta sönder en existerande god gynekologisk cancervård. I
Sverige finns i dag en välfungerande
organisation som innebär ett omhändertagande av och en kontinuitet för
kvinnan.” Gynekologisk onkologi blev
då en grenspecialitet till onkologi.
Under 2011 påbörjades en översyn
av specialitetsindelningarna i Sverige (SoS Dnr 12273/2012), då man
sett att vissa lösningar i samband
med specialitetsindelningen 2006 fick
oönskade konsekvenser som t.ex.
svårigheter att rekrytera nya medarbetare. I samband med detta deltog
SSGO/SOF i två hearings och SSGO
inkom med en skrivelse. Målsättningen var att man på nytt skulle kunna

göra det möjligt för en gynekolog att
bli gynekologisk onkolog utan att även
bli allmän onkolog. Detta är tänkt
som en möjlighet att öka rekryteringsbasen till gynekologisk onkologi även
om den huvudsakliga rekryteringen
förväntas ske via onkologin. Socialstyrelsen har sedan föreslagit att gynekologisk onkologi blir tilläggsspecialitet
till onkologi och gynekologi. Det har
nu framförts farhågor att den gynonkolog som har basspecialiteten gynekologi skulle bli en mindre kompetent
onkolog, men den risken föreligger
inte, eftersom samma mål enligt målbeskrivningen ska uppfyllas.
För att på ett optimalt och evidendensbaserat sätt idag och i framtiden
behandla kvinnor med gynekologisk
cancer behövs specialiteten gynekologisk onkologi.

Caroline Lundgren
Överläkare gynekologisk onkologi
Utbildningsansvarig SOF
Karolinska Universitetssjukhuset,
Stockholm
Karin Bergmark
Överläkare gynekologisk onkologi
Ordförande nationella
vårdprogrammet cervixcancer
Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg
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ST-kurs i Gundläggande
cytostatikabehandling

vensk onkologisk förening (SOF) i samarbete med Cancerakademi
norr har sedan 2011 arrangerat en årlig ST-kurs i grundläggande
cytostatikabehandling. Kursen har varit välbesökt och uppskattad
och fyller en viktig funktion i ST-läkarnas utbildning. Cytostatikabehandling är en viktig del av vår verksamhet och ämnet förtjänar fler
kurser under ST. Närmast har behovet av en fortsättningskurs på mer avancerad nivå identifierats. Hur går vi vidare med den?
När de nya målbeskrivningarna för
Onkologi och Gynekologisk Onkologi fastställdes 2008 specificerades
i delmål ett (Att behärska principer
för kemoterapi och annan medicinsk
behandling av tumörsjukdomar) att
en av lärandemetoderna som skulle
uppfyllas var en kurs med intyg från
kursgivaren. Detta identifierades som
ett problem av dåvarande SOF-styrelse då antalet platser på den enda
dåvarande cytostatikautbildningen
för ST-läkare inte räckte till för att
utbilda det ökande antalet ST-läkare
i Sverige. Behovet av en kurs i grundläggande cytostatikabehandling med
möjlighet till relativt hög genomströmning bedömdes som stort och fyra av
den dåvarande SOF-styrelsens medlemmar fick i uppdrag att skyndsamt
arrangera en sådan kurs till en rimlig
kostnad. I gruppen ingick SOFs dåvarande ordförande Elisabeth Lidbrink
(Stockholm) samt styrelseledamöterna
Mikael Johansson (Umeå), Henrik
Lindman (Uppsala) samt Gunnar
Wagenius (Stockholm).
Arbetsgruppen valde att organisera en enkel kurs där fokus i första
hand är grundläggande cytostatikabehandling. Kursen skulle innehålla
en grundläggande orientering om
cytostatika och dess verkningsmeka-
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nismer, en översikt av biverkningar
och hantering av dessa, en diskussion
om dosering av cytostatika och problem associerat med dessa samt hur
cytostatika används i kombination
med strålbehandling och målstyrda
behandlingar. På ett tidigt stadium
valde arbetsgruppen att fokusera på
cytostatika som fortfarande utgör
ryggraden i vår medicinska onkologiska behandling. Således lämnades
hormonell behandling, immunterapier
och målstyrd behandling i allt väsentligt utanför kursplanen. Här finns
givetvis ett utrymme för andra kurser
eller en fortsättningskurs i medicinsk
onkologi. Vidare beslutades tidigt att
kursen skulle genomföras utan koppling till läkemedelsindustrin och att
den skulle genomföras på ett sådant
sätt att så många som möjligt kunde
delta. Kurskostnaden måste hållas så
låg som möjligt och kursen fick inte
bli för lång för att underlätta för folk
att få ledigt.
Arbetet med den första kursen startade och arbetsgruppen i SOFs styrelse kontaktade på ett tidigt plan
Cancerakademi Norr som valde att
ställa upp som medarrangörer. Monica Sandström från Cancerakademi
Norr anslöts till arbetsgruppen som
kursadministratör. Kursen kom att

utformas som en knappt tre dagar
lång kurs genomförd som ett internat
där såväl kursdeltagare som kursledning stannar under hela kurslängden.
Då kursen genomförs utan sponsorer
valde vi att försöka hitta en så billig
internatslösning som möjligt. Ironiskt
nog visade det sig att vackra Lejondals slott utanför Bro blev betydligt
billigare än en mindre fashionabel
konferenslösning i centrala Stockholm. Budgetkursen i grundläggande
cytostatikabehandling kom därför att
hållas på Lejondals slott 29-31 mars
2011 och samlade 43 kursdeltagare
från hela landet. Alla föreläsare och
handledare ställer upp utan arvode
men med sina arbetsgivares välsignelse att lämna mottagningen i ett par
dagar. Kursen blev uppskattad och
fick bästa möjliga betyg i kursutvärderingen. Kursmiljön på Lejondals slott
och internatformen var mycket uppskattad och kursen har därefter hållits årligen såväl 2012 som nu senast
1- 3 oktober 2013. Innehållet i kursen
har ändrats något men i allt väsentligt
är kursens struktur densamma som
vid starten. Nästa kurs planeras för
närvarande preliminärt till 14-16 oktober 2014.
Kursupplägget är ett knappt tre dagar långt internat där kursledningen
stannar för att delta i diskussioner
såväl dag som kvällstid. Vid det senaste kurstillfället inledde Sigurd Vitols (Stockholm) med att gå igenom
grundläggande farmakologiska begrepp med fokus på farmakokinetik,
inte minst för att förstå effekter av
olika doseringar av cytostatika. Detta
är viktiga kunskaper som nog behöver
dammas av efter att ha legat i träda
sedan grundutbildningen hos många
av oss. Därefter höll undertecknad en
tre timmar lång genomgång av våra
cytostatika och hur de fungerar. Denna översikt fungerar som en grund
Meddelande från SOF 2/2014
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forts. ST-kurs i Gundläggande
cytostatikabehandling
för efterkommande föreläsningar och
grupparbeten. Den viktiga frågan om
dosering av cytostatika diskuterades
av Henrik Lindman under den första
dagens sista föreläsning. En förståelse för svagheterna i våra doseringsmodeller förmedlades samtidigt som
principer för dosering och dosreduktion beskrevs.
Kursens andra dag inleddes med
en föreläsning om cytostatikas biverkningar av Elisabeth Lidbrink. En
översikt av vanliga och ovanliga cytostatikabiverkningar kombinerat med
praktiska råd om hantering av illamående, febril neutropeni och andra vanliga biverkningar är givetvis central
för en kurs i grundläggande cytostatikabehandling. Efter biverkningspasset fokuserade Gunnar Wagenius på
särskilda problem vid cytostatikabehandling som njur- och leversvikt
samt begränsad penetration av cytostatika genom blod- hjärnbarriären.
Ett uppskattat inslag på kursen de
senare åren har varit Joachim Gullbo
(Uppsala) som är dubbelspecialist i
klinisk farmakologi och onkologi och
på ett utmärkt och lättfattligt sätt har
föreläst om viktiga ämnen som resistensutveckling och interaktioner med
andra läkemedel. Under den andra
kursdagen finns även tid för arbete i
mindre grupper med fall som ur olika
perspektiv beskriver problem som kan
uppstå vid cytostatikabehandling.
Kursens avslutande dag innehåller en
dubbelföreläsning där Mikael Johansson och Gunnar Wagenius diskuterar
hur cytostatika används i kombina18
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tion med strålbehandling och målstyrd behandling. Nytt för i år var en
föreläsning av Mikael Johansson och
Henrik Lindman med lite mer fokus
på nya signaltransduktionshämmare
samt en diskussion under rubriken
”Framtiden – har vi råd med den?”.
Avslutningsvis redovisade kursdeltagarna sina fall i ett seminarium som
avslutade kursen.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det med små medel ganska
enkelt går att skapa en uppskattad
ST-kurs utan sponsring. Behovet av
fler ST-kurser inom onkologin är stort
och mot bakgrunden av erfarenheterna med kursen i grundläggande
cytostatikabehandling kan jag varmt
rekommendera fler att starta kurser
som fyller tomrum i våra ST-läkares
utbildning. Behovet av en fortsättningskurs i cytostatikabehandling
på mer avancerad nivå är stort och
diskuteras fortsättningsvis av arbetsgruppen som dock för närvarande har
fullt upp med grundkursen.
Mikael Johansson
Elisabeth Lidbrink
Henrik Lindman
Gunnar Wagenius
Monica Sandström

Text:
Mikael Johansson
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Välkomna till Onkologidagarnas SK-kurs i
Colorektalcancer!
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Kallelse till Svensk onkologisk förenings årsmöte
Medlemmar i Svensk Onkologisk Förening kallas härmed till årsmöte
fredagen den 21 mars kl 12.15 - i samband med Onkologidagarna i
Eskilstuna. Lokal: Havet.
1. Mötets stadgeenliga utlysning
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående årsmötesprotokoll (se www.onkologi.org under Organisation→Mötesprotokoll)
5. Information om nyinvalda medlemmar
6. Styrelsens årsberättelse för 2013
7. Skattmästarens årsberättelse för 2013
8. Revisorernas årsberättelse för 2013
9. Frågan om ansvarsfrihet för 2013 års styrelse
10. Fastställande av årsavgift för år 2014
11. Förslag till ändring av föreningens stadgar
12. Val av ordförande för 2014-2015
13. Val av facklig sekreterare 2014-2015
14. Val av ST-representant 2014-2015
15. Val av ordinarie representant och suppleant till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige år
2014
16. Val av ordinarie representant och suppleant till Svenska Läkarförbundets representantskap
år 2014
17. Val av revisorer för 2014
18. Val av två ledamoter i valberedningen 2014-2015
19. Information om stipendier år 2013
20. SOF:s höstmöte vid Riksstämman 2014. Upplägg, förslag till programpunkter och
symposier
21. Onkologidagarna 2015 och 2016
22. Förslag till Jan Waldenströmföreläsare till Onkologidagarna år 2015
23. Förslag till Elis Bervenföreläsare till Onkologidagarna år 2015
24. Förslag till Nina & Jerzy Einhornföreläsare år 2015
25. Utdelning av pris för bästa poster och föredrag vid årets onkologidagar
26. Övriga ärenden
27. Årsmötets avslutande
Gunilla Enblad
Vetenskaplig sekreterare

20

Meddelande från SOF 2/2014

Meddelande från

SOF

Rättelse
I föregående utgåva av Meddelande från SOF fanns tyvärr tre fel i
SOFs årsberättelse. SOFs representant i Riksstämmedelegationen
har under 2013 varit Kjell Bergfeldt och inte Gunnar Wagenius. Representant i UEMS har för SOF varit enbart Marie Hjelm-Eriksson
och inte Caroline Lundgren. Christer Lundgren är inte längre konsultläkare åt SOF och har inte ersatts av annan person.
Redaktören beklagar felen.

Vill du skriva åt
Meddelande från SOF?
Vi söker personer från läsekretsen som vill rapportera från
Onkologidagarna och referera någon del av
sköterske- eller sekreterarprogrammet.
Ersättning utgår!
Vänligen maila redaktören Nina CavalliBjörkman och anmäl ditt intresse.
nina.cavalli-bjorkman@onkologi.uu.se
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Onkologidagarna – Eskilstuna
17 – 21 mars 2014
Program

Måndag 17 mars
08.30 – 17.00

ST-läkarkurs - Kolorektal cancer
Kursansvarig – Antonis Valachis, Eskilstuna
Var god se separat program
Kirurgiaulan – Mälarsjukhuset, Eskilstuna

16.00 – 20.00

Svensk Onkologisk Förening – styrelsemöte
Lokal: Styrelserummet

Tisdag 18 mars
08.00 – 12.00

ST-läkarkurs forts
Kirurgiaulan – Mälarsjukhuset, Eskilstuna

08.30 – 12.00

Strålchefsmöte - Lokal: Styrelserummet

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.15

Välkomna!
Pehr Lind, Roger Henriksson, Patientföreträdare från Aurora,
Näckrosbröderna

13.15 – 14.30

State of the art
Moderator – Roger Henriksson, Stockholm
Gliom – Sara Kinhult, Lund
Icke småcellig lungcancer – Mikael Johansson, Umeå

14.30 – 15.00

Kaffe med utställning

15.00 – 16.30

Rapporter från ASCO-GI, ASCO-GU, SABCS-13
Moderator – Gunnar Wagenius, Stockholm
ASCO-GI
– Pehr Lind, Maria Albertsson
ASCO-GU – Andreas Nearchou, Per Sandström
SABCS-13 – Antonis Valachis, Lena Carlsson

17.00 – 21.00

Möte - SPCSG - Lokal: Styrelserummet

17.00 – 18.30

Symposium – Munktell museet
Moderator – Roger Henriksson, Stockholm
Skräddarsydd cancerbehandling utifrån tumörens kompletta
biomarkörsprofil. Hur kan vi applicera kunskapen från dagens
cancerdiagnostik i kliniken?
Caris Life Sciences
Mingelbuffé – Munktell museet
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Onsdag 19 mars

SOF

Onkologi

08.30 – 10.00

Jan Waldenström föreläsning
Moderator – Pehr Lind
Tumour Stroma and Cancer Therapy
David Tuveson, Professor M.D., Ph.D., Cold Spring Harbor Laboratory &
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, NYC

10.00 – 10.30

Kaffe med utställning

10.00 – 16.00

Möte - RCC – samverkan – Lokal: Styrelserummet

10.30 – 12.00

Parallella sessioner

Gynekologisk cancer
Moderator – Caroline Lundgren, Stockholm Onkologi, Stockholm
TBA
”High and low status cancer”
Moderator – Gunilla Enblad, Onkologikliniken, Akademiska sjukhuset
Uppsala
Prof Olle Stendahl
Prof Klas Kärre
Prof David Tuveson
Paneldebatt

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 17.00

Posterutställning

13.00 – 14.00

Acta Oncologica föreläsning
Moderator – Doc Claes Jönsson, Göteborg
National Networks in Research and Treatment of Pancreatic
Cancer, the Dutch Experience
Dirk Gouma, Professor, Dr, Department of Surgery, Academic Medical
Center, Amsterdam

14.00 – 16.00

Onkologi i Afrika
Moderator – Roger Henriksson
Onkologi i Ghana
Medicinsk onkologi, Afrika
Olof Ståhl, Skånes Onkologiska klinik, SUS, Lund
Christina Palm, Onkologkliniken Sörmland
Radioterapi, Afrika

14.00 – 15.00

15.00 – 15.30

Kaffe med utställning

15.30 – 16.00

ASIH /Hospicevård i Etiopien
Barbro Norrström Mittag-Leffler, fd öl, spec i onkologi, Dipl i
Pall Med, ASIH Nacka Långbro Park
Meddelande från SOF 2/2014
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16.00 – 17.00

Multidisciplinär samverkan med stöd av expertnätverk – ökad och
jämn kvalitet i vården av våra patienter
Christina Kling Hassler, Stockholm

16.00 – 17.00

Posterpromenad
Moderator - Gunnar Wagenius, Stockholm

17.00 – 21.00

Möte – Nationella Onkologichefsrådet - Lokal: Styrelserummet

17.00 – 18.30

Egen aktivitet
Onsdag eftermiddag – visning av Cancercentrum, Eskilstuna

17.00 – 21.00

Torsdag 20 mars

Möte – Nationella onkologichefsrådet - Lokal: Styrelserummet

08.30 – 10.00

Elis Berven föreläsning
Moderator - Per Nilsson, Lund
Adaptive radiotherapy in clinical practice
Jan-Jakob Sonke, Prof Dr, The Netherlands Cancer Institute,
AVL, Amsterdam

10.00 – 10.30

Kaffe med utställning

10.30 – 12.00

Parallella sessioner

10.30 – 12.00

Onkologiska PET-tracers utöver FDG - vad används
idag och vad kommer i framtiden?

Hjärttoxicitet vid cancerbehandling
Moderatorer – Gunilla Enblad, Uppsala, Beatrice Melin,
Umeå
Greger Nilsson, Uppsala
Gerhard Wikström, Uppsala

(i samarbete med Svensk Förening för Nuklearmedicin)

Moderatorer – Elin Trägårdh, Sigrid Leide Svegborn, Skånes
Universitetssjukhus, Malmö
Tracers som används i Sverige idag
Anders Sundin, Karolinska Institutet, Stockholm
Tracers som används i världen idag
Jens Sörensen, Uppsala
Vilka tracers kommer i framtiden?
Jens Sörensen, Uppsala
12.00 – 13.00
24
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13.00 – 14.30

Parallella sessioner

15.00 – 17.00

Fria Föredrag
Moderator – Gunnar Wagenius, Stockholm

13.00 – 17.00

SOF

Palliativt symposium
Lindring bortom cyto - evidensbaserad palliation
Praktisk handläggning och användbara algoritmer inom
palliativ medicin. Vilken evidens finns?
Nina Cavalli-Björkman, överläkare, Falu lasarett, Falun
Bertil Axelsson, överläkare, docent i palliativ medicin,
Storsjögläntan, Östersund

Strålbehandling

(i samarbete med Svensk Förening för Radiofysik)
MR in radiotherapy

Moderator - Jan-Jakob Sonke, Amsterdam
Diffusion MRI in radiation oncology
Piet Dirix, Leuven, Belgien
Tufve Nyholm, Umeå
Rapport från pågående radioterapistudier
Moderator – Björn Zackrisson
Huvud-halstumörer – Maria Gebre-Medhin, Lund
GI-tumörer – Bengt Glimelius, Uppsala
CNS-tumörer – Silke Engelholm, Lund
Lungcancer - Jan Nyman, Göteborg
Prostatacancer - Anders Widmark, Umeå, Sanofi Aventis
Kvalitetsregister inom strålbehandling
Anders Montelius, Uppsala
Björn Zackrisson, Umeå
16.00 - 17.00

Vilka rehabiliteringsbehov har patienter med cancer i
olika stadier av sin sjukdom? Erfarenheter från
Vidarklinikens teamarbete kring en existentiell
vårdinriktning
Ursula Flatters, spec allmänmedicin, medicinsk rådgivare,
utvecklingschef, Vidarkliniken, Järna

13.00 – 16.00

Sekreterarsession
Kulturella skillnader i vården
Ingela Olsson, författare, föreläsare, f d arbetskonsulent AMI
samt chef för invandrarbyrån i Helsingborg

14.30 – 15.00

Kaffe med utställning

19.00

Middag - Stadshuset
Meddelande från SOF 2/2014

25

Meddelande från

Fredag 21 mars
08.30 – 10.00

SOF
Parallella sessioner

Skandionkliniken
Moderator - Thomas Björk Eriksson, Göteborg
Skandionkliniken; organisation och ledning
Olle Mattson
Skandionkliniken; aktuellt status
Håkan Nyström
Presentation av de olika vårdprogramgruppernas arbeten med
framtagande av vårdprogram/studier
CNS-tumörer - Petra Witt, Uppsala
GI-tumörer - Mats Perman, Göteborg
Barntumörer - Kristina Nilsson, Uppsala
Lungcancer - Jan Nyman, Göteborg
Huvud-hals tumörer - Björn Zackrisson, Umeå
Bröstcancer - Petra Witt, Uppsala
Gynekologisk cancer - Karin Ahlberg, Göteborg
Prostatacancer - Måns Agrup, Linköping
Hodgkin´s sjukdom - Christina Goldkuhl, Göteborg
Omvårdnadsaspekter - Karin Ahlberg, Göteborg

08.30 – 10.00

Sekreterarsession

10.00 – 10.30

Kaffe med utställning

10.30 – 12.00

Regionala cancercentra – RCC
Jämlikhetsperspektivet olika aspekter
Moderator – Roger Henriksson, Regionalt Cancer centrum, Stockholm
Gotland

10.30 – 10.50

Cancerfondsrapporten
Prof Klas Kärre – ordförande, forskningsnämnden, Cancerfonden

12.00

2014 års Onkologidagar avslutas & välkomna till Umeå 2015

Sekretess inom hälso- sjukvård
Sekretess och tystnadsplikt i offentlig och privat hälso- och sjukvård
– ett skydd för patientens personliga integritet
Ulrika Sandén, jur. dr, Institutionen för juridik, psykologi och
socialt arbete, JPS, Örebro universitet

Lunch att ta med
12.15 -

Svensk Onkologisk Förening – årsmöte

12.30 – 14.00

Möte med onkologchefer och sektionschefer strålbehandling
(motsvarande) på universitetssjukhusen om läkarbemanningen på
Skandionkliniken
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Onkologidagarna onsd 19/3 besök på
Cancercentrum & vernissage glaskonst:

Ebba v Wachenfeldts ”Växa”

Samling kl 17.00 i hotellets reception,
anmälan på www.onkologidagarna.se

Välkomna!
Meddelande från SOF 2/2014
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Posttidning B
Avsändare:
informa Healthcare
P O Box 3255
SE-103 65 Stockholm

Returadress:
Inger Hjertström-Östh
Onkologkliniken
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Onkologidagarna
torsd 20/3 kl 19,
välkomna till
konferensmiddag i
Stadshussalen.
Anmälan på
www.onkologidagarna.se

Fri aktivitet onsd
19/3 kl 19, väl‐
komna på buffé‐
middag och öl‐
provning på
Eskilstuna Ölkultur.
Anmälan på
www.onkologidagarna.se

