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Redaktörens rader

M

ed ett extra långt nummer berättar vi om vårens händelse: Onkologidagarna i Eskilstuna. Styrelsemedlemmarna har delat upp refererandet och du finner
deras beskrivningar av symposier och föreläsningar
varvat med foton från veckan. Själv slogs jag av att medelåldern
på Onkologidagarna verkar ha sjunkit — överallt fanns unga
glada deltagare och omslaget pryds också av sådana denna gång.
Vi tackar arrangörerna i Eskilstuna för en mycket bra vecka och
börjar blicka norröver mot Umeå, som är värd för Onkologidagarna 2015.
Ett av redaktörens uppdrag är att nagelfara och korrekturläsa
alla texter i tidningen innan den går till tryck. Normalt sett gör
jag detta på gammaldags sätt — med blyertspenna på papper. En
tjock bunt papper hamnar sedan hos Inger Hjertström Östh som
gör tidningens layout och hon får införa mina ändringsförslag.
Denna gång var tidningen extra lång och pressläggningen extra
kort så all kontakt mellan mig och Inger har måst ske per mail.
Om något stavfel eller syftningsfel därmed har slunkit igenom får
ni förlåta det. I övrigt är det roligt att läsa texter från så många
olika skribenter — den egna stilen skiner igenom och det ska den
göra. Personlighet som framkommer i text redigeras inte bort.

Redaktören Nina

Cavalli-Björkman
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Mötet inleddes med att Pehr Lind från arrangerande Onkologikliniken i Eskilstuna och SOF:s ordförande Roger Henriksson hälsade de ca 400 mötesdeltagarna välkomna. Ett symboliskt band knöts därefter mellan företrädare för de
lokala prostata- och bröstcancerpatientföreningarna.
Därefter höll Sara Kinhult och Mikael Johansson två State-of-the-art-föreläsningar om gliom respektive icke småcellig lungcancer. Sara berättade att vi fortfarande följer de gamla WHO-indelningen med astrocytom, oligodendrogliom,
blandtumörer och ependymala tumörer indelade i de fyra malignitetsgraderna
där grad IV har sämst prognos. Ny kunskap inom molekylärbiologin gör att
man eventuellt kommer att göra en ny indelning baserad på genuttryck. Redan
idag känner man ett par viktiga faktorer som farmför allt ökar möjligheten till
svar på cytostatika, nämligen promotormethylering av MGMT och co-deletion
av 1p/19q vilket påverkar hanteringen av grad III och IV-tumörer. I övrigt har
utvecklingen av kirurgin gått framåt med intraop MR, kortikal stimulering och
vakenkirurgi. Hon poängterade också den särskilda betydelsen av kontaktsjuksköterska för denna patientgrupp.
Mikael påminde oss om att lungcancer är den cancerform som orsakar flest
dödsfall trots en relativt låg incidens i Sverige. Man ser en klar ökning av andelen adenocarcinom samtidigt som skivepitel och storcellig cancer minskar.
Problemet med sjukdomen är att hela 50% diagnostiseras i stadium IV och
25% i lokalt avancerat stadium. De största framstegen inom senare år rör sannolikt identifieringen av subtyper av lungcancer baserat på drivermutationer
som KRAS, EGFR, ALK, HER2, BRAF etc. Detta har ju öppnat möjligheterna för
målriktad behandling med olika tyrosinkinashämmare där det senaste tillskottet crizotinib kan ge en responsfrekvens på hela 65%. I övrigt nämndes att man
fortfarande var osäker på värdet av bevacizumab, varför användningen skiljer
sig mellan olika delar av landet.
Tre kongressrapporter presenterades därefter där principen med kombinerad
redovisning av ST-läkare och erfaren specialist tillämpades.
Först ut var Pehr Lind som presenterade data från ASCO-GI där man bland annat visade att cetuximab inte hade effekt på esophaguscancer, men en ny antikropp, namucirumab, gav en överlevnadsvinst på median 2,3 mån (HR 0,81)
i kombination med paklitaxel, efter svikt på cisplatinbehandling. Två viktiga
uppdateringar visade nyttan av tillägget av nab-paklitaxel till gemcitabin med
median 2,1 mån överlevnadsvinst (HR 0,72) samt nyttan av cetuximab vid ”allRAS vild typ” nu ännu tydligare (median 7,5 mån) efter att fler KRAS och NRAS
patienter exkluderats ur analysen i Fire 3-studien.
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Andreas Nearchou och Per Sandström rapporterade från ASCO-GU där uppdateringen av den skandinaviska SPCG VII nu visar ännu tydligare nytta av
strålbehandling (risk för död i prostatacancer 12% vs. 31%) vid T3N0 och fulare T1-2 tumörer. Genprofilen för urinblåsecancer hade undersökts och ofta
fann man enstaka (1-2) mutationer vilket öppnar för nya behandlingar. Den
viktigaste studien var dock Prevail där enzlutamid gavs till hormonresistent
icke-symptomatisk prostatacancer med en respons på 59% och fördröjning till
start av cytostatika på median hela 17 månader. Per tyckte att vi snarast måste
börja använda denna hormonbehandling i klinisk rutin.
Avslutningsvis rapporterade Lena Carlsson och Antonis Valachis från bröstcancermötet i San Antonio där två studier bland annat studerat nyttan av att
göra bröstkirurgi vid spridd sjukdom. Man fann ingen överlevnadsskillnad, men
bättre lokal kontroll. Dock fann man i den ena studien att metastaserna snabbare progredierade för patienter som opererats. I övrigt visade en neoadjuvant
studie av trippelnegativ bröstcancer nyttan av carboplatin och möjligen även
bevacizumab. Mest omdiskuterad blev dock metaanlysen av adjuvant bisfosfonatbehandling med 22 studier och individuella data från 17 800 patienter.
Man såg en liten men tydlig vinst och subgruppanalyserna såg att den enbart
gällde skelettmetastaser och postmenopausala kvinnor. Absoluttvinsten efter
10 år var 3.1% för bröstcancerdöd och 2,3% för total dödlighet. Antonis påpekade att dessa siffror är i nivå med nyttan för den etablerade taxanbehandlingen och undrade om det inte var dags att införa behandlingen.
Ett kvällsseminarie om
skräddarsydd behandling
hölls sedan i Hotell Bolinder Munktell innan kvällens
middag i Munktells traktormuseum.
Andreas Voss berättade
om Caris Life Sciences, ett
analysföretag som specialiserat sig på analyser av
prediktiva biomarkörer för
vitt skilda tumörsjukdomar.
Idag hade man undersökt
66 000 tumörer med olika
tekniker och svar gavs sedan elektroniskt med kopplingar till relevanta. Man kunde på detta sätt dels utesluta behandlingar utan
effekt men också sålla fram behandlingar som möjligen kan fungera för en individ. En analys av 355 patienter med ovarialcancer visade bättre överlevnad (HR
0,64) för de som genomgått analysen. Kostnaden för en analys var ca 40 000 kr
vilket får anses som billigt i sammanhanget.
Fortsättning på sid 10
Meddelande från SOF 3/2014
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Håkan Mellstedt följde därefter och han inledde med att säga att det inte finns
prediktiva biomarkörer för immunologisk behandling idag. Dock tycks det finnas metoder att finna nyttan av ipilumimab då man kan konstatera att mängden tumörinfiltrerande leukocyter och troligen även blodnivån efter 7v visade
på bra effekt. Sammantaget tycks upp till 25% av patienterna ha nytta av immunologisk behandling i de modernaste studierna.
Sent ut på grund av krånglande teknik höll Pernilla Wikström och Camilla
Thellenberg Karlsson från Umeå ett uppskattat föredrag om målriktad behandling vid prostatacancer. När det gäller prediktion av nyttan av moderna
hormonbehandlingar som t.ex. abirateron saknas idag molekylära biomarkörer,
men med hjälp av sparat tumörmaterial har man har identifierat två kandidatmarkörer: AKRIC3 och AR-V7 där ökning av den första sannolikt leder till respons och den andra till resistens för abirateron. Man vill nu starta en nordisk
fas II studie med upprepade biopsier och cross-over mellan abirateron och cytostatika för hormonresistent metastaserad prostatacancer.
Text: Henrik Lindman

Interiör från Munktellmuséet
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Onkologidagarnas andra dag inleddes med årets hedersföreläsning till
professor Jan Waldenströms minne.
Moderator Pehr Lind introducerade såväl Jan Waldenströms liv och gärning som årets föreläsare professor David Tuveson . Professor Tuveson är
en amerikansk onkolog vars forskning har varit fokuserat på pankreascancer i
synnerhet och betydelsen av tumörens stroma i synnerhet. Professor Tuvesons
karriär inleddes på välkända amerikanska cancersjukhus som Brigham and
Women´s Hospital och Dana-farber Cancer Institute i Boston och har fortsatt
på University of Pennsylvania och University of Cambridge (GB). Idag är professor Tuveson vice direktör för det välrenommerade Cold Spring Harbor Laboratories (CSHL) Cancer Centre där hans laboratorium idag arbetar med nya behandlingar och diagnostiska metoder för pancreascancer.
Efter en inledning där professor Tuvesson hedrade Jan Waldenströms minne
och gärning beskrev han kort sina svenska rötter innan han koncentrerade sig
på pankreascancerbiologi. Pankreascancer är en sjukdom med hög mortalitet
där behandlingsalternativen vid sidan av kirurgisk behandling lämnar mycket
övrigt att önska. Kirsten Rat Sarcoma Viral Oncogene Homolog (KRAS) är den
vanligaste och viktigaste onkogenen vid pankreascancer och mutationer i denna
leder till intraepitelial neoplasi. Ytterligare mutationer i gener som p16 och p53
leder stegvis till en fullt utvecklad pankreascancer. Denna kunskap har utnyttjats experimentellt genom utvecklingen av avancerade transgena primära pankreascancermodeller i mus.
Professor Tuveson visade tidigt att dessa avancerade tumörmodeller var resistenta mot gemcitabin till skillnad från traditionella xenografter som ofta svarar
mycket bra på denna behandling. En viktig observation när de primära mustumörerna jämfördes med xenograftmodellerna var att de primära mustumörerna
liksom humana tumörer hade ett tumörstroma vilket de transplanterade xenografttumörerna saknade. Detta ledde till ett särskilt intresse för tumör-stroma
interaktioner vid pankreascancer (1). Genom jämförande studier av stromat i
dessa musmodeller och i human pankreascancer visade man att stromat förhindrar diffusion av cytostatika till tumörcellerna och att tumörens stroma är
ett attraktivt mål för att förbättra behandlingen av pankreascancer. Initiala
studier med Sonic Hedgehog (Shh) signaltransduktionshämmaren saridegib visade att den stromala komponenten i primära mustumörer minskade och Shh
hämmaren vismodegib har nyligen visat responser i kliniska fas I prövningar.
Andra sätt att experimentellt påverka stromat strukturellt är administrering av
hyaluronidase som har förmågan att luckra upp stromat i experimentell pancreascancer och på så vis förbättra penetrationen av cytostatika. Förutom stromats betydelse för att förhindra penetration av läkemedel till tumörcellerna har
professor Tuvesson i sin forskning visat att stromat även bidrar biokemiskt till
att inducera cytostatikaresistens och immunologiskt genom att inhibera immunförsvaret och försvåra immunterapi vid pankrescancer (2) .
Fortsättning på sid 12
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Professor Tuvesson betonade möjligheterna de nya avancerade och verklighetstrogna tumörmodellerna ger i form av riktiga kliniska studier på möss.
CSHL har idag en väl utvecklad musklinik för avancerade prekliniska studier av
nya behandlingar under mer verklighetstrogna betingelser. Vidare arbetar professor Tuvesons laboratorium idag även med avancerade tredimensionella cellodlingsmodeller där såväl tumörceller som normal pankreasvävnad kan odlas
som organ eller där tumör-stroma interaktion kan studeras in vitro.
High- and low-status cancer
Förmiddagen fortsatte med symposiet High- and low-staus cancer där professor Gunilla Enblad modererade professor Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd, och professor David Tuveson, nu representerande
den privata forskningsfonden Lustgarten fondation. Professor Enblad inledde
med att definiera lågstatus cancer som cancersjukdomar med hög mortalitet
och i proportion till detta små resurser för forskning och utveckling.
Professor Klas Kärre beskrev Cancerfondens arbete och policy for fördelning av
forskningsmedel. Cancerfonden samlar idag in 5000 MSEK årligen och finansierar en stor del av den främsta cancerforskningen i Sverige. Cancerfondens
policy är att stödja högkvalitativ forskning oavsett sjukdomstyp. Inga medel avsätts för särskilda tumörsjukdomar, till särskilda universitet eller forskargrupper. Med detta kvalitetsperspektiv kan man utifrån ett mortalitetsperspektiv beskriva sjukdomar som lungcancer och pankreascancer som underfinansierade
idag.
Därefter fortsatte professor David Tuvesson som beskrev hur den till pankreascancer dedicerade privata Lustgarten foundation arbetar. Professor Tuveson
betonade att man kan styra forskning med pengar och att sjukdomsspecifika
forskningsfonder och forskningssatsningar kan få de bästa forskarna att göra
stora insatser för sjukdomar de normalt sett inte arbetar med. Det sistnämnda
exemplifierades med professor Vogesteins deltagande i sekvenseringen av pankreascancergenomet. Professor Tuvesons råd till svenska forskare som arbetar med cancersjukdomar där det är svårt att få forskningsfinansiering var att
agera på egen hand. Samla landets ledande akademiker och kliniker och formulera tydligt vilka brister forskning och vård den specifika sjukdomen har i ett
särskilt dokument. Bilda en egen fond och hitta starka privata finansiärer som
kan stötta fondens arbete. Satsa initialt på att finansiera utlandsvistelser för
de bästa forskarna i landet där de får medel för att lösa de problem som formulerats i dokumentet. Slutligen uppmanade professor Tuveson till ökat nordiskt
samarbete för att stärka forskningen inom finansiellt lågprioriterade cancerforskningsområden.
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Slutligen tog en paneldebatt vid där
den rådande situationen diskuterades. Professor Klas Kärre från Cancerfonden betonade där den särskilda
satsningen som Cancerfonden gjort
på lungcancer mellan 2008 och 2010.
Satsningen inleddes med ett nationellt möte och fortsatte med särskilda
post-doc medel för lungcancerforskning. Satsningen har idag inneburit
att Cancerfondens utdelade medel för
lungcancerforskning har stigit med
62% till de 10,5 MSEK som delas ut
idag.
1. Feig C, Gopinathan A, Neesse
A, Chan DS, Cook N, Tuveson DA.
The pancreas cancer microenvironment. Clin Cancer Res. 2012 Aug
15;18(16):4266–76.
2. Neesse A, Krug S, Gress TM, Tuveson DA, Michl P. Emerging concepts
in pancreatic cancer medicine: targeting the tumor stroma. Onco Targets
Ther. 2013;7:33–43.
Text: Mikael Johansson
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Onsdag eftermiddagen öppnade med Acta Oncologica-föreläsningen hållen av Dirk Gouma, Professor, Dr, Department of Surgery, Academic Medical Center, Amsterdam National Networks in Research and Treatment of
Pancreatic Cancer, the Dutch Experience. Man hade länge inom professionen jobbat för att strukturera pankreaskirurgin i Holland, försökt skapa färre
enheter med fler antal patienter per enhet men inte lyckats. Då kom ett riksdagsbeslut att en klinik måste op minst 10 Whipple per år för att få fortsätta,
därifrån kunde sedan professionen besluta att minst 20 Whippleop per år och
klinik är minimum, detta genomfördes 2009.
Man har därefter jobbat igenom processen på de enskilda klinikerna för att skapa kvalitet och korta ledtider. Som exempel bedöms patienten primärt "triage"
av radiolog, kirurg och ssk och går sedan till en consultant och därefter anmäles patienten till MDT (kirurg, gastroenterolog, onkolog, radiolog) för beslut .
Nu är utredningstiden 5 dagar och pat op efter 10 dagar. Dessa processer är vi
många som sliter med inom RCC-ramar i Sverige.
Senare delen av eftermiddagen hade temat "Onkologi i Afrika". Vi fick höra
Olof Ståhl, Lund och Christina Palm, Sörmland prata om sina erfarenheter
från ett privat sjukhus i Accra, Ghana "Sweden Ghana Medical Center”. Ghana
har 24 milj invånare och landet har två onkologkliniker och en privat klink
(SGMC),sammanlagt nio onkologer varav två på SGMC. De vanligast cancersjukdomar som man träffar är för kvinnor bröst och cervixcancer och för män
hepatocellulär cancer och huvudhalscancer. Ett stort problem är att patienter
söker sent i sjukdomsförloppet, tex vid bröstcancer är det ofta lokalt mycket avancerade tumörer och många patienter har ett stort motstånd mot att genomgå
kirurgi och man använder och förlitar sig på alternativa behandlingar. Brist på
pengar är också ett skäl till att inte söka sjukvård.
För framtiden önskas ökad kunskap, ökad tillgänglighet (fler läkare och sjuksköterskor) och riktade insatser såsom HPV-vaccin, HepatitB-vaccin och cancerregister. Vi fick också lyssna till medryckande musik med liten modevisning-trevlig överraskning. Sedan talade Barbro Norrström Mittag-Leffler,
ASIH Nacka, Långbro Park om hospicevård i Etiopien. Hospice- verksamheten
i denna del av världen startade i Uganda där prof. Anne Merriman, HAUK är
en förgrundsgestalt. Det finns en cancerklinik i Etiopien med fyra cancerläkare
och fn en strålbehandlingsapparat, en Osloläkare driver utbildningsprogram i
radioterapi för att skapa kompetens på plats. Det är stora problem med bristen
på läkemedel och avsaknaden av stomibandage bla.
Föreläsarna sammanfattade - "Sjukvården fungerar väldigt bra i Sverige".
Text: Susanne Ottosson
Meddelande från SOF 3/2014
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Det var inte svårt att gå innanför kongresshotellets väggar när det äntligen var
dags för strålterapidagen samtidigt som vintern åter tagit kommandot utomhus.
Första ut var det Elis Berven föreläsningen med titel Adaptive radiotherapy in clinical practice. Årets föreläsare var Jan-Jakob Sonke fysiker och professor från Amsterdam vars bakgrund presenterades av SOFstyrelsens egen fysiker, Per Nilsson.
Vi fick först bevis att även fysiker kan ha tekniska problem när inte bildspelet
kom igång. Det bekom honom inte dock, för när det väl att fungerade fick vi
hänga med på en härlig bildexposé. Vi fick med oss en bra bakgrund vad adaptive strålbehandling är och dess eventuella framtida kliniska betydelse. Han berättade på ett föredömligt sätt hur man med hjälp av den tekniska utvecklingen
av exempelvis bildkvalitén på cone beam CT (CBCT), vilken kan utgöra ett underlag för adaptiv replanering av behandlingen. Han tog upp svårigheter bland
annat när det gäller target som rör sig men inte minst betonade han vikten av
att inte missa subklinisk sjukdom vid en eventuell omplanering. Definitionen
av adaptiv strålbehandling verkar också ha ändras bland annat tog professor
Sonke upp ”library of plans”. För mig var detta ett helt nytt begrepp, tänk inte
att det bara finns individaliserad behandling utan en ”intraindividualiserad”
behandling. Begreppet innebär att man väljer den plan (av de man gjort innan
start) som för dagen passar bäst för patienten utifrån de aktuella bilderna från
den dagliga CBCT jämfört med de planer man har i sitt bibliotek. Han visade
exempel på vad olika blåsfyllnad kan innebära.
Även om adaptiv strålbehandling är något som diskuteras mycket idag återstår
en hel del arbete innan det blir rutin för många av våra patienter som får strålbehandling.
Mot slutet av sin föredömliga föreläsning tog Professor Sonke tillfället i akt att
göra reklam för protoner (även om vikten av ha kontroll på Bragg peaken) vilket
kändes mycket aktuellt inför Skandionklinikens öppnande 2015.
Efter kaffet var det dags att välja mellan två så intressanta parallella sessioner, hjärta eller PET? Inte för jag anser mig hjärtlös blev det PET efter mycket
övervägande. Moderatorn Elin Trådgårdh ledde skickligt oss igenom en session
med titeln ”Onkologiska PET-tracers utöver FDG-vad används idag och vad
som kommer i framtiden”.
Anders Sundin från Stockholm gick igenom vad som används idag. Trots titeln
berättade han först om vilka kliniska situationer där FDG-PET är användbart/
rutin idag innan han nämnde exempelvis 11C-metionin (vid bland annat CNS
16
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tumörer), nyttan av olika tracers för neuroendokrina tumörer (ex. Galium68
märkta somatostatin analoger) i olika kliniska situationer. Han berättade att
man i Uppsala använder 11c-metomidat vid misstänkt binjurebarkscancer för
att undvika punktion innan operation samt vid uppföljning.
Jens Sörensen från Uppsala tog upp den aktuella frågan om PET/CT vid prostatacancer i olika kliniska situationer exempelvis inför beslut om kurativ behandling och vid PSA relaps efter prostatektomi. Det finns olika tracers idag för
prostatacancer såsom 11C-cholin/acetat, 18F-flourid och 18F-kolin (södra Sverige) men det finns idag inte tillräcklig evidens när/hur de skall användas. Det
finns även nya tracers på gång bland annat 18F-FACBC vilket kan komma bli
kommersiellt tillgängligt.
J Sörensen tog även upp PET vid bröstcancer med tracers såsom för östrogen
receptorer och för HER 2 receptorer. Han tog sedan upp flera tracers vid olika
situationer som exempelvis kan mäta hypoxi och angiogenes. Det finns även
tracers som kan detektera apoptos vilket kan komma att användas som utvärdering av behandlingseffekt framöver.
Efter en mycket fullmatad förmiddag var det sedan dags att fylla på kroppens
energiförråd med en god lunch allt inför en spännande fortsättning på dagen.
Text: Magnus Lagerlund
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Strålbehandlingsessionen 20/3, kl. 13-17
Användningen av MR inom strålbehandling ökar för närvarande kraftigt. Strålbehandlingsavdelningarna på universitetssjukhusen och andra större sjukhus
har eller installerar för närvarande egen MR utrustning dedicerad för applikationer inom strålterapiprocessen. Förutom utlinjering av tumörvolymer inför
dosplanering ger funktionell MR teknik möjlighet till behandlingsrespons och/
eller uppskattning av risk för biverkningar. Strålbehandlingssessionen inleddes
av Tufve Nyholm, sjukhusfysiker i Umeå, och Piet Direx, strålonkolog i Leuven, som föreläste om användingen av diffusionsviktad MR (diffusion weighted
imaging, DWI). Med DWI studeras vattenmolekylernas slumpmässiga rörlighet
i vävnaden som kan ge värdefull information om tumör- och normalvävnadskarakteristik. Tufve berättade om de fysikaliska grunderna för att generera MRbilder och specifikt DW-bilder och hur bildinformationen kan kvantifieras i s.k.
ADC-kartor (apparent diffusion coefficient, ADC). Nedsatt diffusion ses som hög
signalintensitet på DWI-bilder och låg signal på ADC kartan. Piet presenterade
i sin föreläsning en mängd kliniska exempel på användningen av DWI-MR inom
främst huvud-hals och prostatacancer i samband med strålbehandling. Jämförelser med PET gjordes. Bl.a. gavs exempel på DWI-viktad MR tidigt under
strålbehandlingen för monitorering av behandlingsrespons i huvud-hals cancer
samt ADC-kartor pre-behandling för individuell prediktion av tumöreffekt och i
förlängningen adaptiv behandlingsapproach. Avslutningsvis gav Piet exempel på
användingen av funktionell MR för lymph node staging och för bestämningen av
lokalisationen för mikro-boost behandling och selektiv doseskalering vid prostatacancer.
Strålbehandlingssessionen fortsatte med presentationer av pågående och planerade studier inom huvud-hals (Maria Gebre-Medhin, Lund), GI (Bengt Glimelius, Uppsala), CNS (Silke Engelholm, Lund), lunga (Jan Nyman, Göteborg)
och prostata (Anders Widmark, Umeå).
Maria sammanfattade ARTSCAN studierna I-III och gav en kort resumé över
några substudier i ARTSCAN I, t.ex. dietist Sandra Ottossons avhandling från
Umeå om nutrition, studier av trismus i relation till stråldos (doktorand Ulrika
Lindblom) samt Karin Söderströms pågående arbete om dos-respons studier för
både tumör- och normalvävnad. ARTSCAN III, där patienter med stadium III-IV
tumörer randomiseras mellan fulldos strålbehandling plus cetuximab eller cisplatin, har nyligen startat inklusion.
Bengt sammanfattade ett flertal GI-studier, bl.a. Stockholm-studierna samt
RAPIDO på ca recti, CRITICS vid ventrikelcancer och NOAC-studierna vid analcancer.
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Silke hade fått i uppgift att tala om pågående CNS-studier och kunde sammanfatta dessa med en tom powerpoint slide. Ingen hade till henne rapporterat in
någon pågående klinisk studie. Silke talade i stället om pågående forskning på
Rigshospitalet i Köpenhamn där man har studier pågående om re-bestrålning
av hjärntumörer. Hon berättade också om en pågående MR-studie i Lund på
hjärnmetastaser.
Jan sammanfattade lungstudier och inom detta område redovisades studier
(Raket, Satellite) som är avslutade och publicerade. Vi väntar på resultat från
SPACE som är en fas II studie där T1-2, N0 lungcancer randomiserats mellan
hypofraktionerad strålbehandling (3x22 Gy centralt i tumören) och konventionell fraktionerad (35x2 Gy). Cirka 100 patienter ingick och resultatet avslöjades
tyvärr inte men kommer att presenteras på ESTRO-mötet i Wien. En uppföljande studie (HILUS) pågår där hypofraktionering utvärderas vid mer centralt
belägen tumör.
Anders berättade om pågående och kommande prostatastudier. I en fas II studie (NOHARM) på lågrisk prostatacancer studeras möjligheten att minska stråldosen till rektum genom att injicera hyaluronsyra mellan prostatakörteln och
rektum. Avsikten är att åstadkomma en separation >10 mm mellan de båda
organen och som kvarstår under hela behandlingsserien. I den skandinaviska
s.k. ”hypostudien” randomiseras patienter mellan 7x6.1 Gy mot 35x2.0 Gy vid
lokaliserad intermediärrisk prostatacancer. Studien har god inklusionstakt och
har rekryterat 900 av de planerade 1000 patienterna. I en kohort av dessa patienter har man med hjälp av MR studerat hur prostatas volym förändras och
sväller under behandlingen vid denna kraftiga hypofraktionering. För högrisk
prostatacancer presenterades upplägget i SPCG-15 där primär radikal prostatektomi vs. strålbehandling skall utvärderas. Primär endpoint är cancerspecifik
överlevnad.
Kort rapporterades också en studie från Lund där man prospektivt testar om
PSA respons tidigt under strålbehandling predikterar behandlingsutkomst. En
intressant studie från Umeå (PARAPLY) redovisades också för högrisk prostata
patienter där behandling ges med doseskalering med SIB till prostata och lymfkörtlar med responsevaluering med upprepade PET och MR undersökningar.
Radioterapisessionen avslutades med två föredrag från det av SSM och Vinnova
stödda arbetet med framtagande av nationell databas för strålbehandlingsinformation. Anders Montelius, Uppsala, leder detta projekt tillsammans med
Tufve Nyholm, Umeå. Anders berättade om status för projektet vars målsättning är att utveckla databassystem (benämnda MIQA) för att samköras med det
nationella kvalitetsregistret (INCA) så att detta kan uppdateras automatiskt och
även retroaktivt med strålbehandlingsinformation samt att ta fram ett förslag
till en för Sverige gemensam nomenklatur för RT-information och att i möjligaste mån anpassa det till rådande nationella och internationella standarder.
En första version av nomenklaturförslaget kommer att skickas ut inom kort.
Förhoppningen är att MIQA kommer att finnas på alla svenska strålbehandlingskliniker och att den standardiserade nomenklaturen kommer att accepMeddelande från SOF 3/2014
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teras nationellt så att INCA kan uppdateras kontinuerligt med relevanta strålbehandlingsdata. För att förankra arbetet med gemensam nomenklatur och
utreda vilka stråldata som skall lagras i kvalitetsregistren samt hur systemets
drift skall säkras har RCC i samverkan tillsatt en nationell grupp för att arbeta
med uppdraget ”Kvalitetsregister för radioterapi” som leds av Björn Zackrisson,
Umeå. Björn berättade om det pågående arbetet i denna grupp samt juridiken
kopplad till projektet. Det finns ett påtalat behov av att kunna koppla radioterapidata till outcome-data från diagnosregistren och krav från SSM om att kunna
inhämta aggregerade data från registret som kan användas för klinisk revision.
Text: Per Nilsson
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Lindring bortom cyto och evidensbaserad palliation. Praktisk handläggning och användbara algoritmer inom palliativ medicin. Vilken evidens
finns?
Nina Cavalli-Björkman, onkolog i Falun och
Bengt Axelsson, kirurg och palliativmedicinare, Storsjögläntan, Östersund.
Ett mycket intressant och matnyttigt föredrag
som framfördes som en dialog. Först påmindes vi om att göra en ordentlig analys av det
aktuella symtomet för att försöka finna en
trolig orsak och åtgärda den följt av utvärdering och justering. En hel del tips, underbyggda av studier gavs:
Andningsbesvär relaterade till lungmetastasering där saturationen ligger > 90
har syrgas ingen lindrande effekt. Morfin har en god symtomlindrande effekt
medan benzodiazepiner inte har det. Viktigt med trygghet och lugna patienten
med att hon/han får tillräckligt med luft. Vanlig bordsfläkt kan upplevas ge
lindrande effekt.
Sömnsvårigheter är viktiga att analysera – insomningssvårigheter? Vid tidigt
uppvaknande kan man överväga att ge Mirtazipin eller Saroten. En kombination av benzodiazepin och Propavan kan vara ett alternativ. Smärta/andra störande symtom?
Smärtlindrande och lugnande. På http://clincalc.com/ finns ekvivalenstabeller för benzodiazepiner och morfinpreparat. Effekter och bieffekter av morfin
och oxykodon likvärdiga. Vid njursvikt (GFR <30) bör varken oxykodon eller
morfin användas utan i stället ketobemidon, fentanyl eller metadon. Vid behov
av lugnande medicinering – undvik stesolid som har lång halveringstid, hellre
oxascand eller midazolam (parenterala vätskan kan vb ges peroralt).
Ileus inte alltid lämpligt att operera i livets slutskede. Man kan överväga stent
eller PEG. Konservativ behandling kan vara väl så bra. Ge Betapred 8 mg/dag
under några dygn som avsvällande. Buscopan 20 mg x 5.
Näring. Mot slutet av livet (mindre än 3 mån förväntad överlevnad) finns ofta en
refraktär kakexi där det inte är meningsfullt att ge iv näring.
Vätska. Sista tiden i livet (ungefär sista veckan) bör man undvika dropp! Man
får inte mindre törst men signifikant mer andnöd. Även små mängder är negativt. Överväg att ge smärtlindring etc subkutant. Viktigt att förbereda anhöriga på varför och att man kommer att sätta ut dropp. Om övervätskning ändå
sker kan en nitrogycerintablett under tungan lindra.
Text: Caroline Lundgren
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Under rubriken ”Ovarialcancerbehandling i utveckling. Nya rön och terapialternativ” talade Bengt Tholander, överläkare onkologen Uppsala om
några aktuella frågor.
• Intraperitoneal cytostatikaterapi (IP)
Det finns flera prospektiva randomiserade studier, sammanfattade i en Cochrane metaanalys där man bedömer att det är en fördel att ge IP behandling i samband med ovarialcancerkirurgi. Dock är studierna äldre och jämförelsearmen är
inte nu aktuell kemoterapi med Karboplatin och Paklitaxel. Därutöver fanns i
studierna många olika regimer vilket gjorde utvärderingen svår, liksom problem
med toxicitet och compliance. Sammanfattningsvis har man i Sverige bedömt
att evidens saknas för att rekommendera denna behandling. En studie, GOG
252, beräknas snart vara klar och kan ge mer information.
• HIPEC (hyperterm intraperitoneal cytostatikaterapi)
Här saknas prospektiva randomiserade studier som påvisar vilken effekt detta
har vid ovarialcancer. En pågående sådan studie finns i Holland. I nuläget ingen evidens för nytta av denna behandling vid ovarialcancer.
• Målinriktade droger
Det finns ett flertal prospektiva randomiserade studier med angiogeneshämmande medel med positiv effekt på PFS (progressionsfri överlevnad). Några av
dessa är:
VEGF-hämmaren bevacizumab har påvisats ha positiv effekt på PFS och OS
(overall survival) i primärbehandlingen framför allt vid avancerad ovarialcancer som inte gått att operera till makroskopisk tumörfrihet (GOG 218, ICON 7).
Man har också påvisat förbättrad överlevnad i recidivsituationen med platinumresistent sjukdom med tillägg av bevacizumab till annan kemoterapi, framför
allt veckovis Paklitaxel.
De perorala tyrosinkinashämmarna nintedanib (OVAR 12) och pazopanib, den
senare given rent som underhållsbehandling (OVAR 16) har visat förlängd PFS.
Data ej mogna för OS. För dessa preparat förefaller den bästa effekten vara hos
patienter med minimal tumör i motsats till bevacizumab.
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• Etiologi och patogenes
På senare år har man delat in serös ovarialcancer i 2 typer, där typ I (low grade)
är en mer indolent typ där komplett kirurgi är av yttersta vikt då kemoterapi
har sämre effekt. Typ II (high grade) är den vanligaste typen, är aggressiv med
dålig prognos. Denna typ av tumör bedöms numera i första hand uppstå i tubans fimbrietratt och sedan spridas till ovarier och/ eller peritoneum. Den är
kemoterapikänslig men recidiverar snabbt. Den tidigare relativt vanliga mucinösa ovarialcancern har med bättre diagnostik till stor del bedömts vara metastasering av GI cancer, varför mucinös ovaralcancer primärt i ovariet är relativt
sällsynt numera.
Pernilla Dahm Kähler, gynekologisk tumörkirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg talade om ”Modern gynekologisk tumörkirurgi” och gav
en fin överblick över den gynekologiska tumörkirurgins utveckling under det senaste årtiondet. Sedan 15 år tillbaka finns den gynekologiska subspecialiteten
gynekologisk tumörkirurgi, vilket har lagt grunden till den snabba utveckling
som den gynekologiska tumörkirurgin har genomgått. Det rör sig om betydligt
mer avancerad kirurgi framför allt vid ovarialcancer enligt de senaste rönen. Vid
andra cancerformer har mer skonsam kirurgi utvecklats såsom vid operation av
vulvacancer och möjligheten till fertilitetsbevarande kirurgi vid cervixcancer i de
fall det bedöms vara medicinskt lämpligt. Man rekommenderar numera också
att endometriecancer bör opereras med laparoskopisk teknik (med robot) för att
minska postoperativa komplikationer och underlätta patientens återhämtning
efter kirurgin. Hon betonade också vikten av ett nära samarbete med specialister i gynekologisk onkologi, inte minst i form av regelbundna multidisciplinära
konferenser.
Text: Caroline Lundgren
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Hej!
Pernilla heter jag och jobbar som medicinsk sekreterare på Onkologkliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
Jag har fått den äran att få skriva några rader
om sessionerna för medicinska sekreterare
som hade rubrikerna, Kulturella skillnader i
vården samt Sekretess och tystnadsplikt inom
offentlig och privat hälso-och sjukvård. Tyvärr
uteblev sessionen för Kulturella skillnader i
vården på grund av sjukdom.
Vi var cirka 25 sekreterare samt några andra
professioner. Sekreterare från Kalmar, Uppsala, Linköping, Karolinska, andra från Stockholm, Växjö, Jönköping, Västerbotten Örebro.
När jag pratade med sekreterare hade de verkligen sett fram emot denna föreläsning då vårt samhälle förändras och vi möter olika kulturer varje dag. Och
vi har ingen aning om hur sjukvården ser ut i det land som patienten kommer ifrån, hur det fungerar i ett väntrum där, hur man söker vård och hur ser
vårdförfarandet ut. Vi får hoppas att vi kan få stöta och blöta detta otroligt
viktiga ämne vid annat tillfälle.
Mindre viktigt är dock inte sekretessen. Föreläsare Ulrika Sandén verkande
i Örebros län som jurist och har gjort en avhandling om just sekretess inom
hälso-och sjukvården. Samt forskar och undervisar i detta.
Föreläsningen tog upp ämnen som Personlig integritet, integritetsskydd, loggrapporter samt dataintrång och det är inte helt lätt då jag citerar vad jurister
själva säger om detta ”en snårig djungel av lagar och förordningar och föreskrifter”.
Mycket intressant var att det är skillnad på lag ifall du jobbar eller är patient
i den offentliga eller privata vården, den har alltså olika lagar bakom sig. Den
privata vården styrs av patientdatalagen, medans den offentliga vården styrs
av offenlighet-och sekretsslagen. Patientdatalagen är luddigare och har mer
utrymme för tolkningar men samtidigt är båda lagarna mycket fria för detta
ändå.
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Frågor och funderingar kom av åhörarna när Ulrika berörde journalhantering,
som regler kring att beställa sina journaler som privatperson och av annan
myndighet. Behöver man lämna in en skriftlig förfrågan för att få ut sina journalhandlingar? Får man skicka journalerna direkt till hem till patienten?
Vad har en God man för behörighet? Vem räknas som närstående?
Din journal på nätet- ja, så ser framtiden ut. Projekt är redan ute i några län
och år 2017 ska den vara etablerad och tillgänglig i hela Sverige för att patienten ska kunna var delaktig i sin egen vård.
En bra föreläsning som gav ett större perspektiv på hur lagarna ser ut. Det hetaste blev ändå när det blev konkreta frågor och nära vårt dagliga arbete som
journalhantering osv. Det hade varit intressant om vi hade haft en diskussions
stund där vi kunde få ventilera frågor som dyker upp i vardagen. Ulrika blev
dock kvar i rummet och frågor kunde ställas.
Jag tar med mig ny kunskap och frågor till min klinik och vi får se över hur
våra rutiner ser ut och som Ulrika sa ” skriftliga och tydliga rutiner ska det
vara”.
Ha en härlig vår!
Pernilla Bergstrand
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Onkologidagarnas posterpriser
1:a pris
Kristina Frisk, Sundsvall/Härnösand: ”Förekomst av kateterrelaterade tromboser – en jämförelse mellan PICC-line insatt med och
utan ultraljud samt subcutan venport (SVP)”.
2:a pris
Hedvig Björkestrand, Stockholm, m.fl. :”Kirurgi vid småcellig
lungcancer? Data från svenska lungcancerregistret”.
3:e pris
Kristina Nilsson, Uppsala, m.fl: ”Rektalstavsteknik minimerar
stråldosen till rektalväggen vid strålbehandling av prostatacancer”.

SOF gratulerar samtliga pristagare!
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Under middagen på Stadshuset
förärades vi denna beraktelse
av Charlott Mörth
O, onkolog
Om otur orsakat oanad, oförklarlig organohyra; oerhörd olycka
Oansenlig, onkolog offrar, okuvligt, omåttlig ork
Ordinerar omdömesgillt omväxlande oncovin, ofatumumab,
oxaliplatin
Oops, obehaglig, oppstötning. Ondansetron, Omeprazol! Omgång
Olimel
Orkar omutligt, oaktat, omöjlig, ohållbar, opraktisk, ofantlig
organisation.
Ofta otack
ormonbehandling-osteoporos-optinateanalog
Otröstlig oro omger osteosarkomobjektet
Oerfaren onkolog ordnar osjälvisk omsorg
Ordnar otrolig operation om observerad, orubblig, olivformad
oligometastas orsakar obotlighet
ooooooooOnt, orudis, opium!
Oundviklig obduktion.
O, omnipotenta onkologer
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Gynekologiska onkologer eller
gynonkologer? Det är frågan!

erksamheter utvecklas och
förändras över tid. Det som
gagnar patienterna bäst är
enligt vår mening den princip
som ska vara styrande. När det gäller
hur vi bäst tar hand om patienter med
gynekologiska cancersjukdomar är det
dags att verkligen ställa sig frågan hur
vi vill ha det i framtiden; eller snarare
hur säkerställs den kompetens som
behövs för att bereda framtida patienter bästa möjliga behandling och omhändertagande?
I föregående nummer av Meddelande
från SOF skriver företrädare för verksamhetscheferna inom onkologi att
man vill se en utveckling där gynekologisk onkologi blir en subspecialitet inom allmän onkologi. I samma
nummer skriver Karin Bergmark och
Caroline Lundgren att specialiteten
gynekologisk onkologi ska bevaras
och för att säkra rekrytering ska även
specialiteten vara tilläggsspecialitet till
gynekologi/obstetrik.
Specialiteten gynekologisk onkologi
har en stolt historia, det framkommer av båda ovanstående inlägg. Men
medicinsk verksamhet utvecklas och
förändras över tid. På den punkten
är hela cancervården ett enastående
exempel och illustrerar att man inte
bara kan titta på det som varit utan
också se hur det ser ut idag och vad
som väntar framöver.

Det finns idag en total samstämmighet att gynekologisk tumörkirurgi ska
hanteras av gynekologiska tumörkirurger med tillräcklig kompetens för
att klara de många gånger krävande
kirurgiska insatser som krävs – och
då inte bara för den egna kirurgiska
kompetensen utan också för samverkan med kirurgi och urologi på lämpligt sätt avseende avancerad bäckenkirurgi. Hela den kirurgiska delen av
patientens väg genom vården gynnas
av högspecialiserad kompetens i alla
led – inklusive patologi och bilddiagnostik. Där kan ytterligare nivåstrukturering vara på sin plats, men det är
inte frågan för denna diskussion.
För den onkologiska delen – adjuvant, neoadjuvant, kurativ eller palliativ behandling och omvårdnad fordras också en hög kompetens. Men
frågan är hur man bäst säkerställer
att denna kompetens kan komma patienterna till godo? Finns det behov
av en egen specialitet för att åstadkomma god vård och fortsatt utveckling av nya behandlingsmetoder? Eller
kan gynekologisk onkologi precis som
bröstonkologi, GI-onkologi, uro-onkologi med flera subspecialiseringar,
vara en del av det allmänna onkologiuppdraget?
Den utveckling av den gynonkologiska verksamheten som trots allt skett
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under de sista 20 åren har nästan
helt legat på det onkologiska området:
den framväxande kunskapen om de
molekylärpatologiska egenskaperna
hos de gynekologiska cancerformerna;
utveckling av nya medicinska behandlingar, utveckling av strålbehandling
– både extern och brachy. Ändå finns
ett mycket stort behov av nya metoder
och behandlingar inom gynekologisk
onkologi. Inom t ex endometriecancer
och cervixcancer har inga nya läkemedel introducerats på mer än tjugo år;
inom ovarialcancer inga nya behandlingar som förändrat praxis vid första
linjens behandling sedan mitten av
90-talet. Dessutom har gynekologisk
cancerforskning en oproportionerligt
liten andel av forskningsmedel, bland
annat från cancerfonden.
Vi anser att en fortsatt utveckling
som kan förbättra våra behandlingsresultat inom alla subspecialiteter förutsätter både en hög onkologisk kompetens inom hela det onkologiska fältet och inom respektive subspecialitet.
Av detta följer att dagens modell med
gynonkologi som tilläggsspecialitet till
onkologi är försvarsbar, men inte optimal. Precis som övriga subspecialiteter inom onkologi är kraven på kontinuerlig kompetensutveckling efter
specialistutbildningen det väsentliga.
Med dagens utbildningssystem är den
aktiva kliniska tiden för en specialist
över 30 år. I det perspektivet är det
svårt att tro att en särskild tilläggsspecialitet skulle vara den optimala
lösningen för gynekologisk onkologi.
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Den nuvarande utbildningen är också under omprövning på grund av att
man haft stora problem med nyrekrytering. Detta har lett till att det finns
ett förslag att skapa en alternativ väg
att bli gynekologisk onkolog, där även
gynekologer ska kunna bli specialister, dock utan att passera den onkologiska grundutbildningen.
En sådan lösning skulle bidra till att
den onkologiska kompetensen hos de
som kommer in i gynonkologin den
vägen skulle bli lägre än kollegor som
har en onkologisk specialitet i grunden. Gynonkologin behöver medarbetare med hög kompetens för att hantera dagens – men framför allt morgondagens – krav på djup kunskap
om cancersjukdomarnas komplexitet.
På de områden som fordrar gynekologisk kompetens, exempelvis brachybehandling där det behövs radioterapeutisk kunskap och god anatomisk
kunskap kan, liksom inom head- &
neck-cancer och uro-onkologi, denna
färdighet utvecklas av specialintresserade onkologer. Antalet brachybehandlingar vid cervixcancer omfattar
idag mindre än 200 patienter per år
och vid endometriercancer kanske ett
tiotal. Det är svårt att se att det motiverar existensen av en särskild specialitet. Det kanske snarare borde bli
föremål för en nivåstruktureringsdiskussion och centralisering.
Vi menar att för att klara de krav på
utveckling som dagens och framtidens
patienter ställer på den gynekologiska
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forts Gynekologiska onkologer eller
gynonkologer? Det är frågan!
cancervården fordras en ständigt pågående kompetensutveckling. Med dagens specialistutbildningsmodell skulle detta vara möjligt. Men om man vill
säkra en god tillgång till specialister
med hög kompetens – då anser vi att
den modell som utvecklats inom övrig
onkologi mot en allt mer organspeci-

fik subspecifik kompetens är rätt väg
även för den gynekologiska onkologin.
För oss är det också en rättvisefråga.
Alla patienter – oavsett kön och diagnos – ska ha tillgång till största möjliga kompetens i sin väg genom vården.

Mona Ridderheim, överläkare, dubbelspecialist i
gynekologisk onkologi och onkologi

Kjell Bergfeldt, överläkare, dubbelspecialist i
gynekologisk onkologi och gynekologi/obstetrik

Göran Edbom, överläkare, dubbelspecialist i
gynekologisk onkologi och onkologi
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SCHEMA NATIONELLT STATE OF THE ART MÖTE OM BRÖSTCANCER
AULA MEDICA, KI, STOCKHOLM 2‐3 OKTOBER 2014

TORSDAG 2 OKTOBER 2014
09:30‐
10.00

Registrering och kaffe

MAMMOGRAFISK TÄTHET
Moderator: Med.dr. Irma Fredriksson
10:00‐
Täta bröst – vad bör klinikern och
12:00
mammografidoktorn veta?
När kan MR och andra tekniker bidraga?
POMB‐studien
12:00‐
13:00

Lunch

Med.dr. Andreas Pettersson, Onkologiska Kliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset
Med.dr. Karin Leifland, Unilabs
Med.dr. Brita Wasteson Arver, Onkologiska
Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

NEOADJUVANT TERAPI – FRAMTIDEN ELLER KEJSARENS NYA KLÄDER?
Moderator: Docent Lisa Rydén
13:00‐
Pro‐neoadjuvant behandling
Docent Thomas Hatschek, Onkologiska Kliniken,
14:30
Karolinska Universitetssjukhuset
Con‐neoadjuvant behandling
Med.dr. Henrik Lindman, Onkologiska Kliniken,
Akademiska Sjukhuset
Paneldiskussion
Ovanstående samt Professor Jonas Bergh, Med.dr.
Irma Fredriksson, Docent Fredrik Wärnberg,
Med.dr. Marie Sundqvist
14:30
Kaffe
ONKOPLASTIKKIRURGI OCH AXILLKIRURGI – VAD ÄR STATE OF THE ART?
Moderator: Professor Jan Frisell
15:30‐
Axillarutrymning eller inte ‐
Professor Jan Frisell, Bröst‐ och
16:00
uppdatering av kunskapsläget och
Endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska
information om de aktuella
Universitetssjukhuset
randomiserade studierna
16:00‐
Primär rekonstruktion ‐State of the art
Med.dr. Maria Mani, Plastikkirurgiska kliniken,
17:00
Akademiska sjukhuset
19.00
Konferensmiddag Solliden
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FREDAG 3 OKTOBER

BRÖSTCANCER OCH SEXUALITET – VAR STÅR VI IDAG?
Moderator: Professor Yvonne Brandberg
08:00‐
Invited guest lecture: Gynecological and Professor Alessandra Graziottin, Centre of
10:00
sexual issues in young women with
Gynaecology and Medical Sexology at the H. San
breast cancer
Raffaele Resnati, Milan, Italy
Vilka är de speciella problemen hos den
Med.dr. Karin Bergmark, Jubileumskliniken,
postmenopausala patienten?
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Paneldiskussion; sammanfattning
Med.dr. Karin Bergmark, Med.dr. Sara Margolin
under ledning av Professor Yvonne Brandberg,
Karolinska Institutet
10:00‐
Kaffe
10:30

VIKTIGA NYA ONKOLOGISKA LÄKEMEDEL
Moderator: Docent Johan Ahlgren
10:30‐
Anti‐HER2 läkemedel
12:00
Läkemedel för trippelnegativ cancer
Endokrina läkemedel

12:00‐
13:00

Varför lever patienter med spridd
sjukdom längre?
Långt liv med spridd sjukdom‐
omvårdnadsaspekter
Lunch

Professor Jonas Bergh, Onkologiska kliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset
Med.dr. Niklas Loman, Onkologiska kliniken,
Skånes Universitetssjukhus
Docent Tommy Fornander, Karolinska Institutet
och Södersjukhuset, Stockholm
Med.dr. Theodoros Foukakis, Onkologiska
kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Chefsjuksköterska Tina Bondesson,
Södersjukhuset, Stockholm

PROGNOSTIK OCH TERAPIPREDIKTIVA FAKTORER.
Moderator: Professor Jonas Bergh
13:00‐
Allmänna principer för prognostik och
Professor Mårten Fernö, Onkologiska kliniken,
15:00
behandlingsprediktion
Skånes Universitetssjukhus
Nya och lovande markörer
Professor Åke Borg, Lunds Universitet
Nya markörer versus gamla markörer
Med.dr. Theodoros Foukakis, Onkologiska
kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Kvalitetskontrollrapport för nu använda Professor Mårten Fernö, Onkologiska kliniken,
markörer
Skånes Universitetssjukhus

Anmälan och information:
www.akademikonferens.ki.se/sota2014
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Rapport från studiepresentation
vid Den 18:e EHA kongressen
i Stockholm, juni 2013

Honar Cherif (Uppsala Akademiska) presenterade Nordiska MDS-gruppens studie: en
fas 1 pilotstudie som undersökt säkerhet och tolerabilitet av TPO-receptor-agonisten
eltrombopag med azacitidine (Aza) vid behandling av patienter med högrisk MDS och
trombocytopeni.
Kohorter av tre patienter fick Aza i kombination med ökande doser av eltrombopag (50100mg, 100-200mg, 200-300mg och slutlig kohort med 300 mg utan dosökning) under
tre Aza cykler (13 veckor).
Elva patienter med en medianålder av 71 år har inkluderats. Rapporterade allvarliga biverkningar inkluderar en
bakteriell bronkit, återkommande erysipelas, ett fall av
dödlig pneumoni med E. coli sepsis, och ett fall av djup
ventrombos och förhöjda leverenzymer som inträffade hos
en patient med progressiv och högtproliferativ MDS-AML
(cohort 3). Trombocyttalen förbättrades eller förblev stabila
hos 9/11 patieter trots Aza-behandling. Median trombocytantalet var 40, 51 och 64 x 109/L vid inklusion, efter en
och efter tre Aza cykler. Blödningssymptom var ovanliga.
Ingen sjukdomsprogress relaterad till studieläkemedlet
rapporterades. Kombinationen synes intressant att studera i större patientmaterial.
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Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) utlyser forskningsbidrag
ur Bröstcancerfonden.
Ansökan om bidrag ur Bröstcancerfonden rör insamlade medel 2013. Medel delas ut för
forskningsprojekt/forskarsamarbete samt resestipendier.
Utdelningsbeslut följer Bröstcancerfondens stadgar för forskningsanslag och stipendier, vilka i korthet framgår
nedan. Icke utdelade medel återförs till fonden. Bedömning av ansökningarna görs av Bröstcancerfondens
forskningskommitté. I forskningskommittén ingår: Professor Lars Holmberg, Professor Jan Frisell, Professor
Mårten Fernö, Professor Yvonne Brandberg, Docent Per Karlsson, Docent Göran Liljegren, Överläkare Barbro
Linderholm, Överläkare Henrik Lindman och BRO. BRO är ordförande i forskningskommittén
och utdelningsbeslut fattas av BROs styrelse.
Forskningsanslag
Avser bröstcancerforskning med patientnära klinisk
förankring. Ansökan får endast omfatta ett (1)
projekt och ska omfatta maximalt 3 A4 sidor samt
en populärvetenskaplig beskrivning av projektet
(max 1 A4-sida).
2. Ansökan avser ett (1) år.
3. Hänsyn kommer att tas till forskningsprojektets
kliniska nytta och dess vetenskapliga värde.
4. Medel kan utdelas till läkare, sjuksköterskor,
sjukgymnaster och psykologer verksamma inom
bröstdiagnostik, bröstkirurgi,
onkologi, plastikkirurgi, lymfologi och omvårdnad
och psykosocial omvårdnad. Huvudansökande ska
vara behörig att ansöka enligt BRO:s kriterier.
5. Ansökan kan utgöra delfinansiering av större
projekt.
6. BRO skall ha rätt att publicera populärvetenskapliga
artiklar om projektet.
7. Vid fördelning av anslag till fler än ett projekt kan
forskningskommittén ta hänsyn till den geografiska
fördelningen.
8. Anslaget utbetalas till institution eller annan
huvudman.
9. Etikansökan ska vara färdigbehandlad innan
ansökan om forskningsanslag skickas in till BRO.
10. Utgör ansökan fortsättning på tidigare ansökan ska
detta anges samt projektets framskridande ska även
det anges.
11. Ansökan ska vara inkommen i rätt tid avseende ab
BRO senast angivet datum och klockslag samt vara
fullständig vid inlämnandet. För sent inkommen
eller ofullständig ansökan beaktas inte.

Resestipendium

1.

1.
2.
3.
4.

5.

Avser deltagande i konferens, studieresa eller
auskultation vid bröstenhet.
Syftet med resan skall vara att öka kunskapen om
behandling av bröstcancer.
Stipendiemottagaren skall vara yrkesverksam inom
diagnostik, behandling, vård, omvårdnad eller
rehabilitering av bröstcancerpatienter.
Stipendiemedel avser sökt resa, vilken inte får
påbörjas innan 1 (en) månad efter sista
ansökningsdagen. Medel som inte utnyttjas 12
månader från beslutet återgår till BRO för att utdelas
nästkommande år.
Stipendiemottagaren skall avge reserapport som kan
publiceras i BROs tidning BROfästet samt på
hemsidan för BRO, Svensk Bröstonkologisk
Förening, Svensk Förening för Bröstkirurgi eller
Svenska Bröstcancergruppen.

Ansökan:
Ansökan görs på ansökningsformulär som kan laddas ner på
BROs hemsida www.bro.se (se rubriken ”Verksamhet”).
Digital ansökan eller per fax accepteras inte. Ansökan skall
innehålla:
- Beskrivning av planerad resa
- Motivering (max 1 A4-sida)
- Kostnadsberäkning
- CV

Ansökan:
Ansökan görs på ansökningsformulär som ansöknings kan laddas ner på
BROs hemsida www.bro.se (se rubriken ”Verksamhet”) med
omnämnande av medsökande och kostnadsberäkning med
förtydligande av OH-kostnader. Digital ansökan eller per fax
accepteras inte. Ansökan skall innehålla:
- Forskningsprogram beskrivande Bakgrund, Målsättning och
Metodik/metod och Tidsplan (max 3 A4-sidor) samt en
populärvetenskaplig beskrivning av projektet (max 1 A4-sida)
- CV
- Publikationslista.
Underskriven ansökan för forskningsbidrag och/eller resestipendium skickas i tio exemplar till:
Assistent Johanna Sundström, BRO, Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Sista ansökningsdag: 2014-06-02 klockan 12.00
Stipendiaterna lämnas skriftligt besked 2014-10-17.
Publicering sker också på hemsidorna för BRO, Svensk Bröstonkologisk Förening, Svensk Förening för
Bröstkirurgi och Svenska Bröstcancergruppen.

Posttidning B
Avsändare:
informa Healthcare
P O Box 3255
SE-103 65 Stockholm

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

Anslag till cancerforskning
I stiftelsen Dagmar Ferbs minnesfond finns 120 000 kr för
utdelning under 2014. Enligt donators önskan ska medlen stödja
kliniskt orienterad cancerforskning som inte använder
s k genteknologi, främst nya projekt med begränsade resurser.
Kostnader för löner och resor täcks inte. Anslag förvaltas av
fonden för att undvika förvaltningskostnader.

Ansökan ska innehålla uppgift om sökt belopp,
kostnadsmotivering, uppgifter om den sökandes/gruppens
beviljade och sökta anslag inom området, projektbeskrivning
och meritförteckning samt institutionstillhörighet och e-adress
för huvudmannen. I tillämpliga fall bifogas utlåtande från etisk
kommitté. Särskilda ansökningsformulär krävs inte.

Elektronisk ansökan om högst 6 A4-sidor ska senast 2014-05-14
sändas in till petergunven@gmail.com.
Samma adress kan användas för förfrågningar.

