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Redaktörens rader

D

et kom ett mail från Thomas Björk-Eriksson. Han ville
skriva om Skandionkliniken, och jag blev så glad att
resten av den dagens mottagning gick som en dans! I
två år har jag försökt få en rad personer att skriva om
Skandion och hur arbetet där framskrider, men det har varit
omöjligt. Till sist funderade jag på att skriva själv, som amatörjournalist, även om jag personligen inte har någonting med
Skandion att göra och inte heller är en strålprofilerad onkolog.
Eftersom jag bor i Uppsala, någon kilometer från byggplatsen,
cyklar jag förbi den flera gånger i veckan. Det är ett imponerande
bygge. När cyklotronerna skulle installeras stannade Uppsala
upp och höll andan. Specialleveranser behövdes för de gigantiska
och tunga delar som manövrerades in genom stadstrafiken för
att sedan lyftas på plats med enorma lyftkranar. Under vintern
har arbetet pågått även sena kvällar och ett myller av människor
har jobbat för att bygga det som ska bli en hypermodern behandlingsfacilitet. Plötsligt så börjar man se hur huset kommer att se
ut och när jag nu cyklar förbi så känns det litet högtidligt. Här
ska vi behandla vissa av våra sjukaste patienter. Här finns framtiden.
Sedan ännu ett viktigt inlägg i diskussionen om
gynonkologin från Maria Bjurberg. Och allra
sist kurser, nya tjänster, vetenskapliga möten.
Med önskan om en fin vår och försommar!

Redaktören Nina

Cavalli-Björkman
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En resa tar sin början - Uppsala nästa!

Nästa station Uppsala, Uppsala nästa! Avstigning sker till vänster i tågets färdriktning! På perrongen, snabbt ned för rulltrappan till vänster i rullriktningen
och därefter tvär vänstersväng genom folkvimlet.
Är det möjligen, nej det kan det väl ändå inte vara. Hopp, tvekan, jo visst är det
buss nummer 3 mot Östra Gottsunda via Akademiska Sjukhuset södra! Hinna
eller inte? Långa, snabba steg! Ryggsäcken skaver mot axeln, rundar snävt
vänster framskärm och med ett steg kliver jag upp på bussen. En biljett, tack!
Inget busskort? Nej! Varsågod sätt in VISA kort där. Väntar några sekunder och
knappar in PIN-koden, köp godkänt, ta ut kortet! Känner trycket av medresenärer bakom mig som skall åt samma håll.
Bussen kör och det kränger rejält i svängarna. Går bakåt i bussen hämtar andan. Tittar mig omkring, vilken station blir närmast? Akademiska Södra! Reser
mig, går mot utgången, sätter foten på marken. Håller på att krokas upp likt
en cykelkorg tvärs över styret på en cyklist som med god hastighet tar sig fram
på gångbanan mitt emellan väntkuren och avklivningsrampen till bussens bakdörr! Visst ja, nu är jag i Uppsala!
Går de tjugo metrarna helt till höger på den höstblöta och med bilavgaser nedsotade gångbanan till Dag Hammarskölds väg i riktning mot Uppsala Slott.
Sneddar över gatan med bred vinkel och kommer in på Artillerigatan. Oj vad
hotell von Kraemer har vuxit! Fönsternischerna har klätts i ljus ekimitation och
fasaden har prytts med cirkelursparad plåt. Associerar till luftbubblorna från
pimpstenen i akvariet där hemma som ger luft åt fiskarna. Frisk luft ger liv till
fiskarna och protoner till patienterna!
8
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Framme vid grinden till Skandionkliniken. Framför grinden står en stor lastbil
som väntar på grindöppning innan något stort och säkert väldigt tungt skall
lastas av. Vågar jag, eller inte? Vänder mig hastigt om och tittar upp mot förarhytten; en chaufför i hjälm och en gallgult reflekterande vindtygsväst. Ser ok
ut! Halar upp mitt passerkort märkt Skandionkliniken, Kommunalförbundet
Avancerad strålbehandling och ett organisationsnummer med siffror för små för
att läsa. Håller upp passerkortet framför kortläsaren. Ett par sekunder senare
öppnar sig ryckigt de ranka aluminiumgrindarna. Jag kliver in på byggområdet, kryssar mellan gyttjiga vattenpölar i makadamen och tar mig försiktigt
fram bland de spridda plankresterna i riktning mot den lägre av de båda tillfälliga kontorsbarackerna. Lastbilen gasar på och kör in på området bakom mig.
Allt till ljudet av en fasadhiss och två montörer gemytligt samspråkandes på
vad som åtminstone till en del är engelska bruten på en känslosam franska.
De båda arbetarna är också klädda i hjälmar och arbetsvästar märkta med IBA
(Ion Beam Application).
Håller upp passerkortet ännu en gång , nu till vänster om entrédörren till
Skandion- och IBA kontoret. Klick! Jag öppnar dörren, torkar av skorna på den
svarta plastmattan. Yes, 08.20, sen men inom flexramen! Hälsningsakt först åt
höger. God morgon Olle (förbundsdirektören) sedan till vänster, hej Susanne
(kanslichef). En gång till åt vänster, god morgon Håkan (verksamhetschef) sedan till höger först en gång hej Maria (vårdenhetschef) och Nassrin (sjuksköterska) och så en gång till ”hej” Christina (sjukhusfysiker).
Nästa dörr till höger, min kontorsplats. Stapplar in på kontoret och lastar av
mig hård- och mjukvaror, datorn på och kaffet fram. Slår mig ner i den mjuka,
svarta kontorsstolen med sviktande ryggstöd. Pustar ut, lutar mig bakåt och
sluter ögonen. Memorerar dagens agenda; 2013-11-27 klockan 09.00; möte;
”klinikchef onkol, ing 78, UAS”.

Cyklotronen

Fortsättning på sid 11
Meddelande från SOF 4/2014

9

Meddelande från

SOF

forts. Skandionkliniken
Känner mig lite ensam på min sadel, tvekar lite! Vad ska jag säga, hur skall det
gå? Tankarna bryts hastigt och hjärnan fullständigt översvämmas av frågor!
När började allt? Varför protoner istället för fotoner och elektroner?
Kan inte allting få vara som vanligt i en organisation och verksamhet där man
känner svaren lika bra som frågorna? Det kommer fler vågor!!! Ansvar? Anestesi? Avtal? Bemanning? Behandlingsprotokoll? Boende? Braggpeak? Cyklotron?
Direktionen? Distribuerad kompetens? Entusiasm? Forum Skandion? Gantry?
Hounsfieldnummer? Intensitetsmodulerad? Joner; lätta och tunga? Kobolt Ekvivalenta Gray? Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling? Kostnader?
Lekterapi? Länssjukhusens roll? Medicinska rådet? Nationell patientöversikt?
Nationella videokonferenser? Nationellt samägande? Omvårdnadsforskning?
Protonskolan? QA? Rotationstjänstgöring? Relativ biologisk effekt? Rikssjukvårdsavtal? Samtidig kemoterapi? Sjukgymnastik? SPTC? Tveksamhet? Universitetssjukhusens roll? Vetenskaplig evidens? X-ray? Ytterligare medarbetare?
Z-koordinaten? Åtaganden? Ägande? Ögonbehandling?
I mitt huvud blir det nu hett så det snurrar… Sprattlar till och skriker STOPP!!!
– vi tar allt i lugnt tempo. Låt oss börja från början…

Skandionkliniken – en svepande protonstråle i kampen mot
cancer!
Låt oss börja från början
Varför protoner istället för fotoner och elektroner?
Allt började med att Cancerfondens forskningsnämnd 1999 tillsatte en utredning med uppdraget att belysa strålbehandlingens utveckling och framtida
behov i Sverige. Utredningsuppdraget engagerade en stor del av den nationella
expertisen inom områdena onkologi och strålningsfysik.
I utredningen, som var klar år 2002 konstaterades bland annat att strålbehandling kommer att förbli en grundläggande del av kurativ och palliativ onkologisk vård, att framtiden måste inrymma satsningar inom forskning, utveckling och utbildning och att protonterapi inom cirka tjugo år kommer att vara
allmänt tillgänglig för kurativ strålbehandling.
Rapporten var en del i det som blev utgångspunkt för ett uppdrag till en nationell grupp med representanter från landets universitetssjukhus, formellt utsedda av respektive landstings- eller regiondirektör.
Fortsättning på sid 12
Meddelande från SOF 4/2014
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Huvudskälet är behandlingsnyttan

Uppdraget, som initierades och finansierades av landstinget i Uppsala och Uppsala Universitet, var att ta fram ett fördjupat beslutsunderlag, att arbeta för
nödvändig förankring och att försöka få nödvändiga beslut och investeringsmedel för att starta projektering och byggande av ett nationellt samägt centrum för
protonterapi. Projektet kallades SPTC (Svenskt Partikel Terapi Centrum).
Den nationella gruppen presenterade sin rapport 15 oktober 2003. Huvudskälen för en nationell protonterapianläggning var behandlingsnyttan (patientperspektivet), kostnadseffektiviteten, Sverigeperspektivet och den högspecialiserade vårdens krav.
Patientunderlagsberäkningen och gruppens övriga arbeten publicerades i Acta
Oncologica i början av 2005.
Efter ett möte i Göteborg den 10 november 2005 konstaterades att det fanns en
nationell samsyn om alla väsentliga nyckelfrågor. Det fanns förutsättningarna
för en fortsatt process.
Ägandeformen utreddes tillsammans med bland annat Sveriges Kommuner och
Landstingsförbundet.

Gantryt bakom kulisserna

Behandlingsrum
12
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Nationellt baserad verksamhet

År 2006 bildade de åtta (numera sju)
landstingen med universitetssjukhus Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling (KAS) med uppgift
att uppföra och svara för driften av en
protonterapianläggning belägen i Uppsala.
I förbundets styrande dokument klargörs att verksamheten ska vara nationell, baserad på gemensamt ansvar
och distribuerad kompetens (shared
governance and distributed competence) och att behandlingarna ska vara
tillgängliga för alla patienter i Sverige.
Klinikens behandlingskapacitet ska
vara 15 000 behandlingsfraktioner
(1000 patienter) per år. Målet ska nås
efter en upprampningsperiod på fyra
år, 2015-2019.
Verksamheten ska bedrivas så att diagnostik, information till patienter och
anhöriga, behandlingsplanering och
eventuell del av behandling samt att
eftervård utförs inom varje sjukvårdsregion.
Förbundet har vidare till uppgift att
svara för att det ges möjligheter till
forskning, utveckling och undervisning som är relaterad till verksamheten inom anläggningen.
Det har också diskuterats om det ska
bildas en nationell intresseorganisation för att uppmuntra och underlätta
FOUU-verksamheten; en ”Skandion
Akademi”, något beslut i den frågan
har dock inte tagits.

Fortsättning på sid 14
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Akademiska Hus

År 2010 tecknades ett avtal med Akademiska hus om att uppföra en fastighet
som skulle inrymma Skandionkliniken. Akademiska hus ska äga fastigheten
och hyra ut denna till Kommunalförbundet. Hyresavtalet ska vara 25-årigt.
”Första spadtaget” togs år 2011. Samma år tecknades också avtal med IBA om
leverans av strålbehandlingsutrustning till två behandlingsrum med option om
utrustning till ytterligare ett rum.
Samtidigt fastställdes projektets huvudtidplan, vilket innebar att huvudleverans av utrustningen från IBA skulle ske den 17 maj 2013 och att första patient
ska behandlas senast den 17 juni 2015.

Så organiseras kliniken

Den organisationsform som valdes blev ett kommunalförbund, KAS. KAS som
ägs av de sju landstigen. Den kliniska verksamheten ska bedrivas under namnet Skandionkliniken, som egen vårdgivare med eget organisationsnummer.
Det skapade förbundet styrs av en politiskt tillsatt direktion. Respektive landsting har en ordinarie direktionsledamot och en ersättare som båda ska vara
medlemmar i respektive landstings fullmäktige.
Mandattiden är fyra år och sammanfaller med mandatperioden för val. På det
sättet kommer den politiska sammansättningen att spegla utfallet i senaste val.
Direktionen leds av en ordförande, som direktionen utser inom sig, för närvarande Jerker Swanstein från Region Skåne.
Ett tjänstemannaråd, med en medlem från varje landsting tjänar som rådgivare
till direktion och förbundsdirektören. Kravet på en medlem i tjänstemannarådet är att personen ska sitta nära respektive landstingsledning. Oftast är det på
nivån biträdande landstingsdirektör. Medlemmarna utses av respektive landstingsdirektör.
Ett medicinskt råd tjänar som rådgivare till direktion och förbundsdirektören i
medicinska och andra verksamhetsrelaterade frågor. I rådet sitter en onkolog
och en sjukhusfysiker från respektive universitetssjukhus. Medlemmarna är utsedda av respektive landstingsdirektör.
Inför övergången från projekt till driftsfas kommer den initiala mer projektorienterade organisationen att ses över och anpassas för att hantera reguljär
sjukvårdsdrift. I första skedet berör detta i första hand tjänstemannarådet och
medicinska rådet. Beredning pågår inom direktion, tjänstemannaråd och medicinska råd.
14
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Medarbetare på kliniken

Kommunalförbundets högsta tjänsteman kallas förbundsdirektör, för närvarande sjukhusfysiker Olle Mattsson. Förbundsdirektören leder det praktiska
arbetet och rapporterar till direktionen.
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd ska det inom all hälso- och sjukvård finnas en verksamhetschef, för närvarande chefsfysiker Håkan Nyström.
Chef för vårdpersonalen är en vårdenhetschef, för närvarande onkologisjuksköterska Maria Furberg.
För befattningen som specialistkompetent onkolog och medicinskt och radiologiskt ansvarig disponerar Skandionkliniken en halvtidstjänst som för närvarande innehas av överläkare Thomas Björk-Eriksson med anställning på Sahlgrenska sjukhuset. Nuvarande avtal löper under tre år.
Utöver dessa befattningar finns en kanslichef, Susanne Eriksson, en sjukhusfysiker, Christina Vallhagen Dahlgren, en onkologisjuksköterska, Nassrin Yosefi
Salekdeh, och en IS/IT-samordnare, Roland Larsson. Den 1 maj börjar Marika
Enmark som sjukhusfysiker.
Under senare delen av 2014 tillkommer ytterligare medarbetare.
Rotationstjänstgöring, dvs. medarbetare som periodvis tjänstgör på kliniken
och periodvis på universitetssjukhusen utgör en viktig ingrediens i den distribuerade kompetensen. Rotationstjänstgöring för onkologer har diskuterats
länge och kommer att slutberedas under första halvåret 2014. Rotationsstjänstgöring kommer även att tillämpas för sjukhusfysiker och onkologisjuksköterskor. Huvuddelen av de senare och ca 60% av sjukhusfysikerna kommer enligt
nuvarande planer att vara fast anställda på Skandionklinken. Ett syfte med
rotationstjänstgöring är att bygga upp kompetensen och distribuera ut den dit
den behövs, det vill säga där patienterna befinner sig, antingen på hemorten eller på Skandionkliniken. Det är vad distribuerad kompetens betyder!

Väntrum/reception

Fortsättning på sid 16
Meddelande från SOF 4/2014
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Attraktiva protoner

I grunden är det protonernas fysikaliska egenskaper som gör dem så attraktiva
ur strålbehandlingssynpunkt. Energideponeringen/längdenhet (LET-värdet)
är i stort likt det vid konventionell fotonbehandling. Till skillnad från fotoner
dock, stannar protonerna på ett visst djup som bestäms av protonernas energi och kan beräknas med rätt stor precision. Till detta kommer att det mesta
av protonernas energi deponeras i en begränsad volym just innan de nått sin
fulla räckvidd den så kallade ”Bragg-peaken”. På så sätt kan man bygga upp
mycket komplexa dosfördelningar i patienten där en mycket större del av dosen
hamnar i den volym man avser (t.ex. tumörvolymen) och betydligt mindre dos
deponeras i frisk vävnad. I normalfallet räknar man med att den oönskade energideponeringen kan minskas med hälften jämfört med konventionell strålbehandling. Den relativa biologiska effekten (RBE) hos protoner har också likheter
med fotoner och anges ofta till 1.1 jämfört med fotoner.
För att protonerna ska kunna utnyttjas till sin fulla potential, är det intensitetsmodulerad protonbehandling (IMPT) som gäller. IMPT är en mycket ny teknik
som ännu bara tillämpas på en handfull kliniker och alla aspekter och potentiella utmaningar är inte fullständigt utredda.

Senaste teknologin

På Skandionkliniken kommer den allra senaste teknologin för att ge IMPT att
vara tillgänglig. När kliniken startar upp kommer den att vara en av världens
absolut modernaste protonkliniker.
Kliniken byggs med tre behandlingsrum men till att börja med kommer endast
två av dem att utrustas med gantry; det tredje är avsett för en framtida expansion när antalet patienter ökar. Till varje behandlingsrum byggs två förberedelserum. I dessa kommer patienten att positioneras och i övrigt förberedas för behandlingen. Avsikten är att kunna minimera tiden i behandlingsrummen för att
nå en hög effektivitet, utan att det ska behöva gå ut över kvaliteten på behandlingen och utan att patienten ska behöva känna tidspress. Ett mänskligt och
värdigt mottagande av patienterna har hela tiden haft högsta prioritet samtidigt
som ju den ekonomiska verkligheten kräver effektivitet. Utöver behandlingsrummet byggs också ett rum med stråle, dedicerat för forskning, utveckling och
kvalitetskontroller.

Vara med och visa protonterapins betydelse

Strålbehandling med protoner har, som tidigare antytts, nått sin nuvarande
plats genom dess fördelaktiga fysikaliska- och biologiska egenskaper jämfört
med traditionell fotonterapi. Den vetenskapliga evidensen är generellt relativt
sparsam.
16
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Antalet prospektiva randomiserade studier är mycket få i relation till antalet
patienter som idag är behandlade med protoner, cirka 100 000 patienter totalt.
Vid behandling av ögonmelanom och skallbaskordom finns vetenskaplig evidens för att protonterapi är bättre än fotonterapi. Generellt uttryckt kan sägas
att vid hepatocellulär cancer, meningeom och vid prostatacancer finns evidens
för att protonterapi är effektiv men inte mer effektiv än fotonterapi.
Vid maligniteter i centrala nervsystemet hos barn förefaller protonterapi vara
bättre än fotonbehandling men mer data behövs för att bedöma graden av vetenskaplig evidens.
Antalet kliniska studier börjar dock att öka och på Clinical Trials hemsida
(www.ClinicalTrials.gov) finns nu ett stort antal registrerade kliniska studier.
Skandionkliniken tillskapas just för att vi skall kunna vara med och visa protonterapins betydelse inom ramen för modern svensk strålterapi! En absolut
majoritet av patienterna (>80%) som kommer att behandlas på Skandionkliniken kommer att behandlas i kliniska studier. Tillskapandet av behandlingsprotokoll pågår, figur 1.

Figur 1
Fortsättning på sid 18
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Identifierar potentiella patienter

Målet för Skandionkliniken är att universitetsklinikerna i nära samarbete med
länssjukhusen identifierar potentiella patienter aktuella för protonstrålbehandling, att man informerar patienter och anhöriga och att man genomför förberedelser inför start av behandlingen; det vill säga diagnostik och efterföljande
dosplanering.
Patienter aktuella för protonbehandling kommer att kommuniceras mellan onkologklinikerna på universitetssjukhusen och Skandionkliniken på regelbundna nationella videokonferenser. Sedan reser patienten till Uppsala för att få sina
behandlingar med den dosplan och det eventuella individuella stöd för positionering som man valt på universitetskliniken.

Det gemensamma systemet

Det gemensamma systemet för dosplanering med protoner är installerat på
samtliga universitetssjukhus och sedan våren 2012 har dosplanerare, fysiker
och läkare gemensamt ökat kunskapen om scannade protoner och protondosplanering.
Vid gemensamma träffar går vi igenom olika patientfall där vi tränar på att:
• välja och kombinera behandlingsfält som är optimala med hänsyn till vävnaders densitetsvariationer
• utnyttja behandlingsapparatens fulla geometriska möjligheter
• välja marginaler längs djupet för att datortomografens HU-värden med viss
osäkerhet beskriver vävnadens egenskaper
• hantera räckviddsbegräsningar
• utvärdera hur robusta dosplanerna är
• dokumentera gemensamma lösningar
Vid ytliga strålmål kan den lägsta möjliga energin, 60 MeV, som har en räckvidd på cirka tre centimeter, kompletteras med en ”range shifter” som minskar
energin på de passerande protonerna och möjliggör behandling av riktigt ytliga
områden.

Flera stödsystem

Eftersom protoner med viss energi når ett visst djup in i kroppen, är det särskilt
viktigt att man kan verifiera att patienten hamnar i samma läge vid varje behandling och att man är så ”lik” sin dosplaneringsdatortomografi som möjligt.
På Skandionkliniken har man hjälp av flera system och kan välja det som passar för olika patientgrupper (kliniken kommer att kunna ta emot patienter i alla
åldrar). Med viss frekvens kan man vilja göra en datortomografiundersökning i
förberedelserummet i samband med behandlingen och därefter flytta över pa18
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tienten liggande på ”bordstoppen” för transport på en trolley till behandlingsrummet för ”dockning” av ”bordstoppen” till en robot. Andra patienter kommer
att positioneras på ”bordstoppen” först inne i behandlingsrummet.
Behandlingsrummet känns lite större än ett vanligt rum för fotonstrålbehandling, men en mellanvägg skärmar bort det bakomliggande ”gantrychassit”.
Inne i behandlingsrummet finns utrustning för patientpositionering med hjälp
av optiska ytkontursystem och stereoskopiska röntgenbilder.
Efter utvärdering av bilderna kan man finjustera bordets läge i sex frihetsgrader, alltså med både translationer och rotationer. Med en energi i taget svept
över ett område på upp till 30 x 40 cm storlek (om det behövs) levereras den
planerade stråldosen till målområdet i energilager efter energilager. Sedan är
det dags att rotera gantryt, eller bordet eller bäggedera till nästföljande fält för
positionskontroll och behandling tills det hela är färdigt.

Färgsättning behandlingsrum

Fortsättning på sid 20
Meddelande från SOF 4/2014
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Frågor gav frågor

Då vårdenhetschefer/avdelningschefer på universitetsklinikerna bjöds in på det
första gemensamma Skandionmötet, ”Forum Skandion”, i Stockholm (10-11 november 2011) blev komplexiteten runt omvårdnaden för patienter som ska ges
behandling på Skandionkliniken tydlig. Det handlar inte bara om omvårdnaden
på själva Skandionkliniken utan även allt som ingår i begreppet ”distribuerad
kompetens” med förberedelse på universitetskliniker, logistiken kring transporter, ansvarsfördelning, bokning, boende, information, rotationstjänstgöring….
Det brainstormades runt problematiken och för varje fråga vi löste dök det upp
ytterligare. Nu har vi kontinuerligt möten 1-2 gånger per termin eller efter behov då vi arbetar med olika frågor t ex patientflöden, logistik, personal, bemanning och organisation. Sedan hösten 2012 pågår en kartläggning av processen
från länssjukhus/universitetssjukhus till Skandionkliniken och tillbaka. Arbetet med kartläggningsprocessen har också varit ute på remiss hos alla universitetssjukhus.
En grupp med representanter från alla universitetssjukhus som ska arbeta vidare med processen och göra en riskanalys har tillsatts.

Figur 2
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Mycket arbete återstår

Sverige förbereder sig för ibruktagandet av Skandionkliniken genom ett gemensamt arbete i ”diagnosgrupper” för framtagande av behandlingsprotokoll,
”omvårdnadsforskningsgrupp”, ”fixationsgrupp” som har till uppgift att ta fram
rekommendationer för fixationer på Skandionkliniken och ”protonskolan” med
videomöten för att öka kunskapen framförallt om dosplanering av protonstrålbehandling. En grupp arbetar med att genomföra ytterligare en efterutbildningskurs i protonstrålbehandling, figur 2. Många aspekter av omvårdnaden är
beroende på vilka diagnoser patienterna har och kring detta pågår arbete mot
diagnosgrupperna.
Möten pågår mellan Skandionkliniken och till exempel anestesikliniken, onkologiska kliniken, barnonkologen och vårdhygien på Akademiska Sjukhuset
för samarbete kring anestesibehov, öppen- och slutenvårdsbehov samt hygienaspekter.
Vidare diskuteras behovet av en smidig onkologisk informationsöverföring mellan Skandionkliniken/hemortsklinikerna och dokumentation via Nationell Patient Översikt (NPÖ).
Det är flera nya grupper som vi bör starta upp under våren, bokningsprocessen, informationsflöde till personal/patientinformation, kvalitetsdokumentation, konfigurering och införande av onkologiskt informationssystem. Allt detta
skall vara klart om ett år och bara lite till…!
Skandionkliniken anses vara ett dyrt projekt och vi har ögonen på oss. Detta
betyder att vi inte får bli försenade och att vi måste leva upp till förväntningarna om patientrekrytering.
Nationellt samarbete är ett ledord i förvandlingen från tankar, idéer, förstudier,
fördjupan ndet av vår nationellt samägda anläggning för högspecialiserad strålbehandling med en svept protonstråle i strålkampen mot cancer!

Thomas Björk-Eriksson				Olle Mattsson
Vårdenhetsöverläkare, docent			Förbundsdirektör
Håkan Nyström					Maria Furberg			
Verksamhetschef					Vårdenhetschef
Christina Vallhagen Dahlgren			
Leif Lyttkens
Sjukhusfysiker					F.d. förbundsdirektör
Foto: Håkan Nyström, Skandionkliniken
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Når Bragg-peaken fram till länsonkologin?
Ja, vi tror det!
Skandionkliniken är en nationell
angelägenhet. Det är en nationell
satsning och ett flaggskepp för onkologin och därför är det viktigt att alla
känner sig delaktiga/informerade för
att vi skall få detta unika projekt att
lyckas.
För oss på vår länsonkologklinik är
det en självklarhet att vara engagerade och bidra för att det skall bli en
framgång. En stor del av Skandionklinikens framtida patienter kommer att
komma från länsonkologin (cirka en
tredjedel) och varje landsting/region
kommer från 2015 betala en årlig avgift med ett fast abonnemang. Vi vill
att hela befolkningen oavsett bostadsort skall få samma möjlighet till behandling vid Skandionkliniken.
Tidigare har länsonkologins roll endast behandlats som en regional frå-

ga. Nu upplever vi att man inom projektet börjar förstå vikten av att alla
behövs för att Skandion skall bli den
framgång vi alla önskar. Exempelvis
kommer det nu signaler att man även
ser en möjlighet att länsonkologer kan
komma att arbeta på Skandionkliniken som en del av den distribuerade
kompetensen. Förhoppningsvis kommer det även att innebära att vi kan
komma att få ta del av kontinuerlig
information/utbildning, vi ser verkligen fram emot höstens efterutbildningskurs där vi hoppas få plats. Ett
exempel där vi inte känt oss delaktiga
och inte varit välkomna är den så
kallade protonskolan. Information om
vad som avhandlas på protonskolan
når sällan ut till oss. På vårt initiativ
har vi i vår region startat en videobaserad strålrond med tanke på den
kommande möjligheten till protonbehandling.

Wilson R. Radiology 1946 (47) 487-491

22

Meddelande från SOF 4/2014

Meddelande från

Vi förstår att mycket arbete återstår
innan den första patienten skall behandlas i Uppsala. För oss inom länsonkologin är det viktigt att riktlinjer/
protokoll är klara för att vi skall kunna skicka rätt patienter och att flödet
inom respektive region fungerar. Vi
passar också på att skicka med några
frågor som behöver diskuteras från
vårt perspektiv.
En viktig fråga är hur vi inom länsonkologin skall hitta patienter
där protonbehandling kan vara potentiellt bättre.
• Borde inte länsonkologin ha möjlighet att själva göra testplaner?
• Hur säkerställer respektive universitetssjukhus att kunskap finns i
regionen?
• Kommer protokollen vara färdiga
för att vi 2015 skall kunna skicka
det antal vi betalt abonnemangsavgift för?
För att vi skall kunna motivera
våra patienter på ett bättre sätt
tror vi att en förutsättning är att
delar av behandling kan ges på
hemmaplan, men
• om förberedelser sker på universitetssjukhusen, hur säkerställer
man att exempelvis fixationerna
kan användas på hemmaplan?
• var sker dosplaneringen av fotonbehandlingen?
När det gäller utbildning/fortbildning kommer
• plats finnas för medarbetare från
länsonkologin?
• det vara en del av ST-utbildningen
även för de som utbildas inom länsonkologin?

SOF

När det gäller likvärdig vård i nationen dvs. att alla i landet skall
ha samma tillgång
• har Skandionkliniken någon plan
för hur man skall säkerställa att
varje region har en fungerande
organisation där länsonkologin ingår?
En osäkerhet är hur kostnaden inom
regionen kommer att se ut. Det finns
risk att man avstår från att skicka
patienter från länsklinikerna eftersom kostnaderna för förberedelser
som skulle kunna göras på den egna
kliniken (t.ex. fixation/planerings CT)
tillkommer. Detta gäller speciellt de
patienter som man först planerar för
fotonbehandling på den egna kliniken
men där man sedan inser att protonbehandling kan vara bättre.
För att Skandionkliniken skall bli
en framgång behövs ett engagemang i
hela landet från ”urskog” till storstad,
det är inte bara en angelägenhet för
universitetsregioner/landsting utan
för hela vårt avlånga land och vi kommer göra allt vi kan för att bidra till
detta!

Magnus Lagerlund
basenhetschef,
överläkare

Stefan Johnsson
bitr basenhetschef,
chefsfysiker

Onkologiska kliniken och strålningsfysik
Länssjukhuset Kalmar
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Så har Örebro förberett sig
för Skandionkliniken

kandionklinikens verksamhet kommer att baseras på distribuerad kompetens
vilket innebär såväl att ny kunskap måste inhämtas som att nya arbetsuppgifter
tillkommer på de engagerade universitetsklinikerna. Vid Universitetssjukhuset
i Örebro har man med anledning av detta fört diskussioner om ökat behov av
tjänster både inom sjukhusfysik och onkologi. Äskande om resurstillskott ställdes till
sjukhusledningen från såväl avdelningen för sjukhusfysik som onkologkliniken i januari
2013. Sjukhusledningen hänsköt frågan till landstingsledningen och ärendet kom att inkluderas i landstingets budgetprocess för 2014. Glädjande beviljades tillskott på landstingsnivå av medel för en sjukhusfysiker och en onkologläkare fr.o.m. hösten 2014.
						
						Johan Reizenstein, Onkologiska kliniken,
						Universitetssjukhuset, Örebro

Gynekologisk onkolog
— att vara eller inte vara?
Sverige ligger sedan länge i det internationella toppskiktet vad gäller
överlevnad vid gynekologisk cancer.
Detta faktum brukar hänföras till att
vi har en väl utbyggd och jämlik vård
samt till hur vården av patienter med
gynekologiska cancersjukdomar är
organiserad. Trots de goda resultaten
har inte gynekologisk cancer någon
framskjuten plats i rampljuset. Det är
därför både överraskande och glädjande att så många vill delta i debatten om hur vi kan göra vården ännu
bättre för dessa kvinnor.
Nationella onkologichefsrådet föreslår i Meddelanden från SOF (Nr 2,
Vol 20) att ”gynonkologi i framtiden
blir en subspecialitet inom allmän
onkologi”. Alla som hittills deltagit i
den debatt som följt har varit rörande
ense om att det är rätt kompetens
24

Meddelande från SOF 4/2014

som skall vara avgörande i vården,
inte vilken specialitetsetikett det finns
på den behandlande läkaren. Naturligtvis är det kompetensen som är det
väsentliga. Ändå föreslår en grupp
verksamhetschefer en genomgripande
förändring av förutsättningarna utan
att presentera en plan för hur just
kompetensen skall kunna bibehållas
och utvecklas. Innan man förkastar
en specialitet måste man, för framtida patienters skull, ha en tydlig plan
för hur man istället skall säkerställa
vården av kvinnor med gynekologisk
cancer.
Verksamhetscheferna menade i
sitt debattinlägg att kompetensen för
gynekologiska undersökningar och
behandlingar, inklusive brachyterapi,
minskar i betydelse. Trots avancerade bildgivande metoder som MR och
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forts Gynekologisk onkolog
PET-CT, så kvarstår faktum att röntgenologisk avbildning av lilla bäckenet
är osäker. Gynekologisk undersökning
rekommenderas därför alltid som til�lägg i alla internationella riktlinjer för
en komplett utförd utredning eller behandlingsutvärdering.
Vidare anförde verksamhetscheferna i sitt inlägg att brachyterapin kommer att ersättas av avancerad kirurgi
eller av protonbehandling. Det stämmer inte. Brachyterapi är idag aktuellt vid i princip tre olika situationer;
vid kurativ behandling av avancerad
cervixcancer, vid adjuvant endometriecancerbehandling och vid salvagebehandling av recidiverande endometrie- eller cervixcancer där operation
inte är möjlig. Inte i någon av dessa
situationer finns det data som tyder
på att kirurgi skulle kunna ersätta
brachyterapi. Protonbehandling är
ännu i sin linda och det saknas evidens för att protonbehandling skulle
kunna ersätta brachyterapi. Vi måste
undvika att upprepa gamla misstag.
I en aktuell amerikansk publikation
visade Han och medarbetare att överlevnaden i cervixcancer minskade när
man ersatte brachyterapi med extern
radioterapi-boost (Int J Radiat Oncol
Biol Phys 2013;87:111-119). Den slutsats man återigen kan dra är att hög
kompetens inom gynekologisk undersökningsmetodik är ett krav för dem
som skall behandla kvinnor med gynekologisk cancer och att detta hittills
varit möjligt att uppnå inom ramen för
specialiteten. En robust plan för hur
kompetensen istället skall uppnås,
i synnerhet i tider av pressat ekonomiskt läge, krävs före ett avskaffande
av specialiteten.

Socialstyrelsen bedömde vid senaste
specialitetsöversynen att gynekologisk
onkologi innehåller tillräckligt mycket
specialiserad verksamhet för att uppfylla kriterierna för en grenspecialitet.
Framförallt är det hantverket, den gynekologiska undersökningen och därmed associerade ingrepp och behandlingar, som särskiljer. Ett avskaffande
av specialiteten kommer att medföra
sämre möjligheter till träning i dessa
praktiska färdigheter. Detta kommer
i sin tur att innebära att man vid behandlingsplanering och utvärdering
behöver ta gynekologer i anspråk i betydligt högre grad än idag. Det är inte
sannolikt att det finns resurser för
detta. Socialstyrelsens rapport om läkares specialitetsindelning föreslår att
gynekologisk onkologi skall vara en
tilläggsspecialitet med möjlig ingång
från såväl onkologi som gynekologi.
Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, SFOG, har i sitt remissvar
till nämnda utredning uttalat stöd för
detta förslag. Man motiverar sitt ställningstagande med att det kommer att
ge en ökad samlad kompetens hos de
gynekologiska onkologerna om rekryteringsbasen breddas. Det är välkänt
att rekryteringen till specialiteten gynekologisk onkologi länge har varit
bristfällig på många orter. Ansvaret
för detta vilar naturligtvis både på
verksamhetschefer och på företrädare för specialiteten. Denna brist är
dock i sig inget argument för att vare
sig bibehålla eller avskaffa specialiteten. Det viktiga är att man tillser att
de specialister som skall behandla
kvinnor med gynekologisk cancer får
tillräcklig kompetens inom gynekologiska undersökningsmetoder inklusive
ultraljudsdiagnostik.
Meddelande från SOF 4/2014
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forts Gynekologisk onkolog
Sverige är ett av få länder där gynekologisk onkologi är en icke-kirurgisk
specialitet. I de flesta andra länder är
gynekologisk onkologi en subspecialitet till gynekologin där tumörkirurgerna även ansvarar för den medikamentella cancerbehandlingen. Mot
bakgrund av den snabba utvecklingen
inom respektive disciplin är detta naturligtvis inte eftersträvansvärt. Ett
avskaffande av gynekologisk onkologi
gör det sannolikt att svenska gynekologiska tumörkirurger kommer göra
ett namnbyte till ”Gynoncologist” och
det finns därmed en risk att kemoterapi och målinriktad terapi kommer
ges i större utsträckning på kvinnoklinikerna med eller utan hjälp av
onkologer. Detta bör Socialstyrelsen
uppmärksammas på inför kommande
beslut i specialitetsfrågan.
Sverige har sedan länge en sammanhållen och välfungerande organisation
för handläggning och behandling av
kvinnor med gynekologiska cancersjukdomar. De gynonkologiska enheterna är navet i den gynekologiska
cancervården. I flera regioner remitteras alla cancerpatienter från kvinnoklinikerna till gynonkologen för
kvalitetssäkring av handläggning och

för registrering. Detta samarbete är
och har varit en förebild för andra
tumördiagnoser. Utvecklingen börjar dock gå i en annan riktning. Ett
borttagande av specialiteten gynekologisk onkologi kommer snabbt att
påskynda denna utveckling. Gynonkologisk kompetens kommer dock
alltid att behövas i bedömning och
behandling av kvinnor med gynekologisk cancer. Vilket budskap skickar ett borttagande av specialiteten?
En kraftfull satsning på gynonkologisk kompetens från verksamhetscheferna vid de onkologiska klinikerna krävs, men kan vi förvänta oss
det i rådande ekonomiska läge?
Sammanfattningsvis finns det
inom gynekologisk cancersjukvård
en välfungerande struktur och en
etablerad kompetensöverföring.
Innan man förkastar det som fungerar bör en gedigen och hållbar plan
tas fram, vilken tillser att de som i
framtiden skall behandla kvinnor
med gynekologisk cancer får tillräcklig kompetens inom alla aspekter av
icke-kirurgisk behandling och att
de får verka i en struktur som är för
patienternas bästa.

För styrelsen i Svenska Sällskapet för Gynekologisk Onkologi

Maria Bjurberg, ordförande
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Terapiinriktad utbildning i lungcancer
6-7 oktober 2014, Lejondals Slott, Bro

Varje år får drygt 3.500 personer diagnosen lungcancer och det är den femte vanligaste cancerdiagnosen i
Sverige. Även om femårsöverlevnaden har förbättrats de senaste åren, är prognosen för lungcancer mycket
sämre än för många andra tumörgrupper.
Roche AB erbjuder denna utbildning och Svensk Lungmedicinsk Förening och Svensk Onkologisk Förening
rekommenderar kursen som en fortbildning för läkare som behandlar lungcancerpatienter. Dessa två intensiva
utbildningsdagar är i huvudsak inriktade på behandling av lungcancer, men kommer också att beröra ämnen
som nya diagnostiska metoder samt det nationella lungcancerregistret som ett verktyg för kvalitet och forskning. Kursen ges i form av föreläsningar, patientfall och diskussioner.
Föreläsare
 Gunnar Wagenius, docent, överläkare, Radiumhemmet, enhet onkologi, Karolinska Universitetssjh, Solna
 Karl Gustav Kölbeck, överläkare, Lungkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 Bengt Bergman, docent, överläkare, Lungkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 Malene Fischer, MD, PhD, Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital, Danmark
 Stefan Barath, överläkare, Lung- och allergikliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 Mikael Johansson, specialistläkare, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 Michael Bergqvist, docent, specialistläkare, Onkologkliniken, Gävle sjukhus
 Jan Nyman, docent, överläkare, Enheten för onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 Johan Botling, överläkare, Klinisk patologi och cytologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 Simon Ekman, specialistläkare, Onkologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Kursledning
Bengt Bergman, docent, överläkare, Lungkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Jan Nyman, docent, överläkare, Enheten för onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Mira Ernkvist, produktchef, Roche AB
Kursavgift
3.100 kronor exklusive moms, inkluderar helpension och kursdokumentation.
Resa ansvarar deltagaren själv för.
Anmälan
Skall ske skriftligen via särskild anmälningsblankett och godkännas skriftligen av huvudman enligt gällande
regler. För anmälningsblankett, kontakta Eva-Lena Andersson (se kontaktuppgifter nedan). OBS! Antalet
deltagare är begränsat till 30 stycken. Senaste anmälningsdag är den 5 september 2014.
Inbjudan skickas till lung- och onkologkliniker.
Kontaktperson
Mira Ernkvist, tel: 08-726 11 41, mobil: 070-526 12 04, e-post: mira.ernkvist@roche.com
Eva-Lena Andersson, tel: 08-726 11 29, e-post: eva-lena.andersson@roche.com

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning.
Fullständig utbildningsbeskrivning finns på
www.lipus.se (LIPUS-nr: 2014072).
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Roche AB
Liljeholmsstranden 5, Box 47327, 100 74 Stockholm
Tel: 08-726 12 00, Fax: 08-744 06 81

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

Returadress:
Inger Hjertström-Östh
Onkologkliniken
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
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SOF i samarbete med Skandionkliniken
anordnar på nationellt initiativ
efterutbildningskurs i protonterapi
24-26 september 2014 i Uppsala
Mer info kommer på www.skandionkliniken.se

NATIONELLT STATE OF THE ART MÖTE OM BRÖSTCANCER
AULA MEDICA, KI, STOCKHOLM 2‐3 OKTOBER 2014
Anmälan och information:
www.akademikonferens.ki.se/sota2014

