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Redaktörens rader
Det händer stora saker. SOFs styrelse har haft internat och vi har fattat beslut som kommer att leda till en hel del förändringar framöver.
• Den tidning ni nu håller i kommer att ändra skepnad från och
med årsskiftet. Vi planerar ny design och nytt namn! Vi kommer att få flera personer som skriver artiklar i tidningen vilket
jag tror kommer att förhöja läsvärdet enormt.
• SOFs hemsida har länge varit en skamfläck och synnerligen
svårarbetad både för användarna och för Inger Hjertström
Östh, som lägger ut material där. Vi ska nu få hjälp att göra
en ny hemsida och håller på att diskutera vilka funktioner den
ska innehålla. I nästa nummer återkommer jag med en fråga
till läsekretsen om vilka funktioner ni behöver. Vill ni kunna
söka stipendier direkt via hemsidan? Anmäla er till onkologidagarna? Läsa om nyheter och kommande viktiga händelser?
• En riktigt stor satsning för SOF blir en arbetsmiljöenkät bland
landets onkologer. Vi behöver få veta hur det är att arbeta som
kliniskt verksam onkolog. Vilka glädjeämnen och stressmoment finns? Vad skulle kunna få dig att sluta arbeta kliniskt?
Vad ger dig tillfredsställelse i vardagen och gör att du arbetar
kvar? I skrivande stund arbetar vi på att utforma en elektronisk enkät som kommer att gå ut till landets medlemmar under hösten.
Och därmed min allra viktigaste vädjan: hörsamma uppmaningen
på sida 15 att uppdatera din e-post-adress!! Utan den kan vi inte
nå dig med viktig information. Gå in och gör det nu, innan du glömmer.

Redaktören Nina

Cavalli-Björkman
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Hur registreras cancermediciner
och hur introduceras de i Sverige?
Problem och möjligheter
Seminarium på Läkaresällskapet 13 maj 2014

D

et har skett en explosionsartad kunskapsutveckling avseende förståelsen av cancercellernas biologi. De senaste åren ser man också en
glädjande utveckling med ett flertal nya viktiga cancermediciner med
i vissa fall mycket tydliga behandlingseffekter. Sedan 2005 registreras
alla mediciner för hela EU-området via en ansökan till Europeiska Läkemedelsverket (EMA)/EU. Efter att EMA har analyserat registreringsfilen och givit s.k.
”positive opinion”, sker det formella beslutet av kommissionen i Bryssel. Efter
det beslutet är medicinerna i princip fria att användas.
I flertalet europeiska länder, inklusive Sverige, har man olika strategier för att
med stöd av hälsoekonomiska analyser nå en så kostnadseffektiv användning
som möjligt. Man kan dock notera att Sverige jämfört med andra europeiska
länder, med jämförbar levnadsstandard, över tid har haft en väsentligen långsammare introduktion även av viktiga cancermediciner. Det har även funnits
stora regionala skillnader. Idag går ungefär 7-8% av sjukvårdkostnaderna till
cancervård varav 1% är läkemedelskostnader. Samtidigt står den beräknade
morbiditeten för cancer för ca 12% av den totala sjukligheten i det Svenska
samhället.
Målsättningen med de nya hälsoekonomiska processerna är att råda bot på
detta. För att belysa läget hölls detta seminarie på läkarsällskapet med olika företrädare inom införandeprocessen av nya cancermediciner.

Introduktion

Jonas Bergh (moderator), Professor Karolinska institutet, extern konsult/
expert för LMV och EMA
Jonas Bergh presenterade övertygande data som visar att Sverige har ett trögare införande av nya cancermediciner jämfört med de flesta andra jämförbara
länder. Samtidigt ligger Sverige bland de främsta länderna när det gäller användandet och introduktionen av reumaläkemedel. Det är också uppenbart att vi i
olika delar av Sverige inte introducerar nya cancermediciner samtidigt och att
användningen per invånare ibland skiljer sig ganska markant beroende på vilken tidsperiod som studeras.
Reflexion: Varför har reumatologerna lyckats där vi onkologer tycks misslyckas?
Man har där realtidregister där patienterna självrapporterar arbetsförmåga och
symptom vid behandling med de nya läkemedlen och har då kunnat stödja de
hälsoekonomiska analyserna trots att överlevnadsvinst saknas.
8
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Registrering av cancermediciner inom EU/Sverige. Vad fungerar
väl och vilka förbättringsutrymmen finns?

Bertil Jonsson, Chairman Oncology Working Party EMA, Vice-Chairman Scientific Advice Working Party, EMA
Bertil Jonsson förklarade hur registreringen av nya läkemedel och i synnerhet
cancerläkemedel går till i stora drag. Det finns idag ett mycket stort antal grupperingar inom EU som har särskilda ansvar beroende på typ av läkemedel och
de byråkratiska processerna är omfattande. Detta var definitivt områden som
skulle kunna begränsas för att underlätta godkännandeprocessen. I stort är
dock processen välfungerande idag.
Bertil visade också att en mycket stor del av de läkemedel som är under utveckling inte når i mål som registrerat läkemedel och visade en kalkyl över hur
mycket de stora läkemedelsbolagen spenderat på forskning och utveckling under tio år uppdelat på antal registrerade mediciner. Man kan då få en ganska
god uppfattning om vad kostnaden per nytt läkemedel egentligen blir. Listan
toppades av Abbvie med en kostnad på drygt 13 miljarder US dollar per nytt läkemedel. Enligt Bertil borde man kunna spara en del pengar genom att tidigare
stoppa utvecklingen av ”dödfödda” projekt.
Reflexion: Det finns uppenbara vinster att göra både inom företagens utvecklingsprogram och myndigheternas hantering som både skulle sänka kostnader och
skynda på godkännandet. Detta skulle i slutändan ge oss billigare läkemedel.
Meddelande från SOF 6/2014
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Vilka är principerna för de hälsoekonomiska analyserna och vilka mediciner analyseras?
Sofia Wallström GD, TLV

Sofia Wallström presenterade TLV:s uppdrag och menade att ett av de stora
problemen var den oklara uppdelningen mellan öppen- och slutenvårdsläkemedel. TLV:s grundansvar är att bedöma och prissätta öppenvårdsläkemedel
som skall ingå i läkemedelsförmånen. Man har dock i projektform även bedömt
ett stort antal slutenvårdsläkemedel där flera av våra nya omtalade cancerläkemedel ingår. Dessa processer har snabbats på och man är idag nöjd med de
tidsramar som man håller (ca 5 mån). Hon ville inte presentera de metoder som
används för hälsoekonomiska beräkningar utan menade att de är av underordnad betydelse. I första hand tar de hänsyn till människovärdesprincipen och
sjukdomens allvarlighetsgrad. Man planerar att samverka mer med patientföreningar.
Reflexion: Det är uppenbart att TLV:s uppdrag inte är anpassat till den utformning myndigheten har. Att ansvara för bedömningar utanför de rent hälsoekonomiska beräkningarna kanske inte är rimligt då man blir väldigt beroende av
enskilda medicinskt sakkunniga. Man gör dessutom alltför djuplodande analyser
av allt för få indikationer vilket sätter ner kapaciteten. Resultaten levereras med
många värdesiffror baserat på tidiga och osäkra data. Dessa analyser är dessutom färskvara då nya data om mediciner ständigt inkommer.

Hur samverkar SKL, TLV och landstingen i de hälsoekonomiska
analyserna- Hur kan man göra processen snabbare och vilka är
problemen?
Jan Liliemark, Professor SBU/SKL

Jan Liliemark berättade att han nu lett två utredningar kopplade till SKL om
hur nya läkemedel skall introduceras. Den första utredningen under 2012
gällde enbart cancerläkemedel och den följande utredningen från 2013 gäller
läkemedel i stort. Denna delades också ut till auditoriet i form av färskt tjockt
kompendie. Som inledning till föreläsningen visades en tecknad film om hur
vi tillsammans skall bli bra. Man tänker sig att fler processer vid introduktion
skall kunna ske parallellt istället som nu i ”serie” och på sätt spara tid till gläd-

10

Meddelande från SOF 6/2014

Meddelande från

SOF

forts. Seminarium 13 maj
je för både patienter och läkemedelsbolag. Man kan också konstatera att den
omdiskuterade och nyligen hårt kritiserade grupperingen NLT skall få utökade
uppgifter och byta namn till NT-gruppen, då man även skall bedöma ny teknisk
utrustning. Jan ser ljust på framtiden med ett förstärkt SKL-samarbete inom
läkemedelsintroduktion. Ledstjärnan är att varje bortslösad skattekrona är en
stöld från folket.
Reflexion: Myndigheters lösningar på problem är vanligen att förstärka och skapa
nya myndigheter. Det skulle vara intressant att göra en hälsoekonomisk analys
av nyttan av dessa.
Dock är planen med fler ”parallella spår” bra. Det som saknas i den nya utredningen är snarast innovativa visioner och hur vi bättre skall göra uppföljning.

Hur fungerar introduktionen av nya läkemedel på kliniknivåVad är bra och vad kan göras bättre?
Nils Wilking, Docent, verksamhetschef Region Skåne

Nils Wilking berättade om den syn som han och Region Skåne har haft de senaste åren när det gäller introduktionen av nya läkemedel då man valt att stå
vid sidan av övriga Sveriges regioners samarbete. Nils visade att NICE i Storbritannien redovisar mindre än halva kostnaden/QALY jämfört med TLV för flera
av de kända cancerläkemedlen. Detta togs som en intäkt för att de hemliga rabatterna i Storbritannien ligger på nära 60%(!).
För att lyckas bra i förhandlingar med bolag måste man förbinda sig att köpa
stora volymer vilket är en viktig princip. I övrigt berättade Nils om de mer eller
mindre kända turerna kring Yervoy (Ipilimumab) som tidigt introducerades i
Region Skåne. Tyvärr hann Nils inte berätta om den sista punkten på sin sista
bild, nämligen om hur den nya modellen för betalning av läkemedel man arbetar med i Skåne.
Reflexion: Skåne har gått egen väg inom införandet av läkemedel vilket inte alltid
setts med blida ögon av andra delar av Sverige. Man vill nu ta nästa steg med
prismodeller i form av ”abonnemangskostnad” för vissa nya läkemedel och det
var lite synd att Nils inte hann berätta om detta.
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En mycket erfaren klinisk cancerforskare som själv är drabbad
av en cancersjukdom. Kan något göras bättre vad det gäller tillgängligheten av bra cancermediciner?
Lars Påhlman, Professor emeritus
Lars Påhlman började med att ge en känga till sina kirurgkollegor. De som klagar mest på nya läkemedel är alltid de läkare som inte själva använder dem.
Samtidigt finner de ett nästan barnsligt intresse av nya apparater utan någon
större evidens som till exempel operationsrobotar. När det börjar blåsa gömmer
de sig bakom politiker.
Det är orimligt att man bedömer läkemedel och teknisk utrustning på olika
sätt. Som patient vill man ha bästa tillgängliga behandlingar och det är frustrerande att förnekas dem i väntan på beslut.
Reflexion: En engagerande föreläsning av en person som står lite vid sidan om
och samtidigt företräder både patienten och professionen. Naturligtvis har han
rätt i att investeringar i medicinska apparater också borde utredas med hälsoekonomiska analyser. Men det finns säkert fler förändringar inom sjukvården som
skulle behöva analyseras med förnuft och med hälsoekonomiska överväganden.

Meddelande från SOF 6/2014
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Diskussion mellan panelmedlemmarna och
frågor/interaktion med auditoriet
Vid diskussionen tillfrågades Nils Wilking om vilka som borde ansvara för introduktionen av läkemedel och han föreslog då staten eller Region Skåne. Endast i
sista hand SKL...
Bertil Jonsson var ganska bestämd med att TLV borde kunna starta sina beräkningsprocesser mycket tidigare och få ett större stöd från läkemedelsverket.
Man borde då kunna vara klar tills EMA godkänner läkemedlet.
Staffan Lindblad, ordförande för Reumaregistret, frågade varför vi inom onkologin är så dåliga på att rapportera vilka läkemedel vi använder. Det fanns inget
tydligt svar på detta.
Sammanfattning: Det gick inte att komma från känslan av att de panelmedlemmarna som representerade olika myndigheter och SKL trots allt var ganska nöjda
med rådande förhållanden samtidigt som företrädare för professionen och patienter tycker att stora förändringar måste till för ett effektivare införande av nya
cancermediciner. En ganska enkel och viktig förändring som inte tycktes vara
kontroversiell, är att TLV kopplas in mycket tidigare i processen och samarbetar
mer med läkemedelsverket. Konstigt nog finns det inte någon tydligen linje eller
koppling till de svenska tumörgrupperna när det gäller införandet. Det är trots allt
där som vårdprogrammen utformas!
Text: Henrik Lindman
Foto: Gabriel Lindman
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Uppmaning
från kansliet
Bästa medlemmar!
Vi påminner om att
uppdatera Era hemoch arbetsadresser
samt mejladress
snarast möjligt. Det är
viktigt för att ni skall få
information snabbt.
Vid adressetiketten
i dagens nummer
finns både
Ert medlemsnummer
och lösenord
(för dem som angett
att det är okej).
Jag ändrar gärna
om ni mejlar mig på
sof@onkologi.uu.se
Vänliga hälsningar
och tack på förhand,
Inger
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Från vänster till höger:
Roger Henriksson, Susanne Ottosson, Mikael Johansson,
Gunilla Enblad, Nina Cavalli-Björkman, Anastasios Papadopoulos,
Magnus Lagerlund, Caroline Lundgren, Jan Frisell,
Marcus Thomasson, Henrik Lindman och Gunnar Wagenius.
Saknas:
Jenny Jönsson och Per Nilsson
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TERAPIINRIKTAD UTBILDNING:

Tumörassocierad skelettsjukdom
Skelettkomplikationer vid maligna sjukdomar är ett underskattat problem
som uppmärksammas alltmer inom sjukvården. För dig som läkare,
anordnas nu för 2:a året i rad en terapiinriktad utbildning* inom detta
område.
Kursansvarig:

Professor Östen Ljunggren, Uppsala

Tid och datum:

torsdagen den 6:e till fredagen den 7:e november 2014

Plats:

Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens i Sigtuna

Kursinnehåll:
1. Benfysiologi
2. Osteoporos vid behandling av bröst- och prostatacancer
3. Skelettkomplikationer till följd av skelettmetastaser och myelom
4. Medicinsk och kirurgisk behandling
5. Strålbehandling och radiofarmaka vid skelettmetastaser
6. Patientfallsdiskussioner

DMO-SWE-AMG-122-2014-August-P

Denna utbildning anordnas i samarbete med Amgen AB*. För frågor eller anmälan, maila
till Caroline Eld på: caroline.eld@amgen.com

Definition skelettkomplikationer: skelettrelaterade händelsfört med 143 dagar för zoledronsyra
Lipus har granskat och godkänt denna kurs.
Fullständig kurssbeskrivning finns på www.lipus.se
(Lipus-nr: 20140123).
*Arrangemanget sker i enlighet med avtalet mellan Läkemedelsindustriföreningen och landstingsförbundet. Enligt avtalet mellan Läkemedelsindustriföreningen och Landstingsförbundet ska deltagande i denna
sammankomst godkännas av sjukvårdshuvudman.

www.amgen.se
www.amgen.se
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Rapport från Norden/Baltikummöte i
ESMOs regi 13 - 14 juni i Köpenhamn

J

ag deltog som Sveriges representant i ett möte som ESMOs styrelse
hade kallat till i Köpenhamn i början av sommaren. Inför mötet hade
deltagande länder ombetts att redogöra för antal medicinska- och strålningsonkologer per land plus en del andra data som befolkningsstorlek,
utbildningslängd osv. Vi hade också fått sända in tankar om de största utmaningar respektive land hade i nuläget och vad vi såg som de största orosmomenten inför framtiden.
Alla nordiska och baltiska länder deltog och vi fick möjlighet till både social
samvaro med opretentiösa diskussioner om våra respektive situationer och
strukturerade samtal om vad vi kan göra för att hjälpa varandra och vad ESMO
kan göra för att bidra.
Det var uppenbart att problemen är mycket olika. De baltiska kollegorna talade
oupphörligen om vilka läkemedel de ej hade tillgång till; de som ej ersattes av
statskassan. I Litauen är t.ex. Herceptin inte del av standardbehandlingen då
preparatet anses för dyrt för att användas. I Lettland beskrev de båda kollegorna därifrån vilka bekymmer de hade med färdigbehandlade patienter då den
palliativa vården var dåligt utbyggd och ytterst varierande i kvalitet. Överlag var
de ekonomiska begränsningarna ett samtalsämne som kom att dominera och
från Norge rapporterade uro-kollegan Andreas Stensvold att man fått sin första
begränsning i behandlingsarsenalen. Två veckor före mötet hade myndigheterna i Norge meddelat att man ej längre får ge cabazitaxel till prostatacancerpatienter av ekonomiska skäl. Enligt Andreas hade det lett till att förskrivningen
via en privat onkologklinik i Oslo hade ökat dramatiskt…
Att ESMO kallade till, och bekostade, detta möte berodde nog på deras egen
agenda, som bestod i att försöka förstå varför så få onkologer i Norden och Baltikum är betalande medlemmar i ESMO. Statistik hade tagits fram där representanter från ESMO kunde visa hur många i respektive land som var medlemmar, som hade deltagit i ESMO-arrangerade möten, hur många som skickat in
abstracts osv. Man ställde sig mycket frågande till dessa siffror. Övriga deltagande länder hade liknande statistik och frågan gick därefter runt bordet allteftersom ESMO-presidenten Rolf Stahel sökte svaret på varför det ser ut så här.
Även där blev skillnaderna uppenbara. Rolf Stahel och kollegan Razvan Popescu (ordförande för de europeiska ländernas representanter) är båda verksamma
i Schweiz. Medan Dr Popescu hade en ytterst ödmjuk framtoning så berättade
Dr Stahel vitt om hur mycket en schweizisk onkolog tjänade. När jag och mina
nordiska kollegor berättade om våra farhågor om utbildningssituationen framö-
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ver när det ekonomiska stödet från läkemedelsindustrin upphör var han oförstående. En onkolog som tjänar miljoner varje år kan väl bekosta sina egna resor? Att man från baltiskt håll sade att medlemsavgiften i sig (175 Euro/år) var
ett skäl att avstå medlemskap togs alltså emot med förvåning.
Vidare diskuterades forsknings- och utbildningsfrågor.
Kollegorna från Riga berättade om ett tidigare möte för ST-läkare i Norden/
Baltikumregionen som tyvärr lagts ned men som ansetts hålla hög kvalitet och
som de gärna ville återstarta. Kollegor från Tallinn, Riga och Vilnius behövde
basal hjälp att få igång inklusion i kliniska studier och erbjöds sådan av Heikki
Joensuu från Finland.Vad gällde utbildning så diskuterades även från ESMOhåll att medelåldern för specialistexamen ansågs hög i de nordiska länderna.
När jag och Camilla Qvortrup från Danmark berättade om föräldraförsäkringen
och att vi gör avbrott i arbetet för att ta hand om våra barn kommenterades
detta på ett sätt som inte lämpar sig att återge här…
Mötet skall följas upp under ESMO i Madrid i september.
Nina Cavalli-Björkman
Styrelsemedlem SOF

Deltagarlista
(ESMO-representanter exkluderade):
Danmark

Ulrik Lassen		

Danmark	Camilla Qvortrup
Estland	Anneli Elme		
Finland

Heikii Joensuu		

Finland

Pia Osterlund		

Lettland	Alinta Hegmane		
Lettland	Gunta Purkalne		
Litauen

Domas Vaitiekus

Norge		Andreas Stensvold
Sverige

Nina Cavalli-Bjorkman
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Program Riksstämman 2014
Titel

Presentationstyp

Datum

Tid

Social hållbarhet för minskade ojämlikheter i hälsa – forskning, praktik, och politik

Symposium

2014-12-04

08:30

Stroke hos barn – Ett ändrat synsätt och omhändertagande

Symposium

2014-12-04

08:30

Patienten i fara! Tidig upptäckt och åtgärd av livshotande tillstånd och modet att inte
försöka bota, men vårda den döende patienten. Ett ansvar för hela vården.

Symposium

2014-12-04

08:30

Jämlika levnadsvanor: Når vi rätt målgrupper?

Symposium

2014-12-04

08:30

Individualiserad prevention och screening av prostata- och bröstcancer

Symposium

2014-12-04

08:30

Har vi tänkt efter före - eller bara blir det? Om prioriteringar i sjukvården

Symposium

2014-12-04

08:30

Pengar vid donation av organ och könsceller – vad är rimligt?

Symposium

2014-12-04

08:30

Global Hälsa-symposium
Medicinsk säkerhet och jämlik vård behöver gemensam informationsstruktur samt
standardiserat språk.
Vad vet de om människor? -Om behovet av icke-juridisk kunskap i lagstiftning och
rättstillämpning
eLäkekonst – går det att förena empati och high tech?

Symposium

2014-12-04

08:30

Symposium

2014-12-04

08:30

Gästföreläsning

2014-12-04

10:30

Debatt

2014-12-04

10:30

Vårdprogram för fetma i Sverige: Presentation av aktuella program och debatt

Debatt

2014-12-04

10:30

Psoriasis och psoriasisartrit – två sidor av samma mynt?

Symposium

2014-12-04

10:30

Levnadsvanor i vården: Är vi på rätt väg?

Symposium

2014-12-04

10:30

Gen- och cellterapier – vilka möjligheter finns att utveckla och använda nya läkemedel?

Symposium

2014-12-04

10:30

Nytt nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori - hur
kan det bidra till en god och jämlik vård över landet för patientgruppen.

Symposium

2014-12-04

10:30

Symposium

2014-12-04

10:30

Symposium

2014-12-04

10:30

Läkemedels användning och effekter i befolkningen – hur kan vi förbättra uppföljningen.
NEPI 20 år
Kan mormor bli muskelbyggare? Hur öka muskelmassa och förbättra muskelfunktion hos
äldre?
Health equity and social justice

Föreläsning

2014-12-04

12:10

Klimatet och hälsan. Vad kan doktorn göra?

Symposium

2014-12-04

13:30

Ronden – kan den tillgodose patientens rätt till delaktighet och integritet?

Symposium

2014-12-04

13:30

Tidig upptäckt av cancer

Symposium

2014-12-04

13:30

Biosimilarer – möjligheter och risker, för patienten och samhället

Symposium

2014-12-04

13:30

Rökstopp vid kroniska sjukdomar – vinstlott för patienten/

Föreläsning State of the art 2014-12-04

13:30

Flergenerationsregistret – en unik möjlighet att studera barns hälsa

Symposium

2014-12-04

13:30

Framtidens läkemedelsbehandling – en äldrefråga med nya utmaningar

Symposium

2014-12-04

13:30

Psykiatri i tiden

Symposium

2014-12-04

13:30

Fitness = FYSS. Varför och hur?

Föreläsning State of the art 2014-12-04

13:30

Fitness = FYSS. Varför och hur? Del 2

Symposium

2014-12-04

13:30

Fitness = FYSS. Varför och hur? Del 3

Workshop

2014-12-04

13:30

Fitness = FYSS; Exercise is medicine
Gästföreläsning
Klimatförändringar underminerar arbetshälsa och samhällsekonomi -var går gränsen för ett
Gästföreläsning
livsbejakande klimat?
Improvement science
Gästföreläsning

2014-12-04

13:30

2014-12-04

15:15

2014-12-04

15:30

Målstyrd behandling vid lungcancer

Symposium

2014-12-04

15:30

Dermatologiska manifestationer av reumatisk sjukdom

Symposium

2014-12-04

15:30

Motiverande samtal-MI i ett nötskal. Workshop om kortare tillämpningar av MI.

Workshop

2014-12-04

15:30

Funktionell mag-tarmsjukdom hos barn, ungdomar och unga vuxna

Föreläsning State of the art 2014-12-04

15:30

Nya möjligheter till fosterdiagnostik, hur enkelt kan/bör det bli?

Symposium

2014-12-04

15:30

Den psykiatriske och somatiske patienten – en och samma

Symposium

2014-12-04

15:30

Incidenter i vården: Hur tar vi till vara erfarenheterna för en säkrare vård

Symposium

2014-12-04

15:30

Regionala cancercentrum - en framtidsmodell?

Symposium

2014-12-04

17:15

Stigma påverkar patienternas rätt till lika vård - vad kan vi göra?

Debatt

2014-12-04

17:15
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Program Riksstämman 2014
Titel

Presentationstyp
Symposium

Datum

Tid

Andreas Vesalius 500 år
Akuta förgiftningar - uppdaterade generella handläggningsprinciper och några viktiga
exempel
Är skolan anpassad till barnen?

2014-12-05

08:30

Föreläsning State of the art 2014-12-05

08:30

Symposium

2014-12-05

08:30

Vita dokusåpor - etik, integritet och pengar

Debatt

2014-12-05

08:30

Graviditet och reumatisk sjukdom: Vilka är riskerna och möjligheterna?

Symposium

2014-12-05

08:30

Stark för kirurgi - stark för livet!
”Tryggare kan flera vara” - psykodynamisk handledning och behandling vid
Barnavårdscentraler.
Nya nationella riktlinjer för astma och KOL
De nationella examensmålen för läkarnas grundutbildning - Rätt formulerade, rätt viktade,
rätt konsekvenser?
Kosttillägg för undernärda äldre

Symposium

2014-12-05

08:30

Symposium

2014-12-05

08:30

Symposium

2014-12-05

08:30

Workshop

2014-12-05

08:30

Symposium

2014-12-05

08:30

Övervikt och psykiatri – så vanligt är det, vad kan vi göra?

Symposium

2014-12-05

08:30

Långvarig smärta – sjukvårdens vanligaste problem

Symposium

2014-12-05

08:30

Behandling av långvarig smärta

Föreläsning State of the art 2014-12-05

08:30

Opioidbehandling av långvarig icke malign smärta

Föreläsning Pros and cons

2014-12-05

08:30

Global Hälsa- i praktiken

Symposium

2014-12-05

08:30

Preventivmedlens betydelse för hälsa- viktig kunskap inte bara för gynekologen
Kurs
Utbildning för chefläkare/anmälningsansvariga läkare med syfte att tydliggöra och utveckla
Kurs
chefläkarrollen i arbetet med att förbättra patientsäkerheten i svensk sjukvård
Upplysningstidens medicin
Symposium

2014-12-05

08:30

2014-12-05

08:30

2014-12-05

09:45

Hur ska kandidaten lära?

Gästföreläsning

2014-12-05

10:15

Svenska läkaresällskapets sektioner och de nationella kvalitetsregistren

Workshop

2014-12-05

10:30

Antibiotika användning och resistensutveckling. Vart är vi på väg?

Symposium

2014-12-05

10:30

Styrning av vården

Symposium

2014-12-05

10:30

Diabetes och migration

Symposium

2014-12-05

10:30

IgG4-relaterad sjukdom – antikroppsmedierade sjukdomstillstånd med varierande klinik

Symposium

2014-12-05

10:30

Förebygg sjukdomar med samtal om mat

Symposium

2014-12-05

10:30

Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för diabetesvård

Symposium

2014-12-05

10:30

När psykiatri och rättsväsendet möts – vad kan vi lära av fallet Thomas Quick?

Debatt

2014-12-05

10:30

Administrativa arbetsplatser i vården.
Läkarutbildningens kvalitet - styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter i läkarnas
grundutbildning
”Ryggpatienten en utmaning i vården – bedömning och handläggning”

Föreläsning

2014-12-05

10:30

Föreläsning

2014-12-05

11:30

Symposium

2014-12-05

11:30

Tyreoideasjukdomar i anslutning till graviditet

Symposium

2014-12-05

11:30

Att ha något mer att erbjuda vid alkoholproblem. Workshop om "15-metoden"

Workshop

2014-12-05

12:15

Hur organiseras högspecialiserad vård bäst?

Symposium

2014-12-05

12:30

Sjukt barn blir vuxet – en patient vi alla möter!

Workshop

2014-12-05

12:30

Kronisk njursjukdom – ett folkhälsoproblem

Symposium

2014-12-05

12:30

Göra gott och inte skada

Kurs

2014-12-05

12:30

ST i vårdval – hot och möjligheter

Föreläsning

2014-12-05

13:00

Är min patient allergisk? Överkänslig? Hur tolkar vi allergiutredning?
Långvarig smärta i bäcken och buk hos kvinnor – orsaker, utredning, behandling och
omhändertagande.
Berusningsdrickande - Hur uppmärksammar vi och vad har vi att erbjuda?

Symposium

2014-12-05

13:30

Symposium

2014-12-05

13:30

Symposium

2014-12-05

13:30

Filmvisning av guldbaggevinnaren ”Ångrarna”

Filmvisning

2014-12-05

13:30

Socialstyrelsens arbete med läkares ST

Symposium

2014-12-05

14:00

Styrning för en jämlik sjukvård

Symposium

2014-12-05

14:30

Cystisk fibros, en angelägenhet för vuxenvården och en utmaning för många specialiteter

Symposium

2014-12-05

14:30

Neurokirurgisk behandling av smärta

Symposium

2014-12-05

15:30

Hälsovinster med måttligt drickande – en myt?

Symposium

2014-12-05

15:30

Alla underläkare har lika rätt till utbildning, men vissa har mer rätt än andra

Symposium

2014-12-05

15:30

Pediatrik – igår, idag och imorgon

Föreläsning

2014-12-05

16:15
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Redovisning stipendium SOF/Amgen
Molekylära subtyper i serös äggstockscancer
har många likheter med bröstcancersubtyperna

A

rbetet presenterades vid Nordiska Sällkapet för Gynekologisk Onkologis årsmöte på Island 13-14/6. Mötet hade
tema endometriecancer, men i och med fokusföreläsningar
av prof. Robert Soslow, patolog från Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, och prof. Michael Birrer, onkolog från Harvard
Medical School, som båda berörde betydelsen av inte bara histopatologisk utan även molekylär klassificering av tumörer och vilken
klinisk betydelse det kan få, passade även detta arbete in på ett i
övrigt kliniskt inriktat möte.
Äggstockscancer är, liksom många andra maligniteter, en heterogen sjukdom. Sjukdomsstadium, histologisk subtyp och tumörgrad
påverkar överlevnaden, men fler faktorer är av betydelse. Allt mer
fokus riktas nu mot tumörernas ursprung. Utvecklingen av äggstockscancer följer två principiellt olika utvecklingsvägar, antingen
en successiv utveckling från ett benignt förstadium i ovariet via en
borderlinetumör till en högt differentierad, långsamväxande tumör
(s.k. typ 1-tumör), eller en snabb, direkt sjukdomsutveckling med
ursprung i äggledaren (s.k. typ 2-tumör).
De senare är i majoritet och utgörs av lågt differentierade serösa
och endometrioida äggstockscancrar. Dessa tumörer har många
likheter med så kallade basallika bröstcancrar, som till exempel
hög förekomst av mutationer i tumörsuppressorgenen TP53 samt
aggressiv och snabb sjukdomsdynamik. Molekylära subtyper har
publicerats för äggstockscancer, liksom för bröstcancer.
I detta explorativa arbete, som baseras på färskfrusen vävnad från
37 serösa maligna, 17 serösa benigna och 5 serösa borderline äggstockstumörer, kunde vi bekräfta de tidigare publicerade moleky-
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lära äggstockscancersubtyperna, kallade C1-C6. Med genexpressionsprofilering påvisade vi över- och underuttryckta gener i de respektive tumörgrupperna. Genuttrycken korrelerades med hjälp av
så kallad centroidklassificering till de olika bröstcancersubtyperna;
luminal A, luminal B, normallik, basallik och HER2-positiv. De maligna äggstockscancrarna och de aggressiva äggstockscancersubtyperna C2 och C4 korrelerade som väntat starkt till basallik bröstcancer och de benigna tumörerna till normallik bröstcancer. Vi fann
även en tydlig koppling mellan borderlinetumörerna och bröstcancersubtypen luminal A samt mellan den äggstockscancersubtyp som
utgörs av borderline och högt differentierade (typ 1) äggstockscancrar, C3, och luminal A-bröstcancer. Fynden stärktes av motsvarande tydliga kopplingar mellan äggstockscancersubtyperna och genexpressionsmoduler som kännetecknar grundläggande biologiska
särdrag i bröstcancer. Samtliga resultat verifierades genom analyser
i ett större, oberoende material bestående av 285 äggstockscancrar.
Arbetet presenterades i samband med en nyinrättad doktorandsession. Den föll väl ut och förhoppningsvis återkommer doktorandsessionen i samband med nästa NSGO-möte. Målsättningen är nu att
bilda nationella nätverk för doktorander och ST-läkare med inriktning gynonkologi för att underlätta samarbete och utbildning. Ett
sådant nätverk finns sedan 2013 i Danmark och har på kort tid blivit väletablerat och uppskattat.
2014-07-20
Jenny-Maria Jönsson
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