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Målstyrd biologisk och selektiv cytotoxisk effekt
vid andra linjens behandling av metastaserad
HER2-positiv bröstcancer 1, 2
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Kadcyla förlänger total och progressionsfri
överlevnad i kombination med minskad
systemisk påverkan1,2
Kadcyla är det första antikropp-läkemedelskonjugatet för andra linjens behandling
av metastaserad HER2-positiv bröstcancer1. Med sin unika verkningsmekanism
direkt målstyrd till HER2-positiva tumörer förlänger Kadcyla medianöverlevnaden
med 5,8 månader och ökar den progressionsfria överlevnaden med 50%, jämfört
med lapatinib och Xeloda2. Biverkningarna blir dessutom färre när cytostatikumet
frisätts direkt i cancercellerna.2
Idag är Kadcyla rekommenderat som andra linjens behandling vid metastaserad
HER2-positiv bröstcancer av både NLT-gruppen och Socialstyrelsen3,4.
Om målet med behandlingen är förlängd överlevnad i kombination med minskad
systemisk påverkan är Kadcyla vägen dit2.
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Många förknippar ett nytt år med en chans
att börja om, att äntligen sluta röka, att
införa goda vanor och att skapa något bestående. Att få ge ut det första numret av
Svensk Onkologi i samarbete med Mediahuset känns ungefär så: nytt, utmanande och
lustfyllt.

S

edan 2011 har jag varit redaktör för SOFs
medlemstidning och får nu chansen att
utveckla den för att kunna erbjuda medlemmarna läsvärda artiklar genom Mediahusets duktiga journalister. Mitt arbete blir mindre praktiskt och mer kreativt från och med
nu och detta är vad vi bestämt oss för att belysa under 2015.
Strålbehandling
Inom onkologi tenderar strålbehandlingen
att komma i skymundan bakom allt nytt som
presenteras inom medicinsk onkologi. Trots
att vi kämpar för att få behålla den svenska
modellen för onkologi, där både radioterapi
och medicinska behandlingar ingår, så väljer
många av oss att specialisera oss på det ena
eller det andra. Själv har jag varit specialist
sedan 2004 och nästan uteslutande arbetat på
andra ställen än strålbehandlingsavdelningar, och jag är inte ensam om det. Vi kommer
därför dels att ha, under hela 2015, artiklar
som belyser all utveckling som skett i radioterapins värld. Sedan har jag bett duktiga
fysiker och onkologer att göra en ”strålskola”,
för alla oss som låtsas att vi förstår vad gating
är men som inte haft en chans att hänga med.
(Om ni visste vad jag lärt mig mycket av att
språkgranska dessa texter!). Vi måste aktivt
rekrytera smarta, hängivna unga kollegor till
radioterapin och vi som har några år kvar att
arbeta måste hålla oss á jour.
ST-sidor
Vi satsar på ST-läkarna! Genom två unga kollegor; Jenny-Maria Jönsson och Anastasios
Papadopolous, får vi en del av tidningen vikt
åt utbildningsfrågor, kurser, tips om bra litteratur. Jag gläder mig också åt att vi får en fa-

vorit i repris: presentation av nya specialister.
När jag tillträdde som redaktör var detta en
av de roligaste delarna av tidningen att göra,
tills plötsligt reglerna ändrades och Socialstyrelsen slutade lämna ut namn på nya specialister. Jag försökte ett tag få uppgifter från
landets ST-studierektorer istället, men allt
som bygger på ideella krafter är sårbart och
jag fick ge upp efter ett tag. En välkommen
comeback således.
Hans fall
På 90-talet hade jag Hans Hagberg som överläkare på onkologen i Uppsala. Hans kunde
allt och var ett levande uppslagsverk som
kollegorna ringde till innan man kunde göra
sökningar på nätet. (En del av oss ringer fortfarande, trots PubMed). Skräcken för oss underläkare var när han lämnade sin sökare på
avdelningen och det ringde onkologer från
Japan och ville fråga om perifera hepatospleniska lymfom. Hans samlar på ovanliga fall
och har lovat att stimulera vår tankeverksamhet under 2015 genom att presentera några
utvalda patienter.
Sedan ska vi förstås ha mötesreferat, ledare
från SOFs styrelsemedlemmar, aktuella kurser och allt det andra vi brukar skriva om. Jag
längtar! Gott Nytt 2015!

Nina Cavalli-Björkman
redaktör
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Hjärtat för svensk onkologi
i mångfaldens samverkan
Hjärtat i Svensk Onkologisk Förenings (SOF)
verksamhet är att slå vakt om en rättvis,
god och effektiv ”onkologi” i en väl sammanhållen patientfokuserad cancervård.

H

järnan säger att vi onkologer klarar
av vårt tunga och ansvarsfulla arbete när vi aktivt samverkar i det omfattande och komplicerade multidisciplinära
och multiprofessionella nätverket som vården
av cancerpatienter utgör. Detta ställer krav på
oss att både vara de mest kunniga inom vårt
specialområde och att se våra möjligheter.
Samtidigt ska vi se våra begränsningar och
de insatser som andra kan bidra med.
Det är därför SOF är en öppen förening
med möjlighet för andra än onkologer att
vara medlemmar och det är därför vi inom
SOF initierat att våra årliga onkologidagar
har det övergripande ledorden multidisciplinärt och multiprofessionellt arbetssätt. De
kommande onkologidagarna i Umeå, vecka
12, med aktivt deltagande från alla delar av
cancervården, akademi, industri, myndigheter och patienter är ett gott exempel på viljan
till att finna än bättre arbetsformer inom cancervården och forskningen.

Fungerande vardag för en god onkologi
Socialstyrelsen myntade begreppet god vård
för 10 år sedan, föregångare till det idag mer
utvecklade ofta benämnda värdebaserad
vård. Att vara en ”god onkolog” i ett multidisciplinärt och multiprofessionellt team är inte
endast en fråga om att ha ett gediget kunnande om just sitt kompetensområde.
Det handlar även om möjligheten att kunna utöva sitt arbete som onkolog på en attraktiv arbetsplats. För detta krävs en fungerande
vardag. Det måste finnas tillräckligt med andra onkologer men också optimala interaktioner med andra nödvändiga kompetenser.
En god cancervård idag förutsätter förutom
det personliga engagemanget många andra
saker som exempelvis bättre fungerande ITstöd och hög kvalitet på fortbildning inom
många områden, exempelvis tumörbiologi,
strålbehandling, palliativ onkologi och nya
arbetssätt då utvecklingen inom cancervården är oerhörd dynamisk. Därför gäller det
för onkologer som för andra yrkesgrupper
att även arbeta för att behålla och förbättra
arbetsförhållanden som har uppnåtts genom
år av fackligt arbete. Men vi behöver en mer
genomlysande debatt om arbetstider och ar-

betsinnehåll, vilken ska utgå från patienternas behov. Det är därför vi i styrelsen ser nödvändigheten och utmaningen av att utveckla
SOF också till en mer yrkesfacklig förening
för onkologer samtidigt som vi vill värna om
det breda samarbetet med andra yrkesgrupper genom en öppen förening. Behovet av en
utökad facklig nationell samverkan har inte
minst belysts av de stora regionala skillnaderna i antalet onkologer.
”Svensk Onkologi” vår nygamla medlemstidning
Det är med ovan som grund som styrelsen
tagit beslut till att skapa bättre möjligheter
till interaktioner och kommunikation för oss
inom onkologin. Styrelsen har därför satsat
nya resurser på en bättre och snyggare medlemstidning med namnet Svensk Onkologi.
Avsikten är att skapa ett redaktionsråd med
representation från alla delar av landet för att
få en bra medlemsinformation, men innehållets kvalitet beror i slutändan på det engagemang som ni enskilda medlemmar kan bidra
med. Tidningen ska stärka det inomfackliga
arbetet men också vara en bred öppen tidning
för alla som vill värna om en god cancervård
för alla. Dessutom kommer en ny hemsida
med bättre struktur och bättre möjligheter
till informationsspridning. Styrelsen föreslår
även ytterligare mindre ändringar i våra stadgar och tillsammans med de stadgeändringar
som genomförts, bland annat en begränsad
tid för ordförande och andra styrelseuppdrag,
är målsättningen att SOF ska bli en mer dynamisk och engagerande förening.
Acta Oncologica
Acta Oncologica är en internationell vetenskaplig tidskrift med stigande ”impact factor”
som funnits under många decennier. Styrelsen anser att det är av stor vikt för vår fortbildning att vi har kvar möjligheten till en
skandinaviskt influerad vetenskaplig skrift
och därför kommer alla medlemmar efter en
överenskommelse med stiftelsen Acta Oncologica och förlaget att erhålla Acta Oncologica
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givare, tillgänglighet, olika klinikers ekonomi
och välutbildade patienter som ställer högre
krav än andra. Även tillgången till specialistkompetens i vårdens olika delar kan bidra till
ojämlikheten. Vid en genomgång förra året
av antalet onkologer inom svensk offentlig
sjukvård kunde konstateras att skillnaderna i
tillgång på onkologer är mycket stora mellan
olika delar av landet. Ur ett patientperspektiv
är det uppenbart att dessa skillnader torde påverka möjligheten att få tillgång till specialistkompetens. Liknande variationer ses i antalet
utbildningstjänster (ST tjänster). Att bedöma
hur just detta påverkar kvalitetsparametrar
som överlevnad, tillgänglighet, bemötande
och ledtider låter sig inte nu göras på ett invändningsfritt sätt. Men man måste ställa sig
frågan om inte cancervårdens varierande bemanning bidrar till den ojämlika cancervården i Sverige? Dessutom bör vi inom professionen våga ställa frågan om vi som enskilda
vårdgivare själva är tillräckligt medvetna om
hur vi i den praktiska vardagen bemöter patienter från olika delar av vår samhällstrappa
och som kommer från olika kulturer?

i en nätversion från 2015. Det förutsätter att
alla går in på den nya hemsidan och registrerar sig.
Mångfald och rättvisa i patientens väg genom
vården
Idag lever allt fler som drabbas av en cancersjukdom länge med bättre livskvalitet än tidigare. Sverige ligger väl framme. Samtidigt
är kritiken ibland hård och berättigad, inte
minst vad gäller väntetider och bristande
kontinuitet mellan vårdgivare och patient.
Men det som nog berör mest är den bristan-

de jämlikheten. Den ojämlika vården tar sig
många uttryck. Skillnader ses under hela patientens väg genom vården och i överlevnad
inom och mellan landsting/regioner, men
också mellan socioekonomiska grupper, där
de med bäst utbildning och ekonomi tycks få
en bättre vård. Trenden är tydlig även i andra länder och som den politiska redaktören
Anna Dahlberg på Expressen framförde i sin
ledare 14 december borde det oroa oss alla.
Orsakerna till den ojämlika vården finns
på många plan, såsom varierande kunskap
om tidiga symtom hos både patient och vård-

SOF kan bidra
Vi kommer att se en kontinuerlig förbättring
av cancervården, men också högre belastning
på de delar av sjukvården som ska möta dessa
patienter. Mer personal och utvecklad kompetens behövs för att ge patienterna en god
vård men också för att personalen ska orka
göra ett bra arbete. Förbättringar kan dock
inte endast åstadkommas genom ökade resurser utan fokus måste även ligga på hur
vårdprocesserna och patienternas väg genom
vårdens olika delar optimeras. Rätt vårdnivå
och rätt kompetens för de olika cancersjukdomarna och stadierna av sjukdomen måste
definieras bättre. Lyhördhet till patienternas
olika önskemål om delaktighet ställer också mer krav på vården. Vi inom onkologin
måste därför vara positiva till att pröva nya
arbetssätt över professions- och specialistgränser. Detta är en av våra stora utmaningar
inom cancervården och som framkommer
både i den nationella cancerstrategin som i
det regionala arbetet inom de sex regionala
cancercentra. Förutsättningen för att lyckas förbättra vården och minska orättvisorna
bygger till mycket stor del på att alla delar av
vården bidrar på ett engagerat och konstruktivt sätt. Vi inom SOF måste än mer aktivt
delta i det förbättringsarbete som kommer
att krävas. Är vi som enskilda individer förberedda för det?
Roger Henriksson
professor, överläkare
Ordförande SOF
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Papillonmetoden

Kontaktterapi med
Papillonmetoden i Uppsala
Onkologen på Akademiska Sjukhuset har
införskaffat en Papillon-maskin för rektalcancerbestrålning. Därmed blir de först i
Sverige med att erbjuda denna metod. Tekniken kan bidra till att fler patienter kan
erbjudas organbevarande behandling. Den
kan även vara ett alternativ för de patienter
som av andra skäl inte kan genomgå standardbehandlingen som innebär operation.

L

ars Påhlman är professor emeritus i kirurgi vid kliniken, och han berättar om
bakgrunden till behandlingen.
I korthet går den ut på att man genom ett
rektoskop behandlar tumören med strålning
– med låg energi (50 kV). Eftersom man befinner sig i kontakt med tumören så får den
ändå en tillräckligt hög dos strålning.
– Det var professor Jean Papillon från
Frankrike som redan under 50-talet använde
sig av lokal strålbehandling. Jag träffade honom personligen en gång, men hans disciplar
Jean-Pierre Gerard och Jean-Claude Horiot
lärde jag känna väl, berättar Lars.
Dåligt resultat för tarmfunktionen efter kirurgi
Lars har arbetat på Akademiska Sjukhuset
tillsammans med Professor Bengt Glimelius
sedan 1979. Ursprungligen hade Lars tänkt
sig att satsa på kärlkirurgi, men han fann att
forskningen inom endokrin-kirurgi låg långt
fram i Uppsala men där var fullt liksom på
kärlkirurgen.
– Ett projekt skulle börja på onkologen, och
jag kom därför dit. Där träffade jag Bengt, och
han hade forskningskunnandet och jag det
kliniska kunnandet. Vi blev ett radarpar, och
är det fortfarande – och det ledde till att jag
istället blev kolorektalkirurg, berättar Lars.
Han fortsätter med att beskriva att de i
Uppsala var bland de första i Sverige som
började med extern strålbehandling av såväl
anal- som rektalcancer.
– Under alla mina år som kirurg har jag
varit störd av hur dåligt resultatet blir efter

kirurgi mot rektalcancer avseende tarmfunktionen, förklarar han.
Så det var en av orsakerna till att de i Uppsala började att enbart stråla analcancer, och
inte operera, eftersom det var mindre stympande för patienterna. Lars berättar att de
gjorde en jämförelse med Stockholm, där de
började med strålning först flera år senare.
– Då kunde vi se att enbart strålning var
det som man skulle göra. Sedan dess har jag
varit besatt av idén att inte stympa patienten.
När Papillon-maskinen kom under början
av 2000-talet, så ville jag därför omedelbart
skaffa en.
Tumören måste nås med rektoskop
Tekniken är alltså kontaktterapi – en specialform av brachyterapi, där strålkällan ligger
nära målet.
– Vid ändtarmscancer bestrålas tumören
vid tre tillfällen med kontaktterapi. Erfarenheten är att den synliga tumören i mycket hög
utsträckning då försvinner, berättar Bengt
Glimelius.
Dock påverkas inte eventuella metastaser
i lymfan, som istället bestrålas utifrån. Men

finns det sådana, är inte Papillon någon bra
metod, påpekar han vidare.
– Förutsättningen är en avgränsad tumör
som man inte har sett metastaser från i lymfkärlen. Risken för att sådana finns ligger mellan under 10 och upp till 40 %, beroende på
vilket stadium tumören befinner sig i.
Tumören måste också vara belägen så att
man kan nå den med rektoskopet.
Papillon-terapin är inte enbart till för behandlingar i rektum – man kan även använda
den på tumörer i hud och bröst.
– Men vi har främst köpt Papillon-maskinen för att använda den vid rektalcancer, säger Bengt.
Billig teknik med minimala biverkningar
Standardbehandlingen är fortfarande operation (abdominell operation med resektion av
rektum och mesorektum, s.k. TME) – om patienten är i skick för det, understryker Bengt.
– Men Papillon är en enkel och snabb metod som även en 95-åring kan genomgå. Det
innebär alltså att vi tillför en metod att använda när standardbehandling inte är möjlig
– och det rör sig om ganska många individer.
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Vi kan alltså ge en botande behandling till
fler individer än vi kunde innan.
Han påpekar också att man ännu inte kan
”handplocka” de patienter som har en så
strålkänslig tumör att det går att på detta sätt
eliminera den. Storleken spelar roll; ju mindre tumör, ju större sannolikhet att den försvinner på strålning.
– Det går en våg över världen rent allmänt
för s.k. organbevarande behandling. Kontaktterapi erbjuder en möjlighet att detta kan
uppfyllas oftare, och det har varit ett av skälen
till att vi har skaffat maskinen.
Tekniken är också jämförelsevis mycket billig, och har en minimal biverkningsprofil.
Kräver att man lär sig tekniken
Bengt och Lars har tillsammans gjort många
studier om strålningsbehandling, och hela tiden förfinat kombinationen av strålning och
kirurgi, ensamt eller med cytostatika vid de
mest avancerade tumörerna...
– Men det har funnits ett önskemål att förstärka vår arsenal med denna teknik. Det är
en ”lågteknologisk” apparat som inte producerades under lång tid, men nu har ett företag
tagit fram en sådan igen.
Intresset för att skaffa en Papillon-maskin i
Uppsala väcktes först för drygt fem år sedan,
förklarar Bengt.
– Men det krävs också att man lär sig tekniken – själv är jag för nära pensionsåldern.
Men när Calin kom hit och var intresserad så
fanns plötsligt de långsiktiga förutsättningarna.
Överläkare Calin Radu är specialist i onkologi, kom till Uppsala år 2005 och är idag
tillförordnad chef på strålbehandlingen. Calin har disputerat på rektalcancer, och Bengt
och Lars var hans handledare. Att Calin kom
att intressera sig för onkologi var egentligen
mest en slump, berättar han.
– Det var när jag efter att ha fullgjort min
AT fick ett vikariat på Radiumhemmet som
jag fick ett intresse. Under specialistutbildningen blev jag sedan mer och mer intresserad av strålbehandling, säger Calin.
Kräver standardiserade uppföljningsprotokoll
Vi träffar Calin tillsammans med Joakim Folkesson som är överläkare på enheten för kolorektal kirurgi. Joakim har arbetat i Uppsala
sedan år 2001.
Calin framhåller att Papillon-metoden ger
extremt mycket högre stråldos pga. av den
låga energin – 50 kilovolt, att jämföra med
den externa strålningen som är på 6 megavolt
eller mer.
– Det är dock inte visat i vetenskapliga studier att metoden är lika bra som standardbehandlingen, alltså kirurgi, påpekar Joakim.
Han framhåller att det är en potentiellt
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mindre effektiv terapi, men att man under
vissa omständigheter kan välja ett sådant alternativ – t.ex. om patienten är mycket skör
eller beredd att ta en högre onkologisk risk
för att undvika en stomi.
– Papillon-metoden kräver standardiserade uppföljningsprotokoll – och det måste patienten vara medveten om och ställa upp på,
säger Calin.
– Dagens kirurgiska metoder innebär att
det är mycket ovanligt att tumören kommer
tillbaka på ursprungsplatsen. Risken för det
ligger strax under 5 %. Den var dock 30-40 %
för 25 år sedan – dagens kirurgi tillsammans
med preoperativ strålbehandling är alltså
mycket bättre, fortsätter Joakim.
Inte enbart för rektalcancer
Joakim understryker att Papillon-metoden
tillför de patienter som inte kan behandlas
med kirurgi ett alternativ.
– Och screening för cancer kommer säkert
att innebära att vi kommer att hitta fler tumörer i tidigt stadium. Då kan Papillon-metoden
lämpa sig som alternativ behandling.
De patienter som lämpar sig för Papillon-metoden är rektalcancerpatienter med
tumör i mellersta eller nedre delen. Även patienter med hudcancer kan komma ifråga.
– Applikatorn kan lätt läggas på huden.
Fördelen är att den låga energin inte ger så
mycket penetrering – den passerar alltså inte
så långt in, säger Calin.
– Det är möjligt att det även finns gynekologiska användningsområden. Men det är
ett utvecklingsprojekt för framtiden, säger
Joakim.
Studie planeras
De båda beskriver ett teoretiskt scenario
med ett besvärligt läge för tumören. Då kan
behandling med kirurgi – med rektumamputation och permanent stomi – innebära en
90-procentig chans till bot. Med Papillon-metoden applicerad på samma tumör, kan man
– enligt dem som håller på med tekniken –
närma sig samma botbarhet, dvs. 90 %.
Det är i Storbritannien och Frankrike som
metoden främst används. Men den finns även
i USA, och i Portugal och Danmark är man
på gång.
– Tanken är att alla centra som är inblandade ska starta en studie där man behandlar
lite större tumörer. Då ger man först extern
strålterapi för att krympa tumören samt döda
ev. lymfkörtel-metastaser i tarmmesot, sedan
randomiseras patienterna till antingen radio/
kemoterapi och en boost med extern strålbehandlingen i standardarmen. I experimentgruppen ger man antingen radio/kemoterapi
i början vid stor tumör, vid mindre tumör
börjar man med kontaktterapi och sedan ra-

Lars Påhlman

Bengt Glimelius

dio/kemoterapi, säger Calin och berättar att
Uppsala kommer att vara med i denna studie.
Studien heter OPERA och det man vill undersöka är hur många i respektive grupp som
kommer i komplett remission.
Watchful waiting
Lars berättar även om Angelica Habr-Gama,
Brasilien, som i början av 2000-talet publicerade data på rektalcancerpatienter som enbart var strålade.
– 30 % av dem gick inte till kirurgi, utan till
”watchful waiting” – ett uttryck som nu har
blivit ett begrepp.
Han berättar även om RAPIDO, en randomiserad multicenterstudie med deltagande
centra från bl.a. Sverige, Nederländerna, Spanien och Norge. Patienter med lokalt avancerad rektalcancer randomiseras till antingen
standardbehandling eller experimentell behandling. Syftet är att undersöka om överlevnad kan ökas med bibehållen lokal kontroll.
– Då handlar det om stora tumörer. En del
av dessa patienter kanske blir aktuella för Papillon-metoden i framtiden, det är en pågående debatt om det i litteraturen nu.

Papillonmetoden

Lars understryker att den postoperativa
mortaliteten för dem som är äldre än 85 år
och opereras för rektalcancer idag ligger på
20 %.
– Var femte kommer alltså inte hem! Personligen tror jag att vi med hjälp av Papillon-metoden kommer att kunna minska an-

Calin Radu

Joakim Folkesson

talet operationer för rektalcancer med 10 %.
Lägg till att screening kommer att innebära att vi kommer att hitta många nya, inte så
långt gångna, tumörer.
Ska ses som ett komplement
Vi frågar varför en läkare i t.ex. Östersund ska
skicka en patient hela vägen till Uppsala för
behandling med Papillon-metoden.
– Om det inte finns någon bra behandling
för patienten i Östersund så är det både ett
billigt och bra sätt att behandla denne, svarar
Bengt.
Han säger också att metoden ska ses som
ett komplement – en nisch som inte har funnits tidigare.
– Ett alternativ som kan komma ifråga är
en riktigt dålig patient som ingen vill söva.

Då är extern strålning annars det enda alternativet.
– Orsaken kan vara att patienten vill slippa
kirurgi och stomi. Dessutom kan det vara så
att patienten är för skröplig för kirurgi, svarar
Calin.
Bengt och Lars berättar att ungefär samtidigt som beslutet att köpa in maskinen till kliniken i Uppsala första gången togs, så drabbades sjukhuset av sparbeting. Därför har
man istället använt sig av forskningsanslag
för att införskaffa den.
Det har varit en lång resa, och i mars 2015
räknar man med att de första patienterna ska
kunna behandlas med Papillon. Varför har
det varit så viktigt att kämpa för detta?
– För patienternas bästa, svarar Lars utan
att tveka.
Några fler kommer att skaffa sig tekniken
Enligt Lars så är watchful waiting det problem man nu måste lösa.
– Vem ska följa patienterna? Ska det vara
remitterande klinik, eller vi? Ska vi ha en dispensär som vi har på analcancer? Det finns
flera frågor som vi inte har svar på ännu. Klart
är dock att vi måste göra ett uppföljningsprogram – och att det måste centraliseras.
Det florerar i nuläget flera protokoll för
watchful waiting, med eller utan lokal kirurgi
– alternativt standardiserad behandling med
kirurgi.
– De flesta vill nog inte bli opererade om
vi ger dem vettig information om vad vi gör.
Jag hoppas OPERA kommer till skott och kan
skapa lite klarhet. European Registration of
Cancer Care (EURECCA) gör en databas för
watchful waiting som kör igång i Europa den
1/1 2015. Där tycker jag vi ska vara med – för
jag tror det kommer att bli svårt att lotta patienter till rektumamputation…
Bengt uppskattar att de i Uppsala kommer
att utföra ungefär 100 Papillon-behandlingar
om året på de indikationer som finns idag,
när tekniken väl är inkörd.
– Om screening kommer igång – vilket antagligen kommer att ske – så kommer behovet antagligen att öka. Men jag tror att cirka
100 är en gräns för hur många en klinik kan
klara av. Får jag sia om utvecklingen, tror jag
att ytterligare några sjukhus kommer att ha
tekniken.
Även Lars tror att det sannolikt kan finnas
behov av några fler Papillon-maskiner i Sverige i framtiden.

15 åren. Papillon-metoden är ett joint venture – kunskap och samarbete från båda håll
krävs, tillsammans med hela behandlingsarsenalen för kirurgi och onkologi. Annars blir
det inte bra för patienten.
Han påpekar också att alla patienter – även
de som inte kommer med i OPERA – kommer att bli registrerade i en databas (CONTEM) som innebär att man kommer att kunna
se utfallet av behandlingen.
Calin minns att det var när han vid ett tillfälle var hemma hos Lars och diskuterade sitt
arbete med sin avhandling som han först fick
höra talas om Papillon-metoden.
– Lars berättade att det fanns en intressant
behandling i Storbritannien och Frankrike.
Det var så jag kom in på det här.
Lars själv berättar att han läst en bok, skriven av patienten Mark Davies, med den passande titeln Saving my arse: Bowel cancer – a
survivors story och som gjorde ett stort intryck på honom.
– Jag tror att Papillon-metoden är ett vinnande koncept. Det ska bli väldigt spännande
att följa utvecklingen!

Per Lundblad

Fotnot
Läs mer om ämnet i Läkartidningen 2728 2014. Artikeln heter ”Kommer vi att
strålbehandla fler eller färre patienter med
rektalcancer”, och är skriven av Bengt och
Lars tillsammans med Torbjörn Holm och
Lennart Blomqvist.
Texten kan nås på Internet:
www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2014/06/Kommer-vi-att-stralbehandla-fler-eller-farre-patienter-med-rektalcancer/

Alla patienter registreras i databas
Joakim beskriver den stora utveckling som
skett mellan kirurger och onkologer när det
gäller samverkan och ett multidisciplinärt
omhändertagande.
– Det har hänt mycket under de senaste 10-
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Hur ska vi arbeta i framtiden?
Spekulationer på UEG i Wien
UEG står för United European Gastroenterology och är en professionell, icke vinstdrivande, organisation där alla ledande europeiska föreningar för magsjukdomar är
samlade. Tillsammans representerar dessa
föreningar mer än 22 000 specialister. Det
här innebär att UEG utgör en unik plattform
för samarbete och kunskapsutbyte. Årligen
anordnar UEG Europas största kongress för
gastroenterologi - UEG Week. Mötet brukar
locka mellan 13 000 och 14 000 deltagare
från hela världen. År 2014 ägde UEG Week
rum under oktober i Wien.

U

nder öppningssessionen delades flera utmärkelser och priser ut.
Rebecca Fitzgerald från Storbritannien belönades med UEG Research Prize
2014. Hon fick det för sitt pionjärarbete för
tidig upptäckt av esofageal cancer.
Prissumman är på 100 000 Euro, och den
ska stödja hennes forskningsprojekt som går
ut på att via en kombination av genanalys och
en icke-endoskopiskt redskap för cellanalys –
Cytosponge – handlägga patienter med Barrets esofagus. Målsättningen är att arbetet ska
leda till att biomarkören används i den dagliga kliniska verksamheten.
Deltagandet i screeningprogram för CRC
oroande lågt
Sökandet efter en biomarkör i blod som kan
användas för att screena för kolorektal cancer
(CRC) har resulterat i två lovande kandidater
– som kan leda till utvecklandet av ett framtida enkelt blodprov.
Dr Antonio Castells från Spanien berättade
att det är spännande tider för dem som arbetar med biomarkörer för CRC.
– Vi har nu en större förståelse av det molekylära skeendet som ligger bakom utvecklandet av CRC. Det förser oss med värdefulla
targets – både för tidig upptäckt av sjukdomen, men även för att utveckla nya terapier,
sa han.
CRC är den tredje vanligast förekomman-
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de cancern i världen, och den näst vanligaste
orsaken till död relaterad till cancer i västvärlden. Flera studier har visat att screeningprogram för CRC är både effektiva och
kostnadseffektiva. De två strategier som rekommenderas är dels avföringstest där man
identifierar ockult blod eller avstött DNA
som är associerat med cancer. Alternativt via
screening med strukturerad examination –
som koloskopi – som kan upptäcka både cancer samt pre-maligna lesioner.
– Men deltagandet i screeningprogram är
oroande lågt i hela Europa, och det förefaller
som att man väljer att avstå pga. utformningen av dagens tester. Man tycker det är otrevligt
att hantera ett avföringstest, och koloskopi är
ännu mer impopulärt, påpekade Dr Castells.
microRNA
Biomarkörer för cancer är biologiska förändringar som signalerar närvaron av cancer i
kroppen, och de är vanligtvis relaterade till
förändringar i DNA, RNA eller uttryckt protein. Flera sådana protein-biomarkörer har
redan identifierats, men ingen har hittills varit användbar för CRC-screening.
Nyligen har forskare, som i blod undersöker DNA från tumörer, observerat abnormala
metyleringsmönster för DNA – särskilt me-

tylerat SEPT9 DNA
– hos patienter med
CRC. Det kan vara en
potentiell ny biomarkör för CRC-screening, berättade Dr
Castells.
Det andra potentiella angreppssättet
som han beskrev inbegriper analys av
profilen för små, icke
kodande, RNA – så
kallade microRNA.
Dessa har visat sig Antonio Castells
öka i plasma från patienter med CRC. I en studie som han och
hans kollegor genomfört fann de att patienter
med CRC eller avancerat adenom hade ett
signifikant annorlunda mönster av microRNA-uttryck om de jämfördes med friska kontroller.
Forskargruppens konklusion blev därför
att påvisande av microRNA i plasma kan vara
ett lovande screeningtest för CRC, och som
därför behöver undersökas ytterligare.
– Båda dessa potentiella nya metoder för
screening har visat lovande resultat i preliminära studier, och borde undersökas i större

X-ray
Brachytherapy
with treatment times
of 2 minutes
per fraction
High Doserate
20 Gy / min
@ 50kVp
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Fabio Marra, Johan Burisch och Nikhil Thapar

kohorter. Personligen är jag övertygad om att
en träffsäker, blodbaserad, screening-metod
skulle öka följsamheten – och reducera antalet patienter som har ett motstånd mot screening, summerade Prof Castells.
Ojämlik tillgång till sjukvård
Incidensen och prevalensen för dessa sjukdomar är allmänt högre i östra Europa jämfört
med andra regioner i världsdelen.
– Även mortaliteten för gastrointestinala sjukdomar var högre i öst – lägst är den i
Skandinavien och i Medelhavsområdet, sa
Prof John Williams från Storbritannien.
Gastrointestinal cancer är nu den ledande
orsaken till död i cancer i Europa, och medan
mortaliteten för CRC under flera decennier
har varit nedåtgående i de flesta länder i västra, norra och centrala Europa, så ökar talen i
många delar av östra Europa samt i vissa delar av södra Europa.
– Vi måste undersöka orsakerna bakom
denna oroande statistik och hitta vägar att få
bukt med de regionala skillnaderna – samt
minska den ökande bördan av gastrointestinal cancer, konstaterade UEG:s President
Prof Michael Farthing, Storbritannien.
Tre scenarier för Europa år 2040
Vid ett mycket uppmärksammat symposium
presenterades tre olika scenarion för hur sjukvården kommer att te sig i Europa år 2040.
Prof Farthing medgav inledningsvis att
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det är svårt att göra förutsägelser som
sträcker sig mer än fem år i framtiden.
– Men vi måste ändå spana längre fram
för att se hur framtiden kan komma att te
sig – men det handlar alltså inte om rena
förutsägelser, underströk han.
Så varför behöver vi då dessa tre scenarier? Orsakerna är tre: Dagens modeller för
gastrointestinal sjukvård är inte hållbara eftersom de kostar för mycket, befolkningen
förändras och sjukdomsbördan ökar.
Man hade hämtat inspiration från ett
oväntat område – nämligen shipping. Ett
företag i branschen hade skapat fler än 30
olika scenarion för framtiden, där man tagit hänsyn till klimatförändringar och ställt
sig frågan vad dessa skulle få för konsekvenser för just dem.
UEG:s tre scenarier hade fått namn: Ice
age, Silicon age och Golden age. De presenterades i tur och ordning och man följde
ett spår för patienter med CRC i dessa tre
framtidsversioner.

religiösa grupper och alternativa ”hälsosekter” har fått en stort inflytande. Miljöfaror
– som ökade utsläpp och en ökad exponering för carcinogena ämnen – bidrar också
till denna toxiska mix.
– Privat hälsovård är en vinnare, och den
allmänna hälsovården är förlorare i detta
scenario, sa Dr Thapar.
Det finns två vägar för patienten med
CRC – en för de rika och en för de andra.
Först följde han de rika.
Efter symptom och besök hos läkare
startar omedelbart en undersökning med
koloskopi och biopsier. Diagnos adenocarcinom ställs, och utredning påbörjas:
CT-skanning, MRI, endoskopiskt ultraljud
och ev. PET-scan.
En staging av tumören sker och ett multidisciplinärt team kommer överens om behandling – neoadjuvans och kirurgi. Efter
operationen övervakas patienten med CT
var 3-6:e månad och med reguljär koloskopi.
För den övriga delen av befolkningen är
vägen en annan.
– Först negligerar patienten sina symptom, och därefter sätter denne sin tillit till
alternativ medicin. Symptomen förbättras
därefter något. Efter ett recidiv inom 4 6 månader kommer patienten till allmän
sjukvård via akutmottagningen. Det är en
månads väntan till koloskopi, så diagnosen
försenas. Tumören hinner då metastasera
till lever och lunga. Då ger man palliation
med de läkemedel som finns att tillgå –
några biologiska terapier är ej aktuella…
Det var alldeles tyst i salen en god stund
efter Dr Thapars beskrivning.

Två vägar för patienter med CRC
Ice age presenterades av Dr Nikhil Thapar
från Storbritannien. I detta scenario har år
2040 en utarmning av naturresurser, klimatförändring, den åldrande befolkningen samt
den ekonomiska krisen bidragit till ett betydligt fattigare Europa.
EU existerar inte längre, större delen av
befolkningen är fattig, arbetslösheten hög,

Riskprofilering vid födseln
Silicon age presenterades av Dr Johan Burisch
från Danmark. I detta scenario har globala
trender och kriser inneburit att förändringar
har genomförts på alla nivåer – i individuellt
beteende, sociala prioriteringar, industriella
strategier och regeringars politik.
Befolkningsexplosionen har uppmuntrat
till innovationer och det finns en allmänt

UEG i Wien

spridd acceptans för teknologi. Sociala media har fått stort inflytande på hela sjukvården.
EU finns fortfarande och har bidragit till
en modernisering av hälsolagstiftningen
över hela Europa. Det finns även en stor,
icke-EU tillhörig, immigrantbefolkning som
är beroende av sociala förmåner och därmed dränerar resurser samt ökar kostnaderna för sjukvården.
Så här såg CRC-patientens väg ut i detta
scenario:
En riskprofil och ett ”hälsorisk-pass”
utfärdas vid födseln genom genetisk scanning. Vid 25 års ålder upprättas en plan f
Johan Burisch ör screening, baserad på
genetiska riskdata, livsstil och miljöfaktorer. Allt detta ackumuleras online från
egen-monitorerade appar, smarta telefoner
och statliga databaser.
Det är nu två alternativ uppstår – beroende på om man är berättigad till försäkringsskydd eller inte.
Om man är det så sker återkommande
screening via blodprover på hälsostationer.
Vid positivt test sker en omedelbar undersökning: Koloskopi med biopsi/polypektomi – bekräftelse av diagnos och en anpassning av plan för framtida screening.
Mortalitet och förekomst av CRC minskar för dessa patienter.
– För de som inte är berättigade till försäkringsskydd, är screening baserad på
individuell följsamhet – till kommersiella
kits för screening och alternativmedicinsk
sådan. Koloskopi med biopsier och behandling sker efter symptom eller positiv
screening – vilket medför en risk för sen
diagnos. Mortalitet och förekomst av CRC

förblir densamma – alternativt ökar den,
summerade Dr Burisch.
Allt är inte guld som glimmar
Golden age kännetecknas av att en tillströmning av immigranter och ett omfattande förflyttning över gränser har resulterat i ett mer
mångkulturellt och enat Europa. Vi har nu ett
Europas förenta stater (USE), gränslöst, med
homogeniserad utbildning, skatteuttag, lagstiftning och en universell tillgång till sjukvård för alla. Den ekonomiska tillväxten har
saktat in, miljöproblem adresseras och förebyggande hälsovård står högt på agendan.
Den fred och stabilitet som råder utmärker
en gyllene era för Europa.
Dr Fabio Marra från Italien beskrev detta
scenario, och han följde här en 58-årig man
som kände sig trött och utmattad.
– Han går till sitt lokala apotek, där man
tar ett blodprov och skickar till ett centraliserat laboratorium. En diagnos på mikrocytisk anemi beroende på fekal blodförlust
ställs. Patienten får en endoskopisk kapsel,
som sänder bilder via ett trådlöst system till
ett center.
Diagnosen CRC ställs. Patienten får den
genetiska profilen på tumören, samt sina
somatiska celler, fastställd. Enligt de senaste studierna borde han få förbehandling
med anticancer-läkemedlet kjxvh (påhittat namn, reds anm) innan kirurgin för att
maximera sina chanser för ett bra utfall av
behandlingen.
– Men USE:s nya policy och standardisering av sjukvården medger inte att alla får
kjxvh, beroende på att läkemedlet kostar
för mycket. Så patienten behandlas med
kirurgi och neoadjuvans. Efter 15 månader

diagnostiseras lokalt recidiv och levermetastaser, sa Dr Marra.
Så även i detta scenario måste man inse
att allt inte kan finansieras med allmänna
medel, tillade han.
Vill skapa debatt
Man sammanfattade därefter doktorns roll i
de olika tre scenarierna.
I Ice age så lämnar läkare Europa för
att söka bättre arbetsvillkor och för att få
tillgång till den senaste teknologin och behandlingsmöjligheter.
I Silicon age assisterar läkaren individer
med att navigera och förstå deras personliga elektroniska data som ligger lagrade i
molnet.
I Golden age upprätthåller läkaren sin
traditionella roll genom att leverera en patientcentrerad vård och får support från
kostnadseffektiva e-hälso plattformar.
I den efterföljande diskussionen berättade Prof Farthing att arbetet med att ta fram
underlaget för denna rapport pågått under
de två år han suttit som President-elect i
UEG.
– Scenarierna är framtagna med en målsättning: Att skapa debatt om det framtida
omhändertagandet av människor med matsmältnings- och leversjukdomar!
– Vi vill höra era tankar, fånga upp era
idéer och använda dessa som hjälp för att
skapa forskning, utbildningar och tjänster
som UEG och dess medlemmar erbjuder,
avslutade Prof Farthing.

Per Lundblad
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Utbildning och auskultation på
RPTC i Philadelphia
Efter tidskrävande förberedelser i form av
vaccinationer, PPD-test, div serologier och
webbaserad utbildning i protonbehandling
och amerikans sekretess var vi äntligen
på plats! Måndagen 10 nov infann sig den
första Skandiongruppen på Roberts Proton
Therapy Center, RPTC, i Philadelphia för två
veckors utbildning och auskultation.

B

esöket var en del av IBA:s utbildningspaket inför starten på Skandionkliniken, och ytterligare en grupp kommer
att göra samma resa i slutet av januari 2015.
Vår grupp bestod av Marika Enmark, sjukhusfysiker, Skandion, Gunilla Forsén, SSK,
Skandion, Maria Furberg, VEC, Skandion,
Måns Agrup, läk, Linköping, Per Bergström,
läk, Umeå, Thomas Björk-Eriksson, läk, Skandion samt Göteborg, Mikael Gubanski, läk,
Stockholm, Kristina Nilsson, läk, Uppsala,
och undertecknad, Hillevi Rylander, läk, Göteborg.
Roberts Proton Therapy Center
RPTC är en anläggning med både protonoch fotonbehandling som öppnade för patientbehandling 2010. I en korridor finns
fem LINAC och i angränsande korridor finns
5 protonrum, varav 4 rum har gantryn och
det femte en fast stråle. Två gantryn behandlar med pencil beam scanning, PBS, och de
andra två med double scattering. Den fasta
strålen har PBS. Man behandlar lika många
patienter med protoner som fotoner och det
brukar röra sig om 20-25 patienter/rum och
dag. För simulering finns 2 CT, en MR och en
PET-CT. RPTC ingår som en del av Abramson Cancer Centre som är affilierat med Penn
Radiation Oncology. Det innebär att man
också har tillgång till såväl GammaKnife som
CyberKnife, vilka är lokaliserade på en annan
enhet.
Ungefär en femtedel av patienterna var barn
och de är högprioriterade för protonbehandling. Utöver dem behandlas prostata (15%),
gyn, HCC, bröst, lunga, Hodgkin, postoper-
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ativ H&N, CNS och skallbastumörer. En hel
del rebestrålningspatienter förekommer också och man har ett speciellt behandlingsprotokoll för denna grupp .
Våra scheman var späckade och väl genomtänkta. Vi läkare började vid 7-8-tiden och
höll på till 17-18. Dagarna varvades med auskultation hos kollegor ur olika tumörgrupper,
dosplanerings-föreläsningar med fysiker och
dosplanerare, närvaro på behandlingsrum
och vid simulering samt planeringsronder.
All personal var väl förberedd på vilka vi
var och varför vi var där och var oerhört tålmodiga och entusiastiska.
Auskultation
Beroende på de olika läkarnas scheman träffade vi patienter under pågående behandling
(såväl fotoner som protoner), nybesök samt
återbesök. Oftast hade en nurse practitioner,
en sköterska med specialutbildning inom en
tumörgrupp, träffat patienten först. Gällde
det ett uppföljningsbesök gick hon igenom
den aktuella medicinlistan och gjorde en toxicitetsscoring vilken rapporterades till läkaren innan han/hon träffade patienten. Den
sköterska jag gick med var väldigt kompetent
och noggrann och hade gärna fått följa med
hem till Göteborg.
Vi hade nog trott att vi skulle sitta med och
rita target mer, men det visade sig att de flesta
läkarna ägnade sig åt targetdefintion ”på lediga stunder”. Flera av de yngre menade att
de brukade rita på kvällar och helger, och ofta
fjärrinloggade de hemifrån.
Det var slående hur mycket det amerikanska försäkringssystemet styrde läkarnas och
patienternas behandling. De flesta patienter
som remitterades till RPTC var givetvis de till
vilka man önskade ge protonbehandling. Det
var dock enormt mycket kontakt med patienternas försäkringsbolag innan behandling,
och det var flera som ej beviljade protoner.
Dessa konverterades då till fotonbehandling. Det var därför inte alltid medicinska skäl
som styrde valet av behandling.

Liberty Bell Foto: Thomas Björk-Eriksson

Simulering
Till hjälp vid simulering fanns två CT med
4DCT-möjlighet, en MR och en PET. Utnyttjandegraden av dosplanerings-MR och- PET
var dock rätt låg. Båda utnyttjades dock för
diagnostik och uppföljning. En klassisk simulator fanns också på plats för fotondelen, men
den utnyttjades väldigt lite.
Behandling
Vi spenderade mycket tid på behandlingsrummen vilket var väldigt givande. På appa-
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Bristol-Myers Squibb
visar vägen inom
immunonkologi
Kan vi utnyttja kraften
hos kroppens eget immunförsvar
för att bekämpa cancer?
Immunonkologi grundar sig på insikten om hur kroppens eget immunförsvar
kan utnyttjas för att bekämpa cancer. Vår forskning ökar förståelsen
för hur cancer kan undkomma immunsystemet och potentialen inom
immunonkologi fortsätter att driva våra forskningsinsatser.
Vi på Bristol-Myers Squibb fortsätter att forska och utveckla innovativa
behandlingar som kan hjälpa patienter i deras kamp mot cancer.
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FÖR PATIENTER MED SKELETTMETASTASER

FÖREBYGG
SKELETTKOMPLIKATIONER* HOS
PATIENTER MED SOLIDA TUMÖRER1
- XGEVA® (denosumab) minskade signifikant
risken för att utveckla en första och efterföljande skelettrelaterade händelser, jämfört
med zoledronsyra p<0,00011

FÖR PATIENTER MED JÄTTECELLSTUMÖR I SKELETTET

XGEVA® ÄR DET FÖRSTA LÄKEMEDLET
SOM ÄR GODKÄNT FÖR BEHANDLING
AV JÄTTECELLSTUMÖR I SKELETTET1
• Objektiva tumörsvar hos 71,6 % av patienterna1
• Minskad smärta hos 31,4 % av patienterna
inom en veckas behandling och hos >50 %
efter fem veckor jämfört med vid studiestart1

*Definition skelettkomplikationer: skelettrelaterade händelser (SRE) och smärta som kan relateras
till skelettmetastaser hos vuxna patienter med solida tumörer.
XGEVA®(denosumab) Rx F. 120 mg injektionsvätska, lösning. ATC kod: M05BX04
INDIKATION: Förebyggande av skelettrelaterade händelser (patologisk fraktur, strålbehandling
av skelettet, ryggmärgskompression eller skelettkirurgi) hos vuxna med skelettmetastaser från
solida tumörer. Behandling av vuxna och skelettmogna ungdomar med jättecellstumör i skelettet
som är inoperabel eller där en kirurgisk resektion troligen leder till en kraftig hälsoförsämring.
KONTRAINDIKATION: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne,
uttalad hypokalcemi som är obehandlad. För fullständig information vid förskrivning och produktresumé se www.fass.se. Datum för godkännande av produktresumén; september 2014.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
1. XGEVA® produktresumé, Amgen sept 2014, www.fass.se
DMO-SWE-AMG-162-2014-September-P

www.amgen.se
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raterna arbetade enbart radioterapiassistenter
och inga sjuksköterskor. Hade patienten några problem/symtom som behövde diskuteras
slussades dessa till sjukköterska/läkare på polikliniken för omgående bedömning.
Behandling gavs i allmänhet mellan cirka
7.00 och 19.00 måndag till fredag. Vid maskinhaveri förlängdes arbetsdagen alernativt
användes helgen för behandling.
Fixationsutrustning och upplägg skiljde sig
inte speciellt mycket från det vi är vana vid.
Kraven på utrustningen var att materialet
skulle vara homogent och fast. Inga metallföremål förkom i strålriktningen och vassa kanter var bannlysta. Mjuka madrasser användes
endast i undantagsfall. Alla prostatapatienter
och några cervixpatienter använde vattenfyllda rektalballonger. Ingen av de patienter, eller
för den delen personal, jag talade med tyckte
att det var speciellt besvärligt. En detalj som
vi inte använder oss av, i Göteborg i alla fall,
var att man på bordet lade ett vanligt lakan i
stället för papper. Om man såg att sidomarkeringarna inte stämde kunde man använda
lakanet för att justera rotationen i stället för
att försöka flytta patienten. Rätt smidigt!
All bildverifikation skedde i behandlingsrummet och tog sin lilla tid. Ett gantry
hade precis fått en Cone Beam CT (CBCT),
av samma typ som kommer finnas på Skandion, installerad men de övriga använde
kV-kV-matchning. Bilder togs de första 4-5
behandlingarna och individualiserades därefter beroende på tidigare avvikelser. Man var
uppmärksam på eventuell viktminskning eller –ökning och patienterna skickades för ny
CT om den var +/- 5%.
Man hade vidare möjlighet till breathhold
behandling och hade tillgång till ett system
(SDX™) med munstycke, näsklämma och visuell guidning med goggles. De breathhold

Michael Gubanski diskuterar dosplan med kollega
Foto: Thomas Björk-Eriksson

behandlingar vi såg var framför allt bröstpatienter, men även en lungpatient som behandlades med double scattering. Man hade
inte behandlat någon PBS-patient, vad jag
förstod, eftersom man bedömde att behandlingslängden då var ett större problem. Med
5 rum hade jag trott att man skulle få ägna
rätt mycket tid åt att vänta på strålen men i
allmänhet behövde man inte vänta många
minuter innan man kunde börja behandla.
Ett större problem var att strålen avbröts
under pågående behandling. Personalen
ringde då IBA:s kontrollingenjör och kunde
snabbt börja igen. Det rörde sig sällan om
mer än några sekunders stopp, men det var
ändå lite irriterande eftersom det kunde återkomma flera gånger under ett och samma
fält.
Dosplanering
Vi hade dosplaneringsgenomgångar organvis
med dosplanerare och fysiker och specifika
detaljer kommer att tillsändas de olika tumörgrupperna som utarbetar behandlingsprotokoll för Skandionkliniken. Intressant
var att man påfallande ofta blandade IMRT
och protoner i behandlingsplanerna. Anledningen till detta var att konformaliteten ökade. Protonplaner har ofta mer högdos områden och IMRT mer lågdos. Blandar man
tekniker kombinerar man deras olika styrkor.
Oftast fanns en plan med vardera och
teknikerna varvades. Vid något tillfälle såg
vi också exempel på en Hodgkin-plan där
man gav IMRT kranialt och protoner kaudalt. Dosplaneringen inne fattade också, så
gott som alltid, en backup-plan även om man
hade för avsikt att enbart ge protoner. Rescanning gjordes ofta, både som allmän kontroll
och om man sett viktminskning/-ökning. Det
ledde dock i mindre än hälften av fallen till
replanning.
Vi har ju haft farhågor för protoner och
buk-/bäckenbehandlingar med tanke på varierande gasinnehåll i tarmarna. Man menade dock att detta var hanterbart genom val
av fältriktning (bakifrån) och genom att overrida gasen i rectum med vävnadsekvivalent
från omgivningen.
Vad gäller lungbehandling hade man inte
kommit igång med PBS-planer i någon större
utsträckning. Man hade dock gjort PBS-planer för centrala, mediastinala target.
Philadelphia
Philadelphia ligger i Pennsylvania nära Delawareflodens mynning och är den sjätte
folkrikaste staden i USA. Staden grundades
1682 och man fick en viss känsla av historiens
vingslag till och med när man promenerade
till ”jobbet” på morgonen och gick mellan de
gamla universitetsbyggnaderna. University

Behandlingsrum Foto: Thomas Björk-Eriksson

of Pennsylvania, UPenn, grundades av Benjamin Franklin 1740 och gör anspråk på att
vara USA:s fjärde äldsta universitet.
Det var en promenadvänlig stad med trevlig atmosfär! På helger och kvällar nötte vi
flitigt våra skosulor då det beskådades konstmuséer, historiska monument (Independence
Hall, Liberty Bell) eller helt enkelt bara själva
staden. Till hockeymatchen med Philadelphia Flyers tog vi dock tunnelbanan!
Sammanfattningsvis var besöket väldigt
klargörande, lärorikt, tankeväckande och trevligt! Det känns som om vi fick med oss
mycket matnyttigt hem som vi kommer att
kunna ha enorm nytta av i vårt framtida
protonarbete. Även om vårt sjukvårdssystem
dras med sina brister känns det också väldigt
skönt att arbeta i ett icke försäkringsbolagsstyrt sådant!
Hillevi Rylander
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Konferensreferat från
ASH 2014 i San Francisco
Att springa från Union Square, uppför kulle
efter kulle av branta backar, där så många
biljakter i Hollywoodfilmer utspelat sig, förbi de skramlande wiredrivna spårvagnarna,
över krönet, ned mot San Francisco-bukten
och Fishermans Wharf, vidare över Golden
Gate i en lätt dimma och sedan hela vägen
tillbaka igen, över två mil, är både en utmaning för kroppen och en upplevelse för
själen.

T

yvärr följde jag inte med mina kollegor på denna episka joggingrunda
men hade ändå en upplevelse för livet under American Society of Hematology
(ASH) mötet i San Francisco 4-10 december
i år, vilket samlade 22500 delegater från 113
länder och 4650 abstracts.
Hodgkins lymfom
Sessionen när data om PD-1-hämmare som
behandling mot recidiverande och refraktärt
Hodgkins lymfom presenterades var möjligen den bästa session om denna sjukdom jag
upplevt. Hodgkins lymfom har i primärbehandlingen mycket god prognos men detta
gäller inte vid recidiverande eller refraktär
sjukdom, då det ofta är mycket svårbehandlat.
Rationalen bakom att använda PD-1-hämmare mot Hodgkins lymfom är att amplifiering av 9p24.1 är frekvent förekommande i
klassiska Hodgkins lymfom. Detta resulterar i överuttryck av PD-L1 och PD-L2. Via
interaktion mellan PD-L1, PD-L2 och PD-1
nedregleras immunsvaret mot tumören genom minskning av T-cellsaktivering. Detta är
alltså ett sätt för tumörcellerna (Reed-Sternberg-cellerna) att undkomma immunförsvaret, ett av alla de sätt Reed-Sternberg-cellerna
styr sin mikromiljö på. Hämning av denna
mekanism kan ge immunförsvaret möjlighet
att angripa Reed-Sternberg-cellerna och alltså fungera som en immunterapi.
Resultat från två studier av PD-1 hämmare
presenterades. Först ut var PD-1-hämmaren
nivolumab (Opdivo). 105 patienter, varav 23
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med Hodgkins lymfom behandlades i en fas
1b-studie (abstract 289). 18 (78%) av dem
var tidigare behandlade med brentuximab
vedotin (åtminstone så här långt det bästa
preparat vi har mot denna sjukdom, se nedan). 18 (78%) hade också genomgått autolog stamcellstransplantation. Demografiska
data var ungefär som förväntade för denna
patientgrupp med en medianålder på 35 år.
Over-all response rate (ORR) var imponerande 87% (20 patienter), kompletta remissioner
(CR) sågs hos 17% (4), partiella remissioner
(PR) hos 70% (16) och stabil sjukdom (SD)
13%. På en vattenfallsplot sågs någon form
av tumörsvar hos samtliga patienter. En fas 2
studie är pågående.
Den andra studie som presenterades var
fas 1b-studien KEYNOTE-13 med pembrolizumab (Keytruda). 31 patienter med Hodgkins lymfom har behandlats (abstract 290).
Medianåldern var 32 år. ORR var 66% (19
patienter), CR 21% (6), PR 45% (13), SD 21%
(6), PD 14% (4). Clinical benefit range var
86% (25). Om man delade upp patienterna på
de som 1. inte var aktuella för eller vägrade
autolog transplantation eller 2. hade recidiv/
progress efter autolog transplantation var
ORR 44% respektive 75%. Mediantiden till
respons var 12 veckor. PD-L1 uttrycktes hos
10/10 analyserade patienter. En fas 2 studie
påbörjas.
Dessa resultat (som är väldigt preliminära,
då det rörde sig om fas 1 studier) är mycket
lovande. Brentuximab vedotin (Adcetris, se
nedan) har gett en ORR på 75% och CR hos
34% hos tidigare autologtransplanterade patienter. Brentuximab vedotin är det preparat
som tidigare gett de absolut bästa resultaten
vid recidiverande/refraktärt Hodgkins lymfom. En stor majoritet av patienterna i dessa
två studier var dock tidigare behandlade med
brentuximab vedotin och gruppen som helhet är mycket svårbehandlad. Som med alla
nya preparat vid Hodgkins lymfom är det
mest intressanta att i framtiden få in detta i
primärbehandlingen, dels för att förbättra

Daniel Molin

behandlingsresultaten men framförallt för
att kunna ge mindre toxisk behandling och
minska biverkningarna på sikt. Steget dit är
dock långt då inga data finns ännu från fas 2
studier på recidiverande/refraktära patienter.
Vi hoppas i Sverige kunna delta i fas 2 studien
med pembrolizumab men detta är inte klart i
skrivande stund.
Dessutom presenterades data om brentuximab vedotin. Detta är ett antikropps-cytostatikakonjugat som består av en anti-CD30antikropp, bunden till en cytostatikamolekyl
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~6 MÅNADERS FÖRLÄNGD
MEDIANÖVERLEVNAD
VID TILLÄGG AV VECTIBIX®
TILL FOLFOX I FÖRSTA LINJEN
-26 mån jmf med 20,2 mån, p = 0,041,2

Vectibix® (panitumumab) Rx EF, ATC-kod L01XC08
Indikation: Vectibix® är indicerat som behandling av vuxna
patienter med metastaserande kolorektalcancer (mCRC)
med vildtyp RAS: i första linjens behandling i kombination
med FOLFOX i andra linjens behandling i kombination
med FOLFIRI för patienter som har fått fluoropyrimidinbaserad
kemoterapi (exklusive irinotekan) som första linjens behandling
som monoterapi efter behandlingssvikt med kemoterapiregimer
innehållande fluoropyrimidin, oxaliplatin och irinotekan.

Kontraindikation: Kombinationen av Vectibix® och kemoterapi
som innehåller oxaliplatin är kontraindicerat för patienter
med mCRC med mutant RAS eller för vilka RAS-status inte är
känt patienter med interstitiell pneumonit eller lungfibros.
Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml. Injektionsflaska. Datum för översyn av produktresumén: 04/2014.
För fullständig information vid förskrivning, produktresumé och
aktuella priser, se www.fass.se.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

1) Vectibix® produktresumé, Amgen 04/2014 www.fass.se
2) Douillard J-Y et al. N Engl J Med 2013;369(11):1023–1034.
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(MMAE) via en länk som kan degraderas av
lysosomala enzymer. När antikroppen binder till CD30, som uttrycks på Reed-Sternberg-celler i Hodgkins lymfom och tumörceller i anaplastiska storcelliga lymfom
internaliseras den i tumörcellen. Inne i cellen
frigörs MMAE och blir aktivt. MMAE är ett
starkt verkande cytostatikum som påminner
om vinca-alkaloider, som vincristin. Brentuximab vedotin har tidigare visat mycket
god aktivitet mot recidiverande/refraktära
Hodgkins lymfom (se ovan) och storcelliga
anaplastiska lymfom.
Den intressantaste studien med brentuximab vedotin som presenterades på ASH var
Aethera (abstract 673). Detta är en randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad fas
3-studie. Patienter som var refraktära mot
eller hade återfallit efter primärbehandling
randomiserades mellan underhållsbehandling med brentuximab vedotin och placebo
efter autolog stamcellstransplantation. Patienter med progress utgick ur studien och
kunde begära att få veta om de behandlats
med brentuximab vedotin eller inte. Dessa
patienter kan ha erhållit brentuximab vedotin inom någon studie eller enligt klinisk
rutin senare. 329 patienter randomiserades
och av dem erhöll 327 behandling i studien.
Brentuximab vedotin gav en statistiskt signifikant förbättrad progressions-fri överlevnad
(PFS) jämfört med placebo med 63% jämfört
med 51% PFS efter två år (hazard ratio=0.57;
p-value=0.001). För totalöverlevnad var det
ingen signifikant skillnad mellan armarna.
De flesta (85%) av patienterna i placeboarmen som progredierade erhöll dock brentuximab vedotin efter progress, vilket kan ha
påverkat resultatet.
En studie med brentuximab vedotin i primärbehandling presenterades där patienterna behandlats med A(B)VD+brentuximab
vedotin (abstract 292). Totalt 51 patienter
fick antingen ABVD+BV (n=25) eller AVD+BV (n=26). ABVD visade sig, som presenterats tidigare, olämpligt på grund av orimligt
mycket lungtoxicitet, varför studien fortsatte
med AVD+BV. 3 års FFS är 83% för ABVD+BV och 96% för AVD+BV och 3 års OS är
92% respektive 100%. AVD+BV randomiseras mot ABVD i den pågående ECHELON-1
studien.
En annan studie inkluderade patienter som
var 60 år eller äldre med primärt Hodgkins
lymfom. Detta är en välkänt svårbehandlad
grupp patienter. De behandlades med brentuximab vedotin singel eller brentuximab
vedotin i kombination med dakarbazin (abstract 294). 30 patienter behandlades med
monoterapi och 20 med kombinationen. Man
såg hög ORR (93% för monoterapi; 100% för
kombinationen) och acceptabel toxicitet.
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Data från behandling med den mycket
intressanta kombinationen av brentuximab
vedotin och bendamustin presenterades också (abstract 293). Fyrtiofem patienter med
recidiv eller refraktär sjukdom behandlades
med kombinationen. CR sågs hos 82% och
ORR var 94%. Enligt författarna är denna
behandling mycket lovande för att maximera
respons inför autolog transplantation för patienter med recidiv men man kan också tänka
sig att den kan bli ett mycket bra alternativ
som primärbehandling av äldre patienter
också i framtiden.
Inte mycket nya data presenterades från
stora randomiserade studier av primärbehandling. Delresultat från den tyska
HD18-studien beträffande tillägg av rituximab för de patienter som hade en positiv
interim-PET efter 2 eskalerade BEACOPP
presenterades dock (abstract 500). Slutsatsen
var att man inte lyckades hitta någon högrisk-grupp och att tillägget av rituximab inte
gav någon förbättring. Däremot spekulerade
man i om snarare de PET-negativa patienterna skulle tjäna på reducerad behandling,
något som förefaller rimligt och kommer att
visa sig i kommande analyser.
Naturligtvis hade presentationer också om
PET/CT vid Hodgkins lymfom en given roll
på detta möte. Fokus låg där mycket på de
nya ”Lugano-kriterier” som publicerats av
Cheson respektive Barrington i JCO tidigare
2014.

De wiredrivna spårvagnarna har funnits sedan 1873.

Sammanfattningsvis var PD-1-hämmare
vid Hodgkins lymfom den kanske största
nyheten på ASH 2014, brentuximab vedotin
fortsätter att övertyga och en möjlig nästa användning av detta preparat i klinisk rutin är
underhåll efter autolog transplantation.
Aggressiva lymfom
De flesta aggressiva lymfomen är B-cellslymfom och då oftast diffusa storcelliga B-cellslymfom. Dessa lymfom har numera en god
prognos, något som uppnåtts framförallt
med införandet av anti-CD20-antikroppen
rituximab i tillägg till behandling med CHOP
och liknande kombinationer. Dock finns en
mindre andel av dessa lymfom som är mycket
svårbehandlade med både hög proliferation
och motståndskraft mot cytostatika. Mycket
energi har lagts ned på att identifiera denna
grupp och att hitta effektiva behandlingar
mot den.
Det intressantaste som presenterades om
aggressiva B-cellslymfom gällde så kallade
double-hit lymfom, det vill säga aggressiva
B-cellslymfom som har rearrangemang av
dels MYC och dels BCL2 eller, ovanligare
BCL6. Detta är en kombination av två mycket dåliga egenskaper. Bcl-2 protein-uttrycket
gör cellerna motståndskraftiga mot apoptos
och MYC rearrangemang gör cellerna mer
proliferativa. Man kan döda MYC-positiva
celler, men double hit lymfomen är dessutom
resistenta mot kemoterapi.

ASH 2014 i San Francisco

Fängslande möte i San Francisco.

Double-hit lymfom, det vill säga de aggressiva lymfom där man visar rearrangemang
av MYC och BCL2 eller 6 med FISH-analys utgör ca 5-10% av alla diffusa storcelliga B-cellslymfom. Dessa har dålig prognos
med konventionell R-CHOP behandling.
En grupp som delvis skiljer sig från denna
men med en överlappning är ”double protein
lymphomas” där man kan se överuttryck av
MYC och Bcl-2-protein med immunhistokemi. Dessa utgör 20-30% av alla diffusa storcelliga B-cellslymfom och har också dålig, om
än inte lika dålig, prognos med standardbehandling (Abstract 1710 med flera).
I ett material på 198 patienter som behandlats primärt med R-CHOP med eller
utan följande autologtransplantation studerades MYC-associerade och double protein
lymphomas (abstract 1710). Av dem var 27
patienter MYC-positiva med immunhistokemi (13.6%), 19 av dem hade också Bcl-2uttryck immunhistokemiskt. Tre av 6 evaluerade patienter hade double-hit lymfom
enligt FISH och alla var också double protein

lymphomas enligt immunhistokemi; alltså
hade 16 patienter double protein lymphoma
utan påvisad double-hit. 8 patienter som var
MYC-positiva enligt immunhistokemi hade
varken BCL2 positivitet enligt FISH eller immunhistokemi.
I denna studie dog alla 3 double hit-patienter efter progress efter en mediantid på 6.5
månader. Median PFS för dem utan autolog
vs. med autolog för alla 27 MYC immunhistokemi-positiva patienter är 9 månader mot
ej uppnådd och 2 års PFS var 16% mot 63%.
Beträffande de 16 double protein lymphoma
patienterna hade 9 patienter utan autolog och
3 patienter i autolog-gruppen progredierat eller dött. Median PFS för dem utan respektive
med autolog var 11 månader mot 41månader.
Två års PFS för dem utan respektive med autolog var 18% mot 60%. Bland 12 double protein lymphomas som verkligen randomiserades var 2 års PFS 29% för dem utan och 60%
för dem med autolog, men med stort överlapp
på konfidensintervallen. Denna studie antyder starkt att MYC immunhistokemi-positiva

och double protein lymphoma-patienter konsoliderade med autolog har bättre outcome.
Dock var det nära en tredjedel av MYC immunohistokemi-positiva patienter som inte
kunde randomiseras på grund av tidig progression och död, vilket klart också pekar på
behovet av bättre induktionsbehandling.
Double protein lymphoma med uttryck av
både MYC och Bcl-2 med immunhistokemi
utgör också enligt en stor studie en riskfaktor
för CNS-recidiv (abstract 495). 447 patienter
analyserades. Den kumulativa risken för CNS
recidiv var högre i fall som var MYC+Bcl-2+
(2 års risk 9.4% mot 2.4%, P=0.001) med
samma resultat om klassiska MYC+BCL2+
double hit fall exkluderades. Detta tyder på
att dessa patienter kan ha nytta av CNS-profylax. I en annan presenterad studie gällde
detta inte för double hit (abstract 1723).
Mycket intensiv cytarabine-baserad (Hyper-CVAD) immunokemoterapi, CNS profylax (mtx/cytarabin) och autolog transplantation i första remission visade också
förbättrad outcome vid double-hit/triplehit (MYC+BCL2+BCL6) diffust storcelligt
lymfom jämfört med historiska resultat av
R-CHOP eller R-DA-EPOCH (abstract 3031).
En del nya data presenterades också om
CAR-T cells terapi, något som är av svenskt
intresse, då en studie pågår i Uppsala och
den kan komma att utvidgas till en nationell
studie. Mer om detta följer under rubriken
Indolenta lymfom (även för studier med aggressiva lymfom).
HIV är en känd riskfaktor för lymfom och
att behandla HIV-associerade lymfom innebär speciella svårigheter. En studie presenterades om autolog transplantation som tidig
konsolidering mot hög-risk-HIV-associerade
lymfom (abstract 2528). 25 patienter med hög
risk (aaIPI 2-3) HIV-associerat lymfom erhöll
6 kurer R-CHOP och, om de svarade, högdosbehandling och autolog stamcells-transplantation. Strålning rekommenderades mot
tidigare bulkig eller residual-tumör. Cirka
60% av de inkluderade patienterna kunde
genomföra hela behandlingsprogrammet.
Efter en medianuppföljning på 50 månader
var 5-års OS och PFS för hela serien 74.6%
(+8.9%) repektive 70.9% (+9.2%). Alla de
transplanterade patienterna lever och är recidivfria efter i median 38.5 månader efter
transplantation. En annan studie (abstract
674) av 43 patienter med recidiv av HIV-associerat aggressivt B-cellslymfom eller Hodgkins lymfom visade efter ett år OS på 86,6%
och ett års PFS på 82,3%. Slutsatsen var att
högdosbehandling med autolog transplantation bör anses som standardbehandling för
patienter med recidiverande eller refraktärt
HIV-associerat lymfom.
Sammanfattningsvis var det mest intres-
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santa när det gäller agggressiva lymfom nya
data om double-hit och double protein lymfom som kan tillföra mycket när det gäller att
hitta och rätt behandla de patienter som har
allra sämst prognos. Dessa data kan tillföra
mycket utöver tidigare indelning i olika histologiska grupper och indelningen av diffusa
storcelliga B-cellslymfom i germinal center
(GC) och icke-GC. CAR-T-cellsterapi och
behandling av HIV-associerade lymfom var
också av intresse.
Indolenta lymfom
De indolenta lymfomen är oftast långsamväxande och stillsamma sjukdomar men för med
sig en risk för transformation till aggressiva
lymfom och är i princip obotliga i avancerade stadier. De vanligaste indolenta lymfomen
är B-cellslymfomen follikulärt lymfom och
kronisk lymfatisk leukemi/small lymfocytic
lymphoma (KLL/SLL).
Ett antal studier presenterades förstås om
B-cells receptor signalerings-hämmare och
indolenta lymfom, inte minst KLL. Detta område hade dock inte samma genomslag som
på de närmast föregående ASH-mötena.
B-cellsreceptor (BCR)-hämmare, som varit de senaste årens stora nyhet när det gäller framförallt indolenta B-cellslymfom lyste
förstås inte med sin frånvaro, även om det
inte var samma fokus på dem nu. De viktigaste BCR-hämmarna är PI3-kinas-hämmaren idelalisib och Brutons tyrosin-kinas
(BTK)-hämmaren ibrutinib. Nu börjar dessa
och andra BCR-hämmare att testas i större
omfattning i kombination med cytostatika,
anti-CD20-antikroppar och andra läkemedel
som exempelvis m-Tor-hämmare. Mer om
kombinationsbehandlingar och potentiella
risker beskrivs under rubriken Mantelcellslymfom. BCR-hämning kommer säkert i
framtiden att få en mycket stor klinisk betydelse och dessa preparat har bara börjat hitta
sin roll.
Ett område som är av stort svenskt intresse
är, som nämnts, immunterapi med CAR-Tceller. CAR står för ”chimeric antigen receptor” och tekniken går ut på att med hjälp av
en retrovirus-vektor tillföra den antigen-bindande delen av en antikropp till en autolog
T-cell. Med hjälp av denna teknik får man
en T-cell som är specifik för ett antigen som
i sin tur är så specifikt som möjligt för en tumörcell. Ett exempel som också är det som
används i den studie som Sverige deltar i är
CAR-T-celler specifika för CD19, för att behandla B-cellsmaligniteter. CD19 är ett idealiskt mål för B-cellsmaligniteter och uttrycket
är i stort sett begränsat till B-celler. Tanken
är att dessa specifika T-celler sedan ger ett
immunsvar mot den tumör man avser att behandla.
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Kullarna i San Francisco - en utmaning för löpare.

Resultat från några studier med CAR-Tceller presenterades. Bland annat en med
CAR-T-cells infusion efter autolog transplantation för aggressiva B-cellslymfom (abstract
677) och CAR-T utan föregående autolog mot
KLL (abstract 1982), Den förstnämnda studien var en interimsanalys avseende säkerhet
och den andra en fas 2 dosoptimeringsstudie.
I KLL-studien responderade 9 av de första 23
evaluerbara patienterna. Flera studier pågår
med CAR-T-cellsterapi, däribland den nämnda CAR19-studien där Sverige deltar.
När det gäller indolenta lymfom fortsätter
sammanfattningsvis BCR-hämmare att vara
av intresse och studeras och för dem som inte
svarar på standardbehandling är CAR-T-cell-

sterapi något som är lovande och är något
som kan komma in i klinisk rutin i framtiden.
Mantelcellslymfom
Mantelcellslymfom är ett B-cellslymfom som,
liksom Hodgkins lymfom, inte kan klassificeras som vare sig aggressivt eller indolent
lymfom. Historiskt har mantelcellslymfom
setts som ett av de allra mest svårbehandlade
lymfomen, ofta aggressivt som ett högmalignt och obotligt som ett lågmalignt lymfom.
Under 2000-talet har stora framsteg skett
med tillägg av cytarabin och rituximab till
standardbehandling med CHOP och med
konsolidering med autolog transplantation
i primärbehandlingen för yngre patienter.

Ash 2014
Hennes cancer är
under kontroll.
Lat inte en blodpropp
komma i vägen för
tillfrisknandet.
Venös tromboembolism (VTE) utgör en av
de vanligaste dödsorsakerna hos patienter
med cancer.1
Risken för återkommande VTE är tre
gånger högre vid cancersjukdom.2
Risken för VTE ökar signifikant när
patienter med cancer blir immobiliserade.3
Fragmin (dalteparin) var det första
lågmolekylära heparinet med indikation
för behandling och sekundärprevention av
VTE hos patienter med cancer.4
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De senaste åren har dessutom hämmare av
B-cellsreceptor-signalering tillkommit som
ett mycket attraktivt behandlingsalternativ.
BCR-hämmare, som idelalisib och ibrutinib, är sedan tidigare mycket lovande som behandling av mantelcellslymfom. Man har börjat utforska möjligheterna att kombinera dem
med andra läkemedel som exempelvis nuklear export inhibitorn selexinor, BCL2-inhibitorn ABT199, histondeacetylas-hämmaren
vorinostat och anti-CD20-antikroppar men
framförallt mycket tidiga data, ofta från försök med cellinjer, presenterades på ASH-mötet. Att försiktighet är av värde när man
kombinerar flera olika immunologiskt aktiva
läkemedel underströks i en studie (abstract
3091) där 4 av 8 patienter som behandlats
med kombinationen idelalisib, lenalidomide
och rituximab drabbades av cytokinfrisättningssyndrom, sannolikt medierat av IL-6,
något som är en känd (men ovanlig) biverkan
av rituximab och lenalidomide men tidigare
inte beskriven efter idelalisib. IL-6-medierat
cytokinfrisättningssyndrom är också en känd
biverkan av CAR-T-cellsterapi, så detta är något vi kommer att se allt mer av i framtiden
och måste lära oss att hantera. BCR-hämmare
har börjat användas mot mantelcellslymfom
men vi har sannolikt bara börjat ana hur de
bäst kan användas för att göra denna sjukdom
ännu mer behandlingsbar.
Mantelcellslymfom hos äldre behandlas
idag ofta med exempelvis R-CHOP/R-cyta-
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rabin följt av rituximab-underhåll. Däremot
behandlas allmänt de yngre, där primärbehandlingen avslutas med autolog transplantation inte med rituximab-underhåll. En studie
testade att randomisera yngre patienter (<66
år) mellan rituximab-underhåll och enbart
uppföljning efter primärbehandling med 4
R-DHAP och autolog transplantation (abstract 146). De patienter som inte uppnådde
minst PR efter R-DHAP kunde erhålla ytterligare 4 R-CHOP. EFS och PFS var signifikant
bättre i rituximab-armen (p=0.015 för båda).
EFS efter 2 år var 93.2% i rituximab-armen
mot 81.5% i uppföljnings-armen (HR=2.1).
Observeras bör dock att induktionsbehandlingen inte var samma som i Sverige, då endast de som inte uppnådde minst PR fick
R-CHOP, och att totalöverlevnaden inte skiljde sig åt mellan armarna.
Nyheterna när det gäller mantelcellslymfom kan summeras i fortsatta studier av
BCR-hämmare och en möjlig öppning för rituximab-underhåll även för yngre patienter.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis var ASH 2014 ett mycket
bra möte med intressanta data som i förlängningen kommer att påverka behandlingen av
lymfom mycket, även om lite presenterades
som direkt påverkar hur vi behandlar patienterna idag.
Mest intressant på ASH 2014 var nya
data om Hodgkins lymfom. Resultaten med

PD-1-hämmare lovar gott inför framtiden,
speciellt då det i många fall rörde sig om patienter som redan fått behandling med brentuximab vedotin. Beträffande brentuximab
vedotin var den intressantaste studien Aethera som visade förbättrad progressionsfri
överlevnad med brentuximab vedotin-underhåll efter autolog transplantation jämfört
med placebo.
Presentationerna om genetik och aggressiva B-cellslymfom gav en fördjupad kunskap
om betydelsen av double-hit och double
protein expression vid dessa lymfom. Tyvärr
finns ännu inget klart svar på hur de behandlas bäst men gissningen för närvarande är
en intensifierad anthracyklininnehållande
behandling, såsom dosjusterad R-EPOCH
(eller ännu mer intensiva regimer) och/eller
autolog transplantation som konsolidering,
sannnolikt med tillägg av CNS-profylax.
När det gäller BCR-hämmare (föregående
års stora nyheter) är trenden nu att testa kombinationer med andra läkemedel men det
kommer att ta tid innan mer kliniskt användbara resultat finns, särskilt för primärbehandling. CAR-T-celler är en spännande typ av immunologisk behandling som jag föreställer
mig i framtiden kan ersätta den kostsamma
och biverkningsbemängda allogen-transplantationen åtminstone för vissa grupper.
Daniel Molin

San Francisco 2014
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Ökad överlevnad vid pankreascancer
med Abraxane i kombination med gemcitabin2
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Lymfomexperten

Hans Hagberg- lymfomexpert med
passion för kluriga patientfall
När Hans Hagberg lämnade hematologi för
onkologi hade specialiteten låg status. Vid
sidan av strålbehandling var de medicinska behandlingsmöjligheterna begränsade
och prognosen för överlevnad i cancer var
förhållandevis låg. Sedan dess har utvecklingen av nya terapier revolutionerat onkologin. Hans Hagberg, en av landets ledande
experter på lymfom, hoppas nu få vara med
om nästa stora genombrott.

H

an är den första generationens cancerläkare som tidigt kom att intressera sig för medicinsk behandling
och har under en stor del av sin yrkesverksamma tid arbetat med utveckling av nya läkemedel.
Drivkraften under alla år har varit passionen för läkargärningen, viljan att göra gott
och hjälpa svårt sjuka människor.
– Jag tycker att det är ett fantastiskt yrke
och har aldrig ångrat mitt val, säger Hans
Hagberg, docent och överläkare vid onkologkliniken på Akademiska sjukhuset, Uppsala.
Alltsedan han fick sin läkarlegitimation på
1970-talet, har han varit verksam i Uppsala.
Till en början var hans inriktning hematologi och sjukdomar i immunsystemet, vilket
resulterade i en avhandling om lymfom vid
Uppsala universitet.
– Det fanns mindre att erbjuda jämfört
med idag och de flesta patienterna fick behandling på onkologkliniken där läkarna var
inriktade på strålbehandling. Yngre patienter
med generaliserat lymfom fick cytostatika
(CHOP, MOPP), men få var intresserade av
att utveckla den medicinska behandlingen.
Jag arbetade mycket med leukemivård och
när jag insåg möjligheterna att få vara med
och påverka utvecklingen, lämnade jag hematologi för onkologi.
Världsmästare i tennis
Vi ses i en hotellobby nära centralstationen
i Stockholm. Hans Hagberg ställer sin stora
cykelväska på golvet slår sig ned i en av få-

töljerna. Han är brunbränd och uppsluppen
efter en semesterresa till Sydafrika.
– Min fru och jag var bland annat på safari
i Krûgerparken och lyckades se lejon, elefant,
noshörning, afrikansk buffel och även leopard, vilket inte är så lätt eftersom de ständigt
är i rörelse. På resan besökte vi även Kapstaden och fick följa med en hjälporganisation
till kåkstäderna. Hjälparbetarna gjorde ett
fantastiskt arbete med ytterst små medel, det
var fascinerande att se.
Hans Hagberg är uppväxt i en läkarfamilj.
Hans pappa, Bengt Hagberg, var professor i
barnneurologi och verksam vid Östra sjukhuset i Göteborg. Mamma, Gudrun Hagberg,
läste till läkare, men gick inte vidare i yrket.
Efter fem barn sadlade hon om och utbildade sig till medicinsk statistiker. Tillsammans
startade de ett omfattande forskningsprojekt
i Västsverige.
Sedan 1954 har forskare följt förekomsten
av olika former av cerebral pares, CP, i Västsverige. Cirka 90 procent av barnen med CP
har en förhöjd muskelspänning som kan vara
funktionshindrande och orsaka felställningar och smärtor. Bengt och Gudrun Hagberg
startade den västsvenska CP-panoramastudien som genom sin långa uppföljning är

unik i världen. Studien har gett viktig kunskap om funktionhindret och dess bakomliggande orsaker.
– Mamma och pappa gjorde en omfattande insats och mamma utnämndes senare till
hedersdoktor vid Göteborgs universitet, säger
Hans Hagberg.
Av fem syskon blev två läkare. Hans har en
identisk tvillingbror, Lars Hagberg, som är
professor i infektionssjukdomar i Göteborg.
Ett stort gemensamt intresse är tennis. En
gång om året strålar de samman någonstans
i världen för att delta i världsmästerskapen i
tennis för läkare. Bägge kan numera titulera
sig världsmästare i sin åldersgrupp.
– Vi har vunnit två gånger var. Det är väldigt kul med tennis, ett bra sätt att koppla av.
Omvälvande utveckling
Mycket har hänt inom cancerområdet sedan 1970-talet då Hans Hagberg började
sin läkarbana. Vid den tiden var patienterna
tvungna att läggas in för strål- och cytostatikabehandling och antalet vårdplatser fler än
dubbelt så många som i dag.
– Det har skett en makalös utveckling,
nu görs mycket polikliniskt och vi har fått
se fantastiska genombrott när det gäller läkemedelsbehandling. Några genombrott jag
upplevt är läkemedel som förhindrar illamående, tyrosinkinashämmare och inte minst
monoklonala antikroppar. Förutsättningarna
och prognoserna har helt förändrats. I dag
kan vi behandla tumörsjukdomar på ett sätt
som vi tidigare inte kunnat göra, det är en
dramatisk förändring, säger Hans Hagberg.
Även om det skett stora framsteg inom
onkologin, räknar Hans Hagberg med att de
traditionella metoderna strålning, kemoterapi samt hormoner även fortsättningsvis kommer att vara ryggraden i cancerbehandling.
– Det är de tre viktigaste benen. Övriga behandlingar är utomordentliga komplement,
men vi har en bra bit att gå innan vi kan se
terapier som helt kan ersätta den grund vi i
dag står på.
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Lymfomexperten

Men, vissa forskare påstår att de är cancerns gåta på spåren, invänder jag.
Ett forskarlag från fem svenska universitet
har, under ledning av professor Thomas Helleday vid Karolinska Institutet och Science for
Life Laboratory, presenterat ett nytt koncept
i den ansedda tidskriften Nature. Konceptet
innebär i korthet att man hämmar MTH1, ett
specifikt enzym som cancerceller, till skillnad
från normala celler, behöver vid celldelning.
– Det är en mycket spännande och intressant idé. Samtidigt är det viktigt att vara försiktig med att utlova för mycket. Prekliniska
modeller kan vara ytterst lovande, men är
inte enkla att överföra till kliniken. Innan
man kan gå vidare måste modellen testas på
ett stort antal patienter. Det steget är stort och
många läkemedel misslyckas tyvärr på vägen.
Dr House Light
Hans Hagberg räknas till en av landets främsta experter på lymfom. Cirka 2 000 individer drabbas av varje år. Lymfom består av ett
20-tal undergrupper varav de tre vanligaste
är diffust storcelligt B-cellslymfom, kronisk
lymfatisk leukemi och follikulärt lymfom.
Hans Hagbergs intresse för lymfom startade tidigt.
– Jag är fascinerad av immunsystemet och
hur de olika cellerna i immumsystemet kommunicerar med varandra och omgivningen.
De två intelligentaste system vi har i kroppen är hjärnan och immunsystemet. Jag har
under många år studerat nya läkemedel mot
lymfom. Man kan då lära sig både vad som
händer med lymfomet, men också se vilka biverkningar som uppkommer och på så
sätt lära sig hur det normala immunsystemet
fungerar.
Ett exempel, menar han, är CD20-antikroppen rituximab. Förutom den utmärkta effekten mot lymfom, har man i studier
kunnat lära sig mer om vad som händer om
kroppens friska B-lymfocyter avlägsnas under lång tid.
Det är ett arbete som kräver internationellt
samarbete och stort tålamod, men även uppmärksamhet och fantasi, menar Hans Hagberg.
Hans Hagberg ägnar cirka 75 procent av
sin arbetstid åt kliniken, resterande tid har
han avsatt för forskning och undervisning.
Han ser sitt arbete som en livsstil, gränsen
mellan arbetstid och ledig tid flyter samman
och under årens lopp har arbetsveckorna vida
överstigit 40 timmar.
– Jag har konstant vägrat att registrera timmar och ansökt om att få slippa tidsklocka
och annat. När man har den här typen av jobb
kan man inte räkna tid på det sättet, det skulle
kännas förnedrande.
En dag i veckan åker han ut som konsult
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och arbetar på en av regionens sex onkologkliniker, dels för att vara till hands i komplicerade frågor som rör medicinsk onkologi, dels
för att se hur klinikerna arbetar med aktuella
vårdprogram.
– Jag tar hand om en del komplicerade utredningar och har ett nära samarbete med en
radiolog som tänker och arbetar på ett originellt sätt. Tillsammans sätter vi oss ned och
försöker göra en bedömning och hitta svar på
svåra frågor som rör enskilda patienter där
man inte riktigt kan fastställa en diagnos.
Ungefär som Dr House, föreslår jag. Men
Hans Hagberg slår ifrån sig:
– Det skulle vara förment att jämföra mig
med honom, han är helt enastående och hans
fall är extrema. Och kanske har han också en
slags diagnos. Men om man nödvändigtvis
ska jämföra kan jag kanske liknas vid en Dr
House-light. Förhoppningsvis är jag också
mer ödmjuk än originalet, säger Hans Hagberg och skrattar.
Lösa kluriga fall
I varje kommande nummer av Svensk onkologi kommer han att välja ut ett knivigt fall
och tillsammans med läsaren bena ut viktiga
problem- och frågeställningar.
– Det har varit många kluriga fall genom
åren. Det är ett spännande och kreativt arbete som kräver att man noggrant läser igenom
journaler. Att ha erfarenhet av området och
en slags aning om vad man ska leta efter är så
klart ingen nackdel. Mycket kan man också
hitta i litteraturen, jag använder mig en hel
del av PubMed och de referenser som finns i
artiklar. Det är en otroligt rik källa.
Han nämner som exempel IGG4-syndromet, en nyligen beskriven sjukdom som påminner om en cancersjukdom med tumörliknande förändringar. Tidigare har dessa
patienter fått en rad olika diagnoser som
pseudotumör, retroperitoneal fibros och Sjögrens syndrom.
– Några har också fått cancerdiagnoser,
men i själva verket är det en autoimmun sjukdom och skall behandlas med kortison och
rituximab.
Det är spännande, menar han, att vara
verksam inom ett område som rönt stora
framgångar och där framstegen avlöst varandra. Onkologi som tidigare var en specialitet
med låg status, har idag en hög status och rekryteringen av specialister är god.
– Internationellt sett är vi väldigt framgångsrika. Om man tittar på hur det går för
cancerpatienter i Europa, hamnar vi högt upp
på listan. Det är en väldigt hög lägstanivå på
cancervården i Sverige.
Hans Hagberg har fyllt 63 år och vill gärna fortsätta att arbeta fram till 67. Men tuffa
arbetsår har satt sina spår och inom det när-

maste året kommer han att trappa ned arbetstiden.
– Jag behöver spara på krafterna för att
orka fortsätta arbeta, vilket jag gärna vill.
Vilka genombrott skulle han vilja se inom
de närmaste åren?
Hans Hagberg berättar om en ny princip,
CART-19, där friska T-celler tas ut ur kroppen, programmeras om till att upptäcka lymfomceller, och därefter ges tillbaka.
– CART-19 är en av flera potentiella genombrott som står för dörren. Det skulle vara
fantastiskt att under de yrkesverksamma år
jag har kvar, få erfara nästa stora genombrott.

Eva Nordin

Fakta
Namn: Hans Hagberg
Ålder: 63 år
Verksam: Överläkare och docent på
Onkologkliniken Akademiska sjukhuset
i Uppsala.
Familj: Gift med Anna, kurator på
barnkliniken Akademiska sjukhuset,
tre barn och fem barnbarn.
Bor: Våning centralt i Uppsala
Fritidsintressen: Tennis, golf, långfärdsskridskor, skönlitteratur.
Livsmotto: Försök hitta balans i livet
Boktips: ”Stoner” av John Williams.
Bör läsas av alla som har koppling till
universitetsvärlden.
Gillar: Familjen
Ogillar: Rökning
Oroas av: Jordens uppvärmning
Roas av: Nya läkemedel mot cancer.
Skulle vilja: Vara med om nytt genombrott för cancerbehandling exempelvis
CAR-19.

Kluriga fall

Hans Hagbergs
kluriga fall 1

1. 19-årig man med T-Lymfoblastlymfom från thymus med engagemang av benmärg, njure och hud.

2. Intensiv cytostatika (NOPHO intermediärrisk) Komplett remission.

3 CT augusti 4 månader efter avslutad behandling visar tillväxt
av thymus.

4. Tar upp glukos enligt PET .

Patienten mår bra och har normala blodvärden. Recidiv lymfom?
Svaret finns på sidan 40.
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Strålskola

Strålskola 1
Kontaktterapi
Kontaktterapi innebär strålbehandling lokalt; i nära kontakt med tumören. Man använder en apparat med låg energi som inte
kräver någon speciell avskärmning.

att antalet patienter med tidiga tumörer ökar
så tror man att 50 till 100 patienter i Sverige
på sikt kan vara aktuella för behandling med
kontaktterapi.

umörtyper som är aktuella för behandling med kontaktterapi är främst rektalcancer och hudmetastaser men det
finns också erfarenhet av att behandla brösttumörer. Metoden utvecklades för rektaltumörer av en fransk radioterapeut; Jean Papillon, för 50 år sedan och i dagligt tal kallas
ofta kontaktterapi för Papillon-metoden. Den
maskin som oftast används är portabel och
kräver ingen särskild anpassning av den lokal
där behandlingen ges.
Man har tänkt initialt att behandla låga rektaltumörer hos patienter vars tumör är maximalt 4-5cm i diameter och belägen i nedre/
mellersta rektum. Misstänkt lymfkörtelspridning minskar sannolikheten för total tumöreradikering men metoden kan kompletteras
med extern strålbehandling 5x5 Gy, eller med
radiokemoterapi 2-50Gy + capecitabin. Eftersom screeningverksamhet förmodas leda till

Vad innebär det för patienten?
Behandlingen ges med ett 50 kV-röntgenrör
som placeras i kontakt med tumören via ett
proktoskop. Patienten är vaken och behöver
varken spinalbedövning eller narkos. Själva
behandlingstiden är 2-3 minuter och inklusive förberedelser får patienten avsätta 1 timme
per behandling. På grund av låg röntgenenergi och snabbt dosfall (23% av dosen finns
kvar på 10 mm djup) kan man ge så höga doser som 80-120 Gy uppdelat på 3-5 fraktioner.
Behandlingarna ges med 1-2 veckors mellanrum och ger mycket få biverkningar eftersom
dosen till omkringliggande vävnad blir så låg.
Vissa patienter kan behöva avsvällande kortisonbehandling. Tumörkrympning ses oftast
redan vid andra behandlingstillfället.

T
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Fördelar med tekniken?
Metoden är lämplig för patienter med komor-

biditet och/eller hög ålder som ej kan komma
ifråga för t.ex. rektumamputation. Den efterfrågas också av andra patienter som inte kan
tänka sig att få en permanent stomi av kulturella eller andra skäl. Internationellt har man
behandlat tidiga tumörer hos patienter som
önskar organbevarande behandling (dvs som
får kontaktterapi med eller utan kompletterande extern strålbehandling som enda behandling och ej opereras).
Även när man ej uppnår total tumöreradikering kan behandlingen ge god symptomlindring, t.ex. hos en äldre multisjuk person
med blödningar, tenesmer och smärtor.
Behandlingen är billig jämfört med rektumamputation. Kostnaden för stomimaterial
kan dessutom uppgå till nästan 30 000 kr per
månad, vilket man alltså slipper i de fall där
behandlingen är organbevarande.

NY INDIKATION

Life doesn’t have to change
when prostate cancer does

Xtandi® (enzalutamid) är nu även indicerat för behandling
av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos
vuxna män som är asymtomatiska eller har milda symtom
efter svikt på androgen deprivationsterapi och hos vilka
kemoterapi ännu inte är kliniskt indicerat.1,2

For what matters in mCRPC

Referenser: 1. Xtandi® SPC. 2. Beer et al. N Engl J Med 2014;371(5):424–433. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny
säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Xtandi 40 mg kapslar (enzalutamid) 160 mg enzalutamid (fyra 40 mg kapslar) dagligen som en peroral engångsdos. Farmakoterapeutisk grupp:ännu ej tilldelad (ATC-kod: ännu ej tilldelad). Indikationer: för behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos
vuxna män som är asymptomatiska eller har milda symtom efter svikt på androgen deprivationsterapi och hos vilka kemoterapi ännu inte är kliniskt indicerat. Gäller även för behandling av
metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna män vars sjukdom har progredierat under eller efter docetaxelbehandling. Kontraindikationer: överkänslighet mot den aktiva
substansen eller något hjälpämne. Kvinnor som är eller kan bli gravida. Varningar och försiktighet: risk för krampanfall: försiktighet bör iakttas vid administrering av Xtandi till patienter med
en anamnes av krampanfall eller andra predisponerande faktorer inkluderande, men ej begränsat till, underliggande hjärnskada, stroke, primära hjärntumörer eller hjärnmetastaser eller alkoholism. Risken för krampanfall kan öka hos patienter som samtidigt behandlas med läkemedel som sänker tröskeln för krampanfall. I de kliniska fas 3-studierna drabbades 7 patienter (0,4 %)
av 1671 patienter behandlade med en daglig dos om 160 mg enzulatamid, av ett krampanfall. Recept- och förmånsstatus: receptbelagt. Ej förmån. Innehavare av godkännande för försäljning: Astellas Pharma Europe B.V, Nederländerna. Svensk representant: Astellas Pharma AB, Box 21046, 200 21 Malmö. Texten är senast uppdaterad 03.12.2014 och baserad på produktresumé
XTA-141825-SE 12.2014
daterad 28.11.2014. För ytterligare information, se www.fass.se.
Astellas Pharma AB | Box 21046 | 200 21 Malmö | Telefon 040-650 15 00 | Fax 040-650 15 01 | info.se@astellas.com | www.astellas.se
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- Fördröjer progressen av avancerad njurcellscancer

Votrient är godkänt som första linjens behandling
av avancerad njurcellscancer 1
Nationellt Vårdprogram – Njurcancer 2013 2
Behandlingsrekommendationer för avancerad njurcancer gällande Votrient
•

Votrient rekommenderas som primärbehandling vid metastaserad njurcancer med god/
intermediär prognos (grad A rekommendation).

•

Votrient kan övervägas efter svikt på primär immunmodulerande behandling vid metastatisk
njurcancer med god/intermediär prognos (grad A rekommendation).

Votrient är kontraindicerat vid överkänslighet mot den aktiva substansen (pazopanib) eller mot något hjälpämne som
anges under Innehåll i produktresumén. Fall av leversvikt har rapporterats under behandling med pazopanib. Administrering
av pazopanib till patienter med lindrigt till måttligt nedsatt leverfunktion ska göras med försiktighet och under noggrann
övervakning. I kliniska studier med pazopanib har fall av hypertoni inträffat, inklusive nyligen diagnostiserade symtomatiska
episoder av förhöjt blodtryck (hypertensiv kris). De vanligaste biverkningarna som förekommer vid behandling med Votrient
är fatigue, hand-fot syndrom, smakförändringar och hudutslag.

SE/ONC/0028/14 2014 12

Votrient® (pazopanib) F, Rx, ATC-kod: L01XE11
Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv effekt eller oacceptabel toxicitet uppträder.
Beredningsform: Tabletter á 200 mg eller 400 mg Verksamma beståndsdelar: pazopanib Indikation: Votrient är avsett som första linjens behandling av avancerad njurcellscancer
(RCC) för vuxna och till patienter som tidigare erhållit cytokinbehandling för avancerad sjukdom. Votrient är avsett för behandling av vuxna patienter med specifika undergrupper
av avancerat mjukdelssarkom (STS) som tidigare erhållit kemoterapi för metastaserande sjukdom eller för vilka sjukdomen har progredierat inom 12 månader efter (neo) adjuvant
behandling. För pris, varningar och begränsningar se www.fass.se Produktresuméns senaste översyn 2014-09-25.
Ref.: 1. Votrient produktresumé www.fass.se. 2. Utdrag ur Nationellt vårdprogram Njurcancer 2013, ISBN: 978-91-85947-37-9, Mars 2013.
Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse, kontakta biverkningsenheten på GSK:
Telefon: 08-638 93 00. Postadress: Biverkningsenheten, GSK, Box 516, 169 29 Solna.
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Onkologidagarna
Sten
Karlsson

OS effekt hos tidigare obehandlade patienter samt hos
patienter med eller utan symptomatiska hjärnmetastaser
TAFINLAR är indicerat för behandling av vuxna patienter med icke
resektabelt eller metastaserat melanom som uttrycker BRAF V600-mutation
Effekt hos patienter med eller utan symptomatiska
hjärnmetastaser (BREAK-MB studien)1

OS Median,
månader
(95% CI)

TAFINLAR
KohortA*
(n=89)

TAFINLAR
Kohort B**
(n=83)

7,34

8,11

(6,4-NR)

(6,4-NR)

7,3*-8,1**
månader

Median OS med TAFINLAR

* Patienter som tidigare erhållt behandling för hjärnmetastaser
** Patienter som inte tidigare erhållt behandling för hjärnmetastaser

Effekt hos tidigare obehandlade patienter
(BREAK-3 studien)1
TAFINLAR
(n=187)

OS Median,
månader
(95% CI)
Hazard Ratio
(95% CI)

20,1

(16,7-24,4)

Dakarbazin
(n=63)

15,6

(11,9-21,2)
0,81
P=NS

20,1

månader
Median OS med TAFINLAR

Investigator Assessment, 25 August 2014 Data Cutoff

Säkerhets profilen är baserad på data från 5 kliniska monoterapi studier som inkluderat 578 patienter med melanom.
De vanligast förekommande biverkningarna (>15%) av alla grader för Tafinlar var hyperkeratos (29%), pyrexi (26%), artralgi
(25%), fatigue (25%), nausea (22%), papillom (21%), alopeci (19%), rash (18%) samt kräkning (15%)1

Tafinlar® (dabrafenib) Rx, F, ATC-kod: L01XE23
Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv effekt eller oacceptabel toxicitet uppträder
 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Beredningsform: Tabletter á 50 mg eller 75 mg. Verksamma beståndsdelar: dabrafenib. Indikation: Dabrafenib är indicerat som monoterapi
för behandling av vuxna patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation. Innan patienterna tar dabrafenib
måste ett validerat test utförts som bekräftar att tumören har en mutation i BRAF V600.
För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se Produktresuméns senaste översyn 2014-11-21.
Ref.: 1. TAFINLAR produktresumé www.fass.se
Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse, kontakta biverkningsenheten på GSK:
Telefon: 08-638 93 00. Postadress: Biverkningsenheten, GSK, Box 516, 169 29 Solna.

GSK
Box 516 169 29 SOLNA
Telefon 08-638 93 00,
Telefax 08-638 94 60
www.glaxosmithkline.se
info.produkt@gsk.com
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ST-sidan

Bokrecension
Lidandets konung
Siddhartha Mukherjee: The Emperor of all
Maladies, a biograhy of cancer/Lidandets
konung, historien om cancern.

”Förtvivlad sjukdom med förtvivlat medel
Man måste bota om det finnes bot”
William Shakespeare, Hamlet

S

Siddhartha Mukherjee

å här börjar Siddhartha Mukherjees bok
”The Emperor of all Maladies, a biography of Cancer” som är nu översatt
till svenska med titeln ”Lidandets konung,
historien om cancern”.
Boken handlar om en oerhört välskriven
biografi av cancern. Alla aspekter av cancer
(politik, ekonomi, historik, terapi, biologi,
etik) lyfts upp och en variation av patienter,
läkare och forskare, delar upp sina upplevelser i berättelsen. Fokuset ligger mest på den
amerikanska cancervården och den medicinska onkologin.
Mukherjee skriver om vår uppfattning om
cancern från 2500 före Kristus till idag medan
utvecklingen av cancerbehandlingar analyse-

Nybliven specialist
Anna Larsson

J

ag heter Anna Larsson och är nybliven
specialist i onkologi. Jag arbetar vid Skånes onkologiska klinik med i huvudsak
gastrointestinal cancer, och min forskning
rör en prognosmarkör vid colorektal cancer.
Utanför jobbet är det familjen och de två
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barnen, samt middagar med vänner som ger
energi. Semestrar gör jag helst i Bohuslän och
Brasilien.
Anna Larsson

ras på ett förenklat sätt. Boken rekommenderas starkt till alla som är engagerade i cancervården och är kanske den bästa medicinska
boken du kommer läsa!
Siddhartha Mukherjee föddes 1970 i Indien, New Delhi, är onkolog och professor i
medicin på Columbia University i New York.
”The Emperor of all Maladies” utgavs 2010
och vann Pulitzerpriset för facklitteratur år
2011.
Anastasios Papadopolous

Program

Onkologidagarna - Umeå
16-20 mars 2014 program
Tema: Multiprofessionellt samarbete för en
jämlik vård
Måndag 16 mars
10.00-18.00 SK-läkarkurs - Maligna lymfom
Lokal: Bergasalen, Norrlands
Universitetssjukhus, Umeå
Kursledare: Karin Papworth/
Martin Erlanson, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Kursen öppen även för sjuksköterskor
Var god se separat program
Mötestid - hela dagen
Tisdag 17 mars
08.00-12.00 SK-läkarkurs fortsättning
08.00-12.00 Mötestid
12.00-13.00 Lunch
Lokaler: Kulturbageriet
Fika, Loungen vån 5
13.00-13.15 Välkomna!
Invigning av Onkologidagarna
Lokal: Vävenscenen

Radioterapi
Statusrapport från Svenska
Bröstradioterapigruppen
Åsa Ärlig, Jönköping
14.30-15.00 Utställning/kaffe
Lokal: Fika
15.00-16.00 Gemensam session
Lokal: Vävenscenen
Moderatorer: Ann-Christine Svensk, Anders Widmark, Umeå
State of the art Prostatacancer
Camilla Thellenberg-Karlsson,
Umeå
Biverkningar efter kurativt syftande kirurgisk- eller strålbehandling av män med prostatacancer
Per Fransson, Umeå
16.00-17.00 Gemensam session
Lokal: Vävenscenen
Skandionkliniken
presenterar nuläget
Moderator: Kristina Finnilä,
Stockholm

Thomas Björk Eriksson, Håkan
Nyström, Maria Furberg,
Skandionkliniken
Diskussion
17.00-18.30 Symposium
Lokal: Vävenscenen
Moderator - TBA
Hallmarks of Cancer –
Evolution in progress
Krisztian Homicsko, MD, PhD
Oncologist, CHU, Lausanne
Samarbetspartner
Roche AB
18.30

Mingelbuffé
Lokal: Fika

17.00-21.00 Möte Nationella
Onkologichefsrådet
Onsdag 18 mars
08.30-09.30 Gemensam session
Lokal: Vävenscenen
Jan Waldenström föreläsning
Rolf Kiessling, KI Stockholm

13.15-14.30 Gemensam session
Moderatorer: Camilla Hultberg,
Stockholm,
Roger Henriksson, Stockholm
Lokal: Vävenscenen
Bröstcancer - State of the art
Henrik Lindman, Uppsala
Betydelser av att leva med eller
utan ett rekonstruerat bröst
efter mastektomi
Ulrika Fallbjörk, Umeå
Betydelser av bröstcancer i ett
livssammanhang
Sara Lilliehorn, Umeå
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Program

09.30-10.00 Omvårdnad kring
immunterapi
Karin Gabrielsson, Umeå
Diskussion
10.00-10.30 Utställning/Kaffe
Lokal: Fika
10.30-12.00 Parallella sessioner
Strålbehandling av barn
(I samarbete med Svenska
Barnradioterapigruppen)
Moderatorer: Kristina Nilsson,
Uppsala,
Per-Erik Sandström, Umeå
Nationell långtidsuppföljning av strålbhandlade barn
och ungdomar
Ulla Martinsson, Uppsala
Protonbehandling
(slutlig föredragstitel TBA)
Karin Belfrage, Lund
Jämförande dosplanerings
studie; fotoner-protoner för
en grupp barn/ungdomar med
varierande diagnoser
Ingrid Kristensen, Skånes Universitetssjukhus

Pia Dellson, Hanna Ekman,
Helena Lundgren,
Marie Sodell, Helena Bucht
12.00-13.00 Lunch
Lokaler: Kulturbageriet, Fika,
Loungen vån 5
Årsmöte SOF
13.00-14.00 Gemensam session
Lokal: Vävenscenen
TBA
14.00-14.30 Utställning/kaffe
Lokal: Fika
14.30-15.00 SPUR
Lokal: Vävenscenen
Martin Erlanson, Umeå
15.00-16.15 Fria föredrag
14.30-16.00 SWEDPOS - workshop
(4 parallella)
Att bedöma rehabiliteringsbehov och åtgärder
Hanna Ekman och
Patrik Göransson
Att få livet att funka när vardagen är ansatt - små insatser som gör stor skillnad
Maria Roos

DUMBO-studien - upplägg
och statusrapport
Viveca Lindh, Umeå
Charlotte ÅngströmBrännström, Umeå
Neurokognitiva sekvele efter
hjärntumör i barndomen
Ingrid Tonning-Olsson,
Skånes Universitetssjukhus
Modern behandling åt alla men vem tar hand om Vansbropatientens biverkningar?
Moderator: Roger Henriksson
Stockholm
Lars Erik Holm,
Socialstyrelsen
Patientföreträdare
Nursingperspektiv jämlik
vård
TBA
SWEDPOS session
Nationella vårdprogrammet
för cancerrehabilitering och
tre exempel på interprofessionellt samarbete

34 Svensk Onkologi 1 · 15

Sex och cancer
Tina Nevin
Tonåringar som närstående
Tove Bylund Grenklo
16.15-17.30 Postervandring
2 min presentation
SWEDPOS mingel
17.00-18.00 Årsmöte
SWEDPOS
18.00-

Egen aktivitet
Gitarrmuseet (sep. anmälan)

19.00 -

SWEDPOS middag

Torsdag 19 mars
08.30-09.30 Gemensam session
Lokal: Vävenscenen
Elis Berven föreläsning
Moderator:
Johan Wennerberg, Lund

Individual patient data metaanalysis in oncology: a 25years’ experience on treatment
evaluation in head & neck and
lung cancers
Jean-Pierre Pignon, Institut
Gustave Roussy, Villejuif, Department of Biostatistics and
Epidemiology, France
09.30-10.00 Omvårdnadsaspekter vid
head- & neck cancer
Lokal: Vävenscenen
Moderator: Lena Sharp,
Stockholm
Symtomupplevelse hos 		
patienter som behandlas för
huvud- och halscancer - kort
och långt perspektiv
Maria Larsson, Inst för
hälsovetenskaper,
Karlstads universitet
10.00-10.30 Utställning/Kaffe
Lokal: Fika
10.30-12.00 Parallella sessioner
Sant eller falskt? Juridiska spörsmål i det dagliga arbetet
Moderator: Elisabeth O
Karlsson, Umeå
Sofia Malander, jurist,
Linköping
State of the Art - onkologisk
omvårdnadsforskning
Moderator:
Per Fransson, Umeå
Hälsorelaterad livskvalite hos
patienter som behandlas för
matstrupscancer - vad vet vi
idag?
Pernilla Lagergren, Stockholm
Cancerrelaterad fatigue patientens berättelse, undersökning, behandling och uppföljning
Karin Ahlberg, Göteborg
Sjuksköterskemottagningar
för cancerpatienter
Maria Larsson, Karlstad
PET/CT för strålbehandling
(Svensk Förening för Nuklearmedicin)
Moderatorer: Elin Trägårdh,
Malmö, Sophia Frantz,
Helsingborg,

Program

Erfarenheter från
Köpenhamn
Annika Loft Jakobsen, PET &
Cyklotronenheten,
Rigshospitalet, Köpenhamn
Targetbestämning ur
fysikerns perspektiv
Jan Axelsson, Umeå

Presentation av vilka kliniska
studier som pågår eller är på
gång
Adalsteinn Gunnlaugsson,
Lund
Adaptiv strålbehandling
Slutlig titel TBA
Morten Høyer, Department of
Oncology, Aarhus University
Hospital
Anne Vestergaard,
Department of Medical
Physics, Aarhus
University Hospital

PET/CT för strålbehandling
vid universitetssjukhusen i
Sverige
Sophia Frantz, Helsingborg
SWEDPOS – workshop
(4 parallella)
Att bedöma rehabiliteringsbehov och åtgärder
Hanna Ekman och
Patrik Göransson
Att få livet att funka när vardagen är ansatt - små insatser
som gör stor skillnad
Maria Roos
Sex och cancer
Tina Nevin
Tonåringar som närstående
Tove Bylund Grenklo
12.00-13.00 Lunch
Lokaler: Kulturbageriet, Fika,
Loungen vån 5
13.00-16.00 Parallella sessioner
Strålbehandling
(I samarbete med Svensk
Förening för Radiofysik)
Moderator: Björn Zackrisson,
Cancercentrum, Umeå
Skonsam strålbehandling Ett nationellt projekt med MR
i fokus
Mikael Karlsson, Umeå
Bakgrund och motivering;
problembeskrivning för olika
diagnoser
Tufve Nyholm, Umeå och Lars
E. Olsson, Lund/Malmö
MR baserad strålbehandling
utan CT. Hur gör man?
Joakim Jonsson, Umeå
Automatisk segm. på MR bilder för target- och riskorgan
Stina Svensson,
RaySearch, Stockholm

13.00-14.30 SWEDPOS - föreläsning
Fysisk aktivitet State of the Art
Yvonne Wengström,
Stockholm
Karin Nordin, Uppsala
14.30-15.00 Utställning/kaffe
Lokal: Fika
15.00-16.30 SWEDPOS - föreläsning
Ångest och Depression State of the Art
13.00-15.00 Parallell session kl 13-15
Sekreterarsession
Kulturmöten i vården – när
patienter och vårdpersonal
från olika kulturer möts
Moderator:
Monica Sandström, Umeå
Jeanette Olsson, Malmö religionshistoriker med islam
och den arabiska kulturen som
specialinriktning

Practice, University of Stirling,
Edinburgh
08.30-10.00 Sekreterarsession
Journalen i dag och vårddokumentationen i morgon
Moderator:
Katrin Sundh, Umeå
Carina Zetterberg,
Elingby Zetterberg
Consulting, Örebro
09.30-10.00 Cancerfondsrapporten
10.00-10.30 Utställning/Kaffe
Lokal: Fika
10.30-12.00 Gemensam session
Lokal: Vävenscenen
Regionalt Cancercentrum aktuellt spörsmål
SWEDPOS styrelsemöte
12.00

Prisutdelning
2015 års bästa poster går till...
2015 års Onkologidagar
avslutas & välkomna till
Västerås 2016
				
Lunch att ta med
Lokaler: Kulturbageriet, Fika

16.00 - 17.00 Studiebesök Cancercentrum,
Norrlands Universitetssjukhus
19.00

Konferensmiddag
Lokal: Äpplet,
Umeå Folkets Hus
Lokal arrangemang

Fredag 20 mars
08.30-09.30 Gemensam session
Lokal: Vävenscenen
Acta Oncologica föreläsning
Moderator: Gail Dunberger
Nurse led cancer care looking to the future
Mary Wells, Professor of
Cancer Nursing Research &
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Årsmöte

Svensk Onkologisk Förenings
Årsmöte
Medlemmar i Svensk Onkologisk Förening
kallas härmed till årsmöte kl 12-13 den 18
mars 2015 under Onkologidagarna i Umeå.
1.
2.

Mötets stadgeenliga utlysning
Val av två justeringsmän tillika
rösträknare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående årsmötesprotokoll
5. Styrelsens årsberättelse för 2014
6. Skattmästarens årsberättelse för 2014.
7. Revisorernas årsberättelse för 2014.
8. Frågan om ansvarsfrihet för 2014 års
styrelse.
9. Fastställande av årsavgift för år 2015
10. Förslag till ändring av föreningens
stadgar
11. Val av ordförande för mars 2015 mars 2018 (3 år)
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12. Val av vice ordförande mars 2015 mars 2018 (3 år)
13. Val av vetenskaplig sekreterare
mars 2015 - mars 2016 (1 år)
14. Val av skattmästare mars 2015 mars 2016 (1 år)
15. Val av facklig sekreterare mars 2015 mars 2017 (2 år)
16. Val av utbildningsansvarig styrelseledamot mars 2015-mars 2017 (2 år)
17. Val av ST-representanter mars
2015 - mars 2017 (2 år)
18. Val av ordinarie representant och suppleant till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige år 2015
19. Val av ordinarie representant och suppleant till Svenska Läkarförbundets representantskap år 2015
20. Val av revisorer för 2015

21. Val av ledamöter i valberedningen
2015-2016
22. Information om stipendier år 2014
23. SOF:s höstmöte vid Riksstämman 2015.
Upplägg, förslag till programpunkter
och symposier
24. Onkologidagarna 2016 och 2017
25. Förslag till Jan Waldenströmföreläsare
till Onkologidagarna år 2016
26. Förslag till Elis Bervenföreläsare till
Onkologidagarna år 2016
27. Utdelning av pris för bästa poster
och föredrag vid årets onkologidagar
28. Övriga ärenden.
29. Årsmötets avslutande
Gunilla Enblad
vetenskaplig sekreterare
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Bilbo & Co

Sten
Karlsson
STIVARGA ® (regorafenib) – Peroral monoterapi vid
mCRC*
och GIST†
Sten
Karlsson

Nästa steg vid mCRC och GIST
STIVARGA är indicerat för behandling av vuxna patienter med:
- metastaserande kolorektal cancer (CRC) som tidigare har behandlats med, eller inte anses
vara lämpade för tillgängliga behandlingar. Till dessa hör fluoropyrimidinbaserad kemoterapi, en anti-VEGF-behandling och en anti-EGFR-behandling. 1
- inoperabel eller metastaserande gastrointestinala stromatumörer (GIST) som har progredierat under eller varit intoleranta mot tidigare behandling med imatinib eller sunitinib. 1

* Metastaserad kolorektal cancer. † Gastrointestinal stromatumör.
Stivarga (regorafenib) 40 mg filmdragerad tablett. Rx. Indikationer: Stivarga är indicerat för behandling av vuxna patienter med: - metastaserad
kolorektal cancer som tidigare har behandlats med, eller inte anses vara lämpade för, tillgängliga behandlingar. Till dessa hör fluoropyrimidinbaserad kemoterapi, anti-VEGF-behandling, och en anti-EGFR-behandling. - icke resektabla eller metastaserande gastrointestinala stromacellstumörer (GIST) som har progredierat under eller varit intoleranta mot tidigare behandling med imatinib eller sunitinib. Varning och försiktighet:
Hand-fot-hudreaktion, fatigue, illamående, diarré och hypertoni är de vanligaste biverkningarna med Stivarga. Allvarliga biverkningar av Stivarga
är blödningar, leverpåverkan, gastro intestinal perforation, myokardischemi- och infarkt. Farmakoterapeutisk grupp: Cytostatiska/cytotoxiska
medel, proteinkinashämmare, ATC-kod: L01XE05 Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
Läs produktresumén för fullständig information. Pris: Stivarga ingår ej i läkemedelsförmånen. Kontaktuppgifter: Bayer AB, Box 606, 169 26 Solna,
tfn 08-580 223 00. Datum för senaste översyn av SPC: juli 2014. För övrig information se www.fass.se
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

L.SE.09.2014.1400 September 2014

L.SE.08.2014.1350
Referens:
1. STIVARGA produktresumé, 2014.

Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00.
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Sten Karlsson
®

Har du patienter som har progredierat efter FOLFOX

i första linjens behandling?

jens behandling?

FOLFIRI i andra lin
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Har du m

ZALTRAP (aflibercept) som tillägg till FOLFIRI
i andra linjens behandling har visat;
®



Median OS*; 13,5 månader (vs. 12,1 månader med enbart FOLFIRI)1



Median PFS*; 6,9 månader (vs. 4,7 månader med enbart FOLFIRI)1



ORR*; 19,8 % (vs. 11,1 % med enbart FOLFIRI)1

*) mCRC = Metastaserande kolorektalcancer, OS = Total överlevnad, PFS = Progressionsfri överlevnad,
ORR = Fullständig respons + partiell respons
Referens: 1. Produktresumé ZALTRAP® 2014-11-20
ZALTRAP® (aflibercept), Rx, EF, L01XX44, angiogeneshämmare som ges intravenöst (iv). Indikation: ZALTRAP i kombination
med irinotekan/5-fluorouracil/folinsyra (FOLFIRI) kemoterapi är indicerat för vuxna patienter med metastatisk kolorektal cancer
(mCRC) som är resistenta mot eller har progredierat efter oxaliplatininnehållande behandling. Dosering: 4 mg/kg kroppsvikt
administreras som iv infusion under 1 timme följt av FOLFIRI. Detta ses som en behandlingscykel. Styrkor och förpackningar:
4 ml eller 8 ml ZALTRAP koncentrat till infusionsvätska, lösning 25 mg/ml. För varnings- och försiktighetsföreskrifter samt
ytterligare information se www.fass.se. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Datum för senaste översyn av SPC: 2014-11-20. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com

SE-AFL-15-01-01

Sanofi, Box 30052, 104 25 Stockholm, Tel 08-634 50 00, www.sanofi.se

SANOFI | Box 30025 | 104 25 Stockholm
Tel 08-634 50 00 | www.sanofi.se
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Forskningsstipendium

Cathrine Everts
Forskningsstiftelse
Cathrine Everts Forskningsstiftelse utlyser
ett forskningsstipendium om 50.000 SEK.

S

tiftelsen har till ändamål att stödja kliniskt viktig medicinsk forskning, utveckling och/eller innovationer som är direkt
tillämpliga i vården för att förbättra diagnostik, behandling, hantering och livskvalitet hos

ungdomar och unga vuxna som lider av allvarlig cancersjukdom. Exempel på cancerformer är hematologisk cancer i allmänhet samt
akuta leukemier i synnerhet. Även andra allvarliga cancerformer kan komma ifråga.

För mer information se:
www.cathrinesstiftelse.se
Skicka din ansökan till:
info@cathrinesstiftelse.se senast 150531
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2015
Kalendarium

Kalendarium Världskongresser

18-21 mars
St Gallen International Breast Cancer
Conference
Wien

6-9 september
WCLC (World Conference on
Lung Cancer)
Denver

20-24 mars
EAU (European Association of Urology)
Madrid

25-29 september
ESMO
Wien

15-18 april
ELCC (European Lung Cancer Conference)
Genève

18-21 oktober
ASTRO
San Antonio

24-28 april
ESTRO
Barcelona

24-27 oktober
ESGO (European Society of
Gynaecological Oncology)
Nice

7-8 maj
NSGO (Nordic Society of
Ganaecological Oncology)
Köpenhamn
29 maj-2 juni
ASCO
Chicago
17-20 juni
ICML (International Conference
on Malignant Lymphoma)
Lugano
1-4 juli
WCGI (World Congress on
Gastrointestinal Cancer)
Barcelona

12-13 november
GOF (Gastrointestinal Onkologisk
Förening)
plats ännu ej bestämd
8-12 december
San Antonio Breast Cancer
Symposium
San Antonio
Under 2016 planeras IGCS
(International Gynecologic
Cancer Society)

Fall 1. Diagnos
Thymushyperplasi
Thymushyperplasi kommer 2-6 månader efter avslutad cytostatikabehandling. Förändringen har en tältliknande form. Thymushyperplasi lyser på PET. Är vanligt förekommande hos barn och yngre vuxna. Kan bli mycket stora. Kliniken och det
typiska utseendet på CT gör i detta fall att ingen biopsi behövdes.
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Stefan
Mikaels son

Mikael, 70
Prostatacancer

Alexandra
Mikaels barnbarn

1 av 3 får cancer. Men alla drabbas.
Bli månadsgivare – för någon du tycker om.
Varje år får drygt 55 000 personer i Sverige en
cancerdiagnos, ett besked som inte bara drabbar
dem själva utan också många i deras närhet. Alla
har vi en anledning att delta i kampen mot cancer.

Bli månadsgivare i dag

Mest nytta gör du som månadsgivare. Bli det redan
i dag på cancerfonden.se – för någon du tycker om.

cancerfonden.se

Posttidning B
Returadress: Mediahuset i Göteborg AB
Marieholmsgatan 10 C, 415 02 Göteborg

607022.011_12/14_SE

Vi tillmötesgår patienters behov
genom forskning.
För att tillhandahålla
livsavgörande läkemedel.

AstraZeneca AB AstraZeneca Nordic-Baltic
151 85 Södertälje T: 08 553 260 00 astrazenecaoncology.se

