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Som representant för SOF får jag delta
i ett möte där det ska utarbetas riktlinjer för infektionskänsliga patienter.
Man har samlat infektionsläkare, anestesiologer, radiologer, lungmedicinare
och några till. Väldigt mycket kunskap
och erfarenhet i ett och samma rum,
och emellanåt starka viljor. Jag känner
mig upplyft.

J

ag träffar en hematolog som jag arbetade med för länge sedan. Han beskriver läget på sin klinik: vi är för få,
patienterna är för många. När någon blir
sjuk finns inga marginaler. Vi går back i
läkarbudgeten. Vid lunchen hamnar jag
mittemot en lungmedicinare som verkar ha det ännu värre: två läkare på sex
tjänster. Dålig återväxt, svårt att rekrytera unga till specialiteten. Hematologen,
lungmedicinaren och jag är samtidigt
rörande överens om att själva jobbet är
roligt. Det är mängden arbete som är för
stor i förhållande till antalet läkare.
En intensivvårdskollega slår sig ner.
Hon utstrålar energi och tillförsikt. ”Vi
har det bra!”, säger hon. ”Hos oss köar
underläkarna för att få ST”. Hon berättar
att hon tidigare haft en annan specialitet
där hon känt sig överväldigad av arbetsmängden. Väntrummet är fullt och man
ligger efter i mottagningen när det plötsligt uppstår en katastrof på avdelningen
och man måste springa dit. Känslan av
att inte bli klar med arbetet. Hon beskriver sin vardag nuförtiden, i en sal på
IVA. Max tre patienter per doktor, dvs.
per specialist, eftersom hon till sin hjälp
på salen oftast också har en underläkare.
Hennes patienter är extremt sjuka och
det i sig är naturligtvis stressande, men
hon kan arbeta strukturerat och fokusera
helt på dem. När dagen är slut rapporterar hon över, lämnar över ansvaret till en
kollega och går hem.
Diskussionen runt bordet blir livlig. De
tre av oss som aldrig kan ”lämna över”

helt funderar över vad det innebär för
upplevelsen av arbetet. Post-it-lapparna
som täcker skrivbordet med budskap om
patienter och anhöriga som vill bli uppringda, människor som behöver recept,
och sjukskrivning, och tröst. Alla beslut
som får vänta när man är ledig och istället möter en så fort man kommer åter
till jobbet. ”När jag har varit ledig är arbetsbördan dubbel efteråt istället”, säger
hematologen.
När ni läser nr 4 av Svensk Onkologi
är sommaren över och kanske har ni
hunnit arbeta er igenom pappershögarna som samlats under semestern. Hösten
för med sig en känsla av nystart. Hur ska
vi arbeta kommande år? Hur ska vi kunna hjälpa, och avlasta, varandra så att vi
räcker till? Hur ska vi ta hand om våra
ST-läkare och unga specialister så att
de trivs och förstår det vi ju alla vet: att
denna specialitet egentligen är den allra,
allra bästa?

Nina Cavalli-Björkman
redaktör
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Många utmaningar inom onkologin
Vid årsmötet blev jag ny ordförande
för svensk onkologisk förening. När jag
fick frågan blev jag något överraskad,
men jag tänkte efter och jag hade några
idéer om hur SOF skall utvecklas. Min
bakgrund är att jag onkolog, utbildad i
Umeå och jobbar just nu som överläkare och biträdande verksamhetschef och
medicinsk ledningsansvarig på Cancercentrum i Umeå. Har tidigare varit med
i styrelsen för SOF som facklig sekreterare.

D

et som jag önskade var att SOF
skulle tydligare vara en specialitetsförening för onkologer. Detta är en inte alldeles lätt fråga då SOF vid
bildandet var en multidisciplinär fören-

ing. Vårt kliniska arbete är mycket också
ett multidisciplinärt arbete. Men trots
detta så behöver vi en förening som ser
till våra specifika onkologiska intressen.
Vi har många utmaningar framför oss
som vi måste arbeta med och förhålla oss
till. Det finns också organisatoriska frågor i SOF som jag tycker kan förändras.
Här följer några punkter som jag tycker
måste arbetas med.
I år har det kommit en ny bestämmelse
för specialitetsutbildning som gäller från
1 maj. Det är inte så många förändringar
jämfört med den förra men vissa förändringar finns. Som tidigare är utbildningen målstyrd. Det har tillkommit mål som
är lika för alla specialiteter, visa mål som
är gemensamma för kliniska specialiteter

och vissa som är specifika för onkologi.
Även om det finns rekommendationer om
hur målbeskrivningar skall tolkas sedan
tidigare så måste det bli en översyn av
dessa. Detta är något som en specialitetsförening skall göra. Det som kanske
kommer att påverka oss mera är det
förslag om ändrad läkarutbildning som
kom ut på remiss i våras. Utredningen
har föreslagit att läkarutbildningen skall
förlängas med 1 termin och att man får
legitimationen direkt efter utbildningen
och AT försvinner. Anledningarna till
detta var flera. En anledning är att det i
EU vanligen är så att man får legitimation efter 6 års studier. Det andra skälet
är att just nu tar det lång tid att bli färdig
specialist. Förutom AT så krävs det på
många ställen att man vikarierar upp till
2 år innan AT-tjänsten. Det finns många
nackdelar, men jag tror att det är möjligt
att hitta nya och intressanta kopplingar
mellan utbildning och kliniskt arbete.
Detta kommer också att innebära många
förändringar i utformningen av ST, men
det är många år till dess.
Multidisciplinära diagnosgrupper
Inom onkologi finns det ett flertal diagnosgrupper och dessa har mer eller
mindre tydliga band till SOF. Jag har
en vision att se över detta då jag tycker
mycket av vår profession utvecklas i diagnosgrupperna. Detta är inte en självklar fråga då vi har diagnosgrupper som
är multidisciplinära och ibland skapas
det en enbart onkologisk diagnosgrupp.
Detta tycker jag ibland är en otydlighet.
Men det finns risker med att SOF lägger
sig in i diagnosgruppernas arbete då det
kan skapa en osäkerhet kring hur beslut
skall tas. Innan SOF kan agera så måste
vi gå igenom vilka grupper som finns,
hur de arbetar och hur de är organiserade. Denna fråga har vi inte diskuterat
i styrelsen utan det är en punkt som jag
har funderat på mycket på. Det handlar
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också om vilket inflytande specialitetsföreningen skall ha i det dagliga arbetet.
Detta år så har reglerna för läkemedelsindustrins sponsring av utbildning
förändrats. Detta är något som vi måste
bevaka för att se vad som händer med
vidareutbildningen. SOF, kanske tillsammans med verksamhetschefgruppen,
måste initiera utbildningar både för ST
och för specialister. Vi har sedan tidigare
haft efterutbildningskurser och även organiserat ST-kurser. Jag tror att vi måste
arbeta för att det genomförs flera utbildningar och då gärna i samarbete med andra aktörer.
Utvecklingen går framåt
Det händer mycket i onkologi just nu
och regeringen har satsat pengar på
vården genom införandet av standardiserat vårdförlopp. Detta innebär möjligen stora organisatoriska förändringar
och det måste vi bevaka. Ett problem är
att kunna tänka på nya sätt så man inte
bara ser hur gör vi nu utan kan tänka i
nya banor. Standardiserade vårdförlopp
innebär också en stor utmaning då den
dels är multidisciplinär och dels berör
flera vårdgivare. Den vision jag har är
att cancerpatienter skall behandlas med
patienten i centrum oberoende av olika
kliniker och huvudmän. Det finns dock
en fara i dessa nya förslag, då mycket av
arbetet kommer att fokuseras kring detta
och det är en risk att det blir för mycket
för de olika klinikerna att hantera. Det är
också viktigt att det vanliga patientarbetet kan flyta på.
Utvecklingen av nya terapier och läkemedel förändras hela tiden och kommer att förändra behandlingen av flera
cancertyper. Mycket är detta en fråga för
diagnosgrupperna och huvudmännen,
men jag tror också att SOF har en viktig
roll i att kunna ha en översikt över flertalet cancerdiagnoser och vara en påtryckningsgrupp.
De årliga SOF-dagarna
Slutligen så har vi årligen SOF-dagar som
vi vartannat år arrangerar med sköterskor. Detta har varit mycket lyckat. Men
på grund av personalförändringar så
måste en ny organisation kring SOF-dagarna utvecklas. Detta innebär ett tillfälle att se över innehållet på SOF-dagarna.
En punkt tycker jag är viktig är att den
forskning som görs på olika kliniker bör
kunna presenteras på Onkologi-dagarna.

4
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ST läkare skall alla ha ett vetenskapligt
arbete i sin utbildning och jag tycker att
det kan presenteras då. Onkologiveckan
har varit en framgång, men det är viktigt
att det blir ett centralt möte för Sveriges
onkologer och för onkologin. Vi har kanske nu möjlighet att utvärdera och påverka onkologiveckan så att det blir större
intresse så att en större andel av Sveriges
onkologer deltar i mötet.
Det finns mycket mera man kan disku-

tera och arbeta med som t ex it-frågor,
arbetstider, stress i arbetet, forskning
osv. Det är frågor som jag kan komma
tillbaka senare. Det är ändå mycket som
händer och jag hoppas att den nya styrelsen kan initiera arbete kring dessa frågor.
Hur det exakt blir är en fråga som vi får
ta upp i höstens styrelsemöten.
Martin Erlanson
Ordförande SOF

LDR-behandling
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Skandionkliniken från vision till verklighet
Den sista augusti i år kommer Skandionkiniken i Uppsala att ta emot sin
första patient för klinisk behandling
med svept protonstråle. Det är en ny
anläggning, som har två unika egenskaper: Dels är den gemensamt ägd av
alla sjukvårdsregioner/landsting med
universitetssjukhus i Sverige, och dels
ska man arbeta efter begreppet distribuerad kompetens. Eftersom det inte
finns någon annan sådan protonterapianläggning som bygger på samma
principer, har skapandet av Skandionkliniken präglats av att man fått ”bygga
den väg man samtidigt färdas på”.

T

homas Björk-Eriksson är docent
och vårdenhetsöverläkare på Strålbehandlingen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Thomas är
dessutom medicinskt ansvarig läkare vid
Skandionkliniken i Uppsala.
– Det var i december 2002 som min
dåvarande verksamhetschef frågade mig
om jag kunde åka på ett ”protonmöte”
som skulle hållas i Uppsala i mitten av
januari 2003, berättar Thomas.
Det ville Thomas gärna, och han hade
med sig dåvarande verksamhetschefen
för strålfysik i Göteborg – Olle Mattsson
– på mötet som gick av stapeln på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Idag är Olle
förbundsdirektör för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, KAS,
som bl. a. svarar för driften av Skandionkliniken.
Tradition av protonbehandling i Uppsala
Bakgrunden till mötet var att Uppsala
landsting och Uppsala universitet hade
vardera avsatt en miljon kronor till ett
projekt för att utreda möjligheten för att
skapa ett svenskt protoncenter. Samtliga
onkologkliniker och strålfysikavdelningar vid de svenska universitetssjukhusen
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var inbjudna till mötet i Uppsala.
– Mötet ledde till att en utredning om
det fanns ett behov av ett modernt protonterapicenter i Sverige tillsattes, fortsätter Thomas.
Att det var just i Uppsala mötet hölls
var ingen slump – Thomas förklarar att
det finns en lång erfarenhet av protonbehandling i staden.
– Theodor Swedberg-laboratoriet i
Uppsala startade så tidigt som år 1957
med protonbehandling, och har medfört
att Sverige är känt för protonbehandling
internationellt, berättar han.
Totalt var det knappt 2 000 patienter
som behandlades på Thé Swedberg Lab

som enheten kallades. Det är dock stor
teknisk skillnad på den behandling man
gav där, och den man planerar för idag.
Beslut år 2005
Mötet 2003 resulterade också i att
Svenskt Protoncentrum – SPTC – som
bestod av cancerläkare och strålfysiker
från universitetssjukhusen, bildades.
Dess arbetsuppgift bestod i att ta fram
ett vetenskapligt underlag för protonbehandling med svept protonstråle, som
politiker skulle ha som underlag för att
fatta politiska beslut om modern protonterapi anläggning i Sverige.
– Gruppen var produktiv, under höst-

Skandionkliniken

en samma år presenterade vi huvudrapporten, minns Thomas.
Denna huvudrapport var en mycket
detaljerad litteraturgranskning av strålterapi, inklusive protonterapi. Den visade att alla tumörtyper, som vid tidpunkten fick strålbehandling, skulle kunna ha
nytta av protonbehandling. Mellan 10
och 15 % av de patienter som fick strålbehandling skulle haft extra nytta om
behandlingen skulle kunna ha givits, helt
eller delvis, som protonbehandling.
Huvudrapporten publicerades i vetenskapliga tidskrifter år 2005.
– Tiden mellan 2003 och 2005 präglades av en förankring inom professionerna onkologi och strålfysik av den potentiella nyttan av nationell tillgång till svept
protonstrålning, förklarar Thomas.
I november 2005 förelåg konsensus
om detta behov, med förutsättningar för
politiskt beslut för att skapa en sådan an-

Thomas Björk-Eriksson

läggning – lokaliserad till Uppsala och
baserad på ett nationellt samägande och
distribuerad kompetens.

– och i mitten av augusti är det dags igen.
Stämning i gruppen är god, och entusiasmen är stor!

Ett lyft för hela nationella strålterapin
Distribuerad kompetens innebär att
kompetensen finns där patienten är –
dvs. både på hemmakliniken och på
Skandionkliniken, understryker Thomas.
– En förutsättning för att sådan kompetens ska uppstå är bl.a. att verksamheten
vid Sveriges universitetssjukhus hjälps åt
med att bemanna Skandionkliniken med
strålonkologer och sjukhusfysiker!
Han tillägger att för att man ska få detta att fungera rent praktiskt så är logistik,
arbetsmiljö och sociala hänsynstaganden
mycket viktiga.
– Det bygger på samarbete, delaktighet
och ansvarstagande, påpekar Thomas.
Systemet med distribuerad kompetens
och ett nationellt center innebär att samtliga universitetssjukhus i Sverige kan erbjuda sina patienter protonbehandling
och att denna modalitet är en naturlig
del av sjukhusens behandlingsarsenal.
Det innebär också ett sätt att säkra protonkompetens nationellt.
– Detta har inneburit ett lyft för hela
strålterapin i Sverige – vi har kommit i
fokus och har samverkat kring hela processen kring protonterapi.
Rent praktiskt innebär det att mycket
av arbetet görs ute på hemmaklinikerna.
Det är där som patienten ska utredas och bedömas, och det är där som
patienten ska fortsätta vårdas efter att
protonbehandlingen har genomförts
på Skandionkliniken. Detta medför att
hemmaklinikerna måste anskaffa och
avsätta resurser för protonterapi – till
exempel för att utföra CT-kalibreringar,
nya fixationer och ge information till
personal och patienter.
Det bör påpekas att på anläggningen
finns det både fast och roterande personal. Samtliga sjuksköterskor är fasta och
av sjukhusfysikerna är två fasta, i övrigt
är de roterande. Alla läkare som arbetar
här kommer vara roterande under kortare eller längre perioder.
– Kraven på dokumenterad arbetsbeskrivning och gemensamt arbetssätt
är därför stort, liksom att alla roterande
läkare ges möjlighet att tillsammans öppet diskutera arbetssätt och arbetsmiljö.
Vi läkare med rotationstjänstgöring på
Skandionkliniken sågs senast i april i år

Ska visa nyttan av protonbehandling
Diagnostik vid sjukdom, beslut om strålbehandling och förberedelser inför denna – inklusive dosplanering – kommer
att ske hemma på universitetsklinikerna.
– Patienten kommer att diskuteras
på regelbundna nationella videokonferenser innan det slutliga beslutet om
genomförandet av protonterapi fattas,
säger Thomas.
Videokonferenserna kommer till en
början att äga rum på måndagar och
onsdagar kl 13-14.
Mer än 80 % av de patienter som behandlas på Skandionkliniken ska inkluderas i nationella behandlingsprotokoll,
så att man en dag ska kunna utvärdera
effekterna av protonbehandling på ett
evidensbaserat sätt.
– Detta för att vi i framtiden ska kunna
välja den lämpligaste behandlingen för
alla patienter i Sverige som ska genomgå
strålbehandling i botande syfte!
Han understryker att det är viktigt att
vara medveten om att Sverige får Skandionkliniken för att visa nyttan av protoner, jämfört med andra moderna stråltekniker som är tillgängliga i landet.
Många tekniska utmaningar
År 2006 bildades KAS som svarar för
uppförandet och driften av protonanläggningen. Samma år startade även
upphandlingen av utrustningen som
vanns av Ion Beam Application (IBA).
– Efter att IBA monterat anläggningen,
så har acceptans- och kommisioneringsmätningar av protonterapisystemen genomförts, fortsätter Thomas.
Man har även arbetat med data till
dosplaneringssystemet, genomfört mätningar för att beskriva egenskaper hos
protonstrålen och hos kringsystemen
(bordsrobotar, positioneringssystem, bildsystem och CT-egenskaper), utfört kontroller av funktion av system och integration mellan olika system (behandlingssystem, bildsystem, dosplaneringssystem, onkologiinformationssystem),
valideringar av framför allt beräkningar
i dosplaneringssystem i fantom och patient samt framtagande av protokoll för
quality assurance.
– Inför klinisk start har också utförts
så kallade ”end-to-end” tester där vi ef-
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terliknat en klinisk patientbehandling
för att finna eventuella fel eller brister
innan vi behandlar på riktigt. Ett arbete
som hela Sverige deltagit energiskt i.
– IT-strukturen har inneburit att vi ska
knyta våra datorsystem med systemen
ute på klinikerna – och det har varit ett
jättearbete! Det handlar också om åtkomst till Nationella Patientöversikten
(NPÖ), att man ska ha tillgång till viktig
patientinfo – vilket har varit en utmaning, förklarar Thomas.
Praktiska utmaningar
Utöver alla tekniska utmaningar som
framtagandet av Skandionkliniken har
inneburit, så har det också handlat om
att rekrytera rätt personal.
– Det handlar om att redan från början bygga upp en tillåtande, inspirerande
optimal, arbetsmiljö med gemensamma
normer – det är nu det gäller, framhåller
Thomas.
Maria Furberg är vårdenhetschef, och
har arbetat med dessa frågor sedan februari 2012. Maria berättar att hon bedrivit ett systematiskt rekryteringsarbete
för att få rätt kompetens – t.ex. teknisk
kompetens, barnkompetens mm.
– Från början insåg vi att vi skulle ha
en geografisk spridning på rekryteringen – dels var det viktigt att inte dränera
Uppsalakliniken på Akademiska sjukhuset, och dels för att vi ska få den distribuerade kompetensen, säger Maria.
Hon påpekar att det är en stor utmaning att skapa en grupp som ska driva
verksamheten vid Skandionkliniken.
Det handlar om en sjuksköterskegrupp,
en undersköterskegrupp och medicinska
sekreterare.
– Just nu har vi åtta onkologisjuksköterskor, en undersköterska och en sekreterare. Det kommer att behövas påfyllning, fortsätter Maria.
Maria har också varit med i planeringen av själva bygget.
– När vi flyttade hit blev jag involverad i praktiska frågor om själva byggnationen. Jag anser att jag fick igenom det
mesta av det vi ville ha.
Den 17/6 2014 var det klart att flytta in.
– Kliniken var inte klar då, men den
administrativa avdelningen var det.
Det har varit en spännande resa, anser
hon.
– Vi har redan fått många anmälningar – patienter är alltså på gång, berättar
Maria.

8
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Otraditionell färgsättning och formgivning
Tillsammans med Thomas och Maria
går vi runt för att titta på den ovanliga
arkitekturen som präglar Skandionkliniken. Denna är avsiktligt utformad för att
leda tankarna långt bort från traditionell
sjukhusmiljö.
Utanför själva entrén möts besökaren
av ett antal skulpturer, här finns fantasifullt utformade föremål som sticker upp
ur marken – och barn ska även kunna
klättra på dem. Sedan kommer vi in i
entrétorget – som är vad man ersatt det
vanliga väntrummet med – och som
präglas av trämöbler och färgen grönt.
Här finns också en hammock där man
kan sitta och titta ut på en ljus och grönskande innergård.
När vi fortsätter in till själva läkarmottagningarna och behandlingsrummen
fortsätter arkitekten att skapa oväntade
möten med hjälp av färg och utformning.
Golven är djärvt färgsatta i lila, och dörrarna in till de olika behandlingsrummen är färgsatta med olika färger.
Det finns tre behandlingsrum, idag är
två av dem fullt utrustade för protonbehandling och det tredje kommer att utrustas när behov för ett sådant uppstår.
Till varje behandlingsrum hör två förberedelserum, där patienten kommer att
positioneras och förberedas för behandlingen.
Men en labyrint har det inte blivit. Maria och Thomas fäster vår uppmärksamhet på att dörren för utpassering efteråt,
om man ser den från utsidan – alltså från
”fel” håll – är listigt dold och smälter in i
den övriga väggen. Ingången syns dock
väl. Den genomtänkta arkitekturen ska-

par en intuitiv känsla för att gå rätt, och
bidrar till att generera ett effektivt flöde –
utan hjälp av skyltar och andra kommandon. Allting från samtalsrum till lekrummet för barnen känns som om de vore
från en modern konferensanläggning.
– Arkitekturen ska medverka till ett
mänskligt och värdigt mottagande av patienterna. Den har också som avsikt att
skapa nyfikenhet och inbjuda till samtal.
Vi önskar att man ska vilja säga något
allmänt och spontant när man kommer
in här. På så vis hoppas vi att kunna ”bryta isen” och skapa bra förutsättningar för
fortsatta samtal, förklarar Thomas.
Utbildningsinsatser
– Om vi ska få den distribuerade kompetensen att fungera, insåg vi tidigt att det
krävs stora nationella utbildningsinsatser inom strålterapin i allmänhet och protonterapin i synnerhet, berättar Thomas.
Han förklarar att universitetssjukhusen därför i samarbete med Svensk Onkologisk Förening och med stöd från
industrin har genomfört tre nationella
efterutbildningskurser för läkare och fysiker. Det har också arrangerats två dosplaneringskurser för dosplanerare och
fysiker.
– Sedan 2012 har vi i Sverige bedrivit
en protonskola för att lära oss mer om
dosplanering av – och behandling med –
protoner, samt den logistik som behövs
för att få Skandionkliniken med dess nationella engagemang att fungera på ett
patientsäkert och effektivt sätt.
Denna har också skapat en ”nättradition” för diskussion och samarbete som
också kan ses som en del av distribuerad
kompetens.

SOFs arbetsmiljöenkät
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Dessutom har universitetssjukhusen
och Skandionkliniken sörjt för kompetensutveckling av sina medarbetare genom internationella utbildningskurser
och auskultation vid University of Pennsylvania Hospital i USA.
– Dit har totalt 12 strålonkologer, 4
onkologisjuksköterskor och 2 sjukhusfysiker skickats, för att lära sig så mycket
som möjligt om protonterapi under två
veckor. Erfarenheter från dessa auskultationer har sammanfattats och publicerats
i två rapporter som sedan har distribuerats till verksamheternas medarbetare.
Utöver detta har utbildningsinsatser
inom akut sjukvård, brandskydd och de
olika systemens funktioner utförts till
personalen internt på Skandionkliniken.
Nationella arbetsgrupper
Att bygga upp Skandionkliniken har
även inneburit arbete med juridik och
avtal – allt från att vara vårdgivare med
HSA-katalogtjänst och tillstånd att bedriva verksamheten från Strålsäkerhetsmyndigheten, till försäkringar, städning,
lås- och larmlösningar samt kringsystem
till protonsystem och annan sjukvårdsutrustning.
– Många avtal har slutits med många
olika myndigheter. Det har bland annat
krävt en detaljerad processkartläggning
och åtföljande risk/konsekvensanalys
– samt en ingående beskrivning av hur
verksamheten är tänkt att fungera ur alla
olika aspekter. Processkartläggningen
liksom den efterföljande riskanalysen
har tagits fram nationellt, berättar Thomas
Organisation och förvaltning har varit
två andra viktiga frågor. Det har handlat
om allt från att definiera arbetsuppgifter,
skapa översikts- och detaljschema, identifiera lämpliga och kreativa mötesforum
och arbeta i ledningsgrupp alltihopa under ledorden ”distribuerad kompetens”
och utan något egentligt tydligt mandat
från verksamheterna.
– En härlig utmaning vill jag mena!
Ett stort arbete har lagts ner på ansvarsbeskrivningar, kvalitetshandböcker
och dokumenthanteringssystem.
– Det är viktigt för patientsäkerheten –
inte minst då en del av personalen kommer att vara rotationspersonal.
Nationella arbetsgrupper har skapats.
– Hela Skandionkliniken bygger på att
samtliga universitetssjukhus samarbetar
kring diagnosgruppernas framtagande
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av behandlings- och studieprotokoll i fixationsgruppen och protondosplaneringsgruppen samt arbetsgruppen för vårdforskning m.m.
För informationsutbyte och diskussioner mellan Skandionkiniken och hemmaklinikerna använder man sig bland
annat av Onkologidagarna och Forum
Skandion – ett regelbundet återkommande möte, två gånger årligen, mellan
universitetssjukhusen och Skandionkliniken som hittills fungerat för att rapportera och diskutera hur arbetet fortskrider.
Internationellt samarbete
Thomas framhåller att under hela arbetets gång har kommunikationen varit
mycket viktig, och därför en högt prioriterad, fråga.
– Det handlar om att skapa en förståelse av projektets karaktär – uppbyggnad av ett nationellt centrum, baserat på
distribuerad kompetens. Ett världsunikt
projekt!
Man har också haft föreläsningar för
allmänheten, sjukvårdspersonal, patientföreningar och universitetsstudenter
kombinerat med studiebesök och framträdande i media.
– Då är det viktigt med stor noggrannhet och balans, för att inte väcka falska
förhoppningar och drömmar hos cancersjuka patienter och deras anhöriga,
påpekar han.
En annan viktig del i uppbyggandet av
Skandionkliniken är det internationella
samarbetet.
– Förutom auskultationen i USA, finns
det idag bland sjukhusfysikerna ett väl
inarbetat samarbete med protonanlägg-

ningen i Trento, Italien. Vi samarbetar
även med partikelanläggningar i Krakow i Polen, Wiener Neustadt i Österrike
samt Prag i Tjeckiska Republiken.
Man samarbetar även med olika kliniker vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala,
som t.ex. anestesikliniken, vårdhygien,
onkologen och barnonkologen.
– Vi samverkar även med care-organisationer i Sverige för mottagande av
utländska patienter, i den mån denna
möjlighet finns vid hemmaklinikerna i
Sverige. Även dessa patienter måste gå
via onkologklinikerna vid de svenska
universitetssjukhusen – alltså även här
har man ett distribuerat arbetssätt.
Sverige har ett mycket gott rykte utomlands, och Thomas berättar att de regelbundet får förfrågningar från utlandet.
Vårdvetenskap
Forskning, utveckling och utbildning vid
Skandionkliniken inkluderar evidensen
för protonterapi.
– Vi får inte Skandionkliniken för att vi
vet att protoner är mycket bättre än fotoner, utan vi får kliniken för att visa vilken
plats svept protonstrålning har jämfört
med andra strålbehandlingstekniker i
Sverige, upprepar Thomas.
Han tillägger att han tycker det är imponerande att politikerna förstod detta
tidigt i projektet.
– Den vetenskapliga evidensen vid tidpunkten för kommunalförbundets bildande var tunn. Men politikerna insåg
att det finns ett engagemang inom professionerna att visa eventuell patientnytta av svept protonstrålning!
En annan viktig del är att utforska
vårdvetenskapen inom protonterapi som

Skandionkliniken

bygger på distribuerad kompetens.
– Detta kommer att ske nationellt genom den vårdvetenskapliga gruppen
– bl.a. genom en doktorand på institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid
Sahlgrenska akademin, Ulrica Langegård.
Ytterligare andra viktiga områden
inom FOU som Thomas tycker behöver
prioriteras är svept protonstrålning av
rörliga strålmål, t.ex. vid lungcancer och
Hodgkin´s sjukdom samt hippocampusbesparande strålbehandling av medulloblastom.
Samarbete och gemensamma lösningar
Christina Vallhagen Dahlgren är en av
de två sjukhusfysikerna som är fast placerade på Skandionkliniken.
– Jag har alltid tyckt att protonstrålebehandling har möjligheter som kompletterar vanlig strålbehandling. Det beror
på protonernas egenskaper – att de är
tyngre partiklar, som medger att man
kan forma stråldosen runt behandlingsområdet på ett mer avgränsat sätt, förklarar Christina.
Hon har arbetat med protonstrålning
tidigare – på Thé Swedberg-labbet i Uppsala.
– Det var dock med den gamla tekniken som hade lägre energi, så man kom
inte så djupt in i kroppen. Fältstorlekarna
var också mindre så man kunde inte nå
lika stora områden. Det vi hade då var
en fast stråle, nu har vi en svept stråle
vilket medger mer flexibla behandlings-

lösningar – man kan forma dosen runt
tumören bättre, fortsätter Christina.
Processen med att bygga upp en ny
verksamhet tycker Christina har varit
spännande och rolig.
– Jag tilltalas av två saker: protonstrålebehandlingens speciella möjligheter
och att det är ett nationellt projekt. Det
sista innebär att man får hitta gemensamma lösningar, samla erfarenheter av
strålbehandling i hela Sverige – samt lära
sig av varandra.
Christina framhåller, liksom Thomas,
att det finns så många läkare, sjukhusfysiker och dosplanerare i landet som gör
en fantastisk insats.
– Vi lär oss något nytt tillsammans, och
kunskapsbasen som redan finns vidgas
därmed!
Systemet med rotationstjänster betyder att Christina kommer att få arbeta
med andra fysiker, och även det tycker
hon är roligt.
– Vi har också varit utomlands – i USA
och Italien – och besökt kliniker som ligger före oss. Det är utvecklande. Målet
för allt vi gör är att vi ska ge patienten en
så bra behandling som möjligt, avslutar
hon.
Diagnosgrupper
När Svensk Onkologi kom på besök i slutet av juli var det inte långt kvar till den
dag då Skandionkliniken ska ta emot sin
första patient. Datumet är satt till den
31:e augusti.
– Vi planerade för att vara igång den

17/6 2015, men p.g.a. flera oberoende,
men samverkande, faktorer som tillsammans medförde att det inte var möjligt
att starta i juni med garanterad patientsäkerhet, beslutade vi att skjuta upp starten till 31/8, säger Thomas.
Det nya startdatumet kommer emellertid inte att påverka övrig planerad
verksamhet och bemanning på Skandionkliniken under tiden fram till klinisk
start.
De diagnoser man förbereder sig inför
är CNS- och skallbastumörer hos vuxna
och barn, gastrointestinal cancer, barncancer, lungcancer, head & neck cancer,
gynekologiska tumörer, prostatacancer
och Hodgkins sjukdom utan rörlighet.
– Vi kommer dock inte att starta med
alla diagnoser samtidigt, utan först med
hjärn- och skallbasnära tumörer hos
vuxna, påpekar Thomas.
Man har även tagit fram ett kliniskt
studieprotokoll för vårdforskning vid
protonterapi.
Aldrig tvekat om nyttan
Vi ber Thomas att summera sina erfarenheter så här strax innan den kliniska
uppstarten.
– Jag ser det som en mycket stor förmån att i samarbete med kollegor och
andra medarbetare ha fått vara med redan från början i processen att tillskapa en nationellt samägd anläggning för
svept protonstrålning. Det har också
varit väldigt roligt att vara delaktig i den
stora kompetenshöjning inom strålterapin generellt som projektet har lett till –
genom kurser, möten diskussioner och
samarbete, svarar Thomas.
Han förklarar att liksom i alla andra
projekt har det funnits perioder då arbetet gått lättare, och andra perioder då det
känts tyngre, och rent av motigt.
– Men ser man på resultatet, så känner
jag glädje, tacksamhet och ett stöd från
svensk onkologi. Samarbetet med andra
organisationer – nationellt och internationellt – samt det stora intresset från
allmänheten, har också varit mycket stimulerande.
– Jag har aldrig tvekat på nyttan av
projektet och dess betydelse för Sveriges
cancerpatienter i behov av högspecialiserad och patientsäker protonstrålbehandling, avslutar Thomas Björk-Eriksson.

Per Lundblad
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Skandionkliniken satsar på nya behandlingsprotokoll för olika diagnoser
Det förberedande planeringsarbetet av
det svenska protonterapicentrat i Uppsala – Skandionkliniken – inbegriper en
ambitiös satsning att strukturerat arbeta fram behandlingsprotokoll för olika
cancerdiagnoser/lokalisationer.

E

n genomgående tanke är att ”alla”
patienter som får behandling
med protonterapi skall handläggas inom ramen för protokoll för att på
så sätt, förutom målet med enhetlig behandling, man även vetenskapligt ska
kunna studera protonterapins effekter.
Ett digert och brett arbete initierades
där man utsåg diagnosgruppsansvariga inom respektive områden vilka i sin
tur bildade arbetsgrupper av intresserade onkologer med rimlig nationell
täckning. Vad gäller thorakala tumörer
(exklusive Hodgkins lymfom) är Jan Nyman, verksam vid onkologen Sahlgrenska, ansvarig och i den gruppen har jag
arbetat tillsammans med representanter
från de flesta andra universitetssjukhus.

På vad sätt arbetet bedrivits inom de
olika grupperna blir av naturliga skäl
avhängigt vilken diagnos samt vilken
anatomisk lokalisation det gäller, då användningen av protonterapi, även internationellt, varit väldigt olika beroende på
diagnos. Vid vissa diagnoser t.ex. skallbastumörer har det funnits en lång tradition av att behandla med protoner, ex
vid Swedberglaboratoriet i Uppsala och
ibland har patienter sänts utomlands för
proton- eller jonbehandling, och följaktligen blir utgångsläget för att starta protonbehandling i större skala i Sverige då
ett annat. Vad gäller lungcancer eller andra thorakala tumörer stod vi i vår grupp
inför andra utmaningar eftersom dessa
diagnoser i princip aldrig har behandlats med protoner eller joner. Det finns
heller inte någon större erfarenhet internationellt av thorakal protonbestrålning,
i synnerhet inte för den modernare typ
av protonterapi som finns vid Skandionkliniken med aktivt svepande stråle (active scanning) jämfört med äldre teknik

med passivt spridda protoner (passive
scattering). Att utvecklingen av protonbehandling inte kommit längre vid thorakal behandling beror på de speciella
svårigheter man får med de mer känsliga
protonerna jämfört med fotoner vid behandling av bröstkorgens olika vävnadstyper med mycket olika densitet, som
dessutom rör sig. Dosplansmässigt får
man ofta även i thorax ”snyggare” planer
där man sparar normalvävnad, i synnerhet med modern IMPT (intensity modulated proton therapy) jämfört med PSPT
(passive-scattering proton therapy) men
den högre precisionen med förstnämnda
tekniken ökar också känsligheten för fel
varför den tekniken hittills knappast har
implementerats för målområden som rör
sig.
Diagnosgrupperna
Utvecklingsarbetet i vår grupp började
därför från grunden med allmän diskussion och litteraturgenomgång. Vi fann
där att det mesta som fanns rapporterat var dosplaneringsstudier med olika
mycket vinst vad gäller lung- eller hjärtdos, några få retrospektiva patientserier
och enstaka prospektiva enarmade studier, men inga jämförande kliniska studier. Samtliga studier var dessutom med
den ”äldre” passivt spridda tekniken.
Härefter samlades vi vid de möten
som anordnades centralt av Skandionkliniken, där föreläsningar gavs, man fick
möjlighet till hjälp av statistiker och kunde ha utbyte med övriga diagnosgrupper.
Vi hade också mycket utrymme för
enskilt arbete inom respektive diagnosgrupp, något som var helt nödvändigt för
att kunna komma framåt i vår strävan.
Målet i vårt arbete var att få fram protokoll för behandling av patienter med
lungcancer (eller andra thorakala tumörer exklusive Hodgkins lymfom som har
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en egen diagnosgrupp) som var praktiskt
genomförbara och som hade chans att ge
en säker behandling med en potentiell
vinst för patienten jämfört med sedvanlig fotonbestrålning.
Vi gick igenom alla de studier på lungcancer och protoner som var registrerade
på clinical trials.gov för att få en uppfattning om det aktuella forskningsfältet och
diskuterade utifrån det vad vi skulle kunna bidra med.
Efter litteratur- och studiegenomgång
vidtog ett vilt spånande om diverse patientsituationer där vi bedömde att protoner kunde vara en potentiell vinst utifrån perspektiven av både intensifierad
behandling och/eller minskad toxicitet.
Spånandet konkretiserades i ett antal
preliminära studieförslag som skickades
ut till alla gruppmedlemmar för begrundande.
Upenn-kliniken i Philadelphia
Precis som inom andra diagnosgrupper
var ett par gruppmedlemmar på studiebesök vid Upenn-kliniken i Philadelphia
som relativt sett har gedigen kunskap om
protonbestrålning men inte heller där
fanns det någon större erfarenhet av thorakal bestrålning.
Efter ytterligare diskussioner enades
gruppen om två protokoll som ansågs
mest angelägna och som ligger närmast i
tid att kunna implementera, där det första
gäller thymom. För denna grupp är syftet med protoner framför allt att kunna

begränsa toxiciteten. Patienterna har förhållandevis lång överlevnad och medan
recidivrisken sänks av strålbehandling så
innebär detta också att framför allt hjärttoxiciteten potentiellt kan bli ett problem
på sikt, med ett liknande resonemang
som för patienterna med Hodgkins lymfom. Med tanke på att det är en ovanlig
diagnos som både behandlas och följs på
olika sätt, skulle detta även vara ett bra
tillfälle att få en större nationell enhet
kring hur denna sjukdom handläggs och
en möjlighet till systematisk uppföljning
av de flesta patienter som strålbehandlats
för thymom vad gäller recidiv och seneffekter såsom ex hjärttoxicitet över tid.
Till sist är det också en patientgrupp som
oftast är relativt opåverkad och där det
torde vara praktiskt ganska enkelt för de
flesta att resa till Uppsala och klara att bo
på patienthotell under det att de får sin
behandling.
PROTHYME och POLLUX
Behandlingsprotokoll finns under utarbetande under namnet PROTHYME
(PROtons THYMus Evaluation), för både
inoperabel sjukdom och postoperativ strålbehandling.
Den andra gruppen inom thoraxfältet som ligger närmast att behandlas vid
Skandionkliniken är patienter med stora
lungcancrar där sedvanlig fotonbestrålning inte låter sig göras på grund av för
höga doser till normalvävnad, oftast gäller det doserna till frisk lungvävnad.

För denna grupp är det angeläget att förbättra behandlingen och protoner skulle kunna vara en möjlighet. Det är en
grupp med kliniskt helt andra problem
än ovan nämnda thymompatienter där
de medicinska och logistiska utmaningarna ökar. De är ofta i sämre allmäntillstånd, bör ha integrerad cytostatika, får
oftast mer biverkningar från lunga och
esofagus av behandlingen och kräver
ett allmänt större omhändertagande för
vilket strukturerna idag ännu inte är helt
på plats. Än så länge finns ett synopsis
utarbetat som bygger på konkomitant
radiokemoterapi. Här har vi fortsatt
rymdtemat som vi har haft på tidigare
lungcancerstudier (d.v.s. Raket, Satellit,
Space, Planet), och protokollet går under
namnet POLLUX - PrOton therapy in
Locally advanced Lung cancer Unsuitable for X-ray therapy.
I skrivande stund ska snart den första
patienten få behandling på Skandion,
men till en början kommer detta inte
att inkludera gruppen med thorakala
tumörer. På grund av de tidigare nämnda speciella svårigheterna med thorakal
behandling behöver vi ha ett system för
andningskontroll för att få ner tumörrörligheten under behandling. Tekniken
för andningskontroll måste också vara
identisk, eller kompatibel, med tekniken
som finns på patientens hemsjukhus i
och med att det är där planeringen genomförs.
I höst fortsätter arbetet med att konstruktivt lösa dessa praktikaliteter tillsammans med Skandionkliniken och vi
ser fram emot att efter det kunna starta
ovan nämnda studier och vara med och
bidra med förbättrad strålterapi till patienter med thymom och svårbehandlad
lungcancer, och detta med behandling
som verkligen ligger i forskningsfronten.

Andreas Hallqvist
Onkolog, Göteborg
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Gynekologisk cancer och protonterapi
– möjligheter och svårigheter
Den första patient som behandlades
med protonterapi i Sverige var en
kvinna med ovarialcancer som när
den tidens behandlingsmöjligheter var
uttömda, erhöll protonterapi den 23
november 1957 vid Thé Svedberg-laboratoriet [1). Hon hade 1954 opererats med bilateral ooforektomi för en
begränsad ovarialcancer efterföljt av
röntgenterapi och vid första recidivet
1956 erhållit brachyterapi (radium) och
åter röntgenterapi.

P

rotonterapin 1957 bestod av 1 900
rad givet under 11 minuter mot ett
3 cm stort område på 2 cm djup,
vilket inte täckte hela tumörområdet
(Bild 1). Effekten följdes med upprepade
kliniska undersökningar och biopsier,
där man beskriver en remarkabel klinisk
effekt inom strålbehandlat område, med
cancerfria biopsier vid 4-veckorskontrollen. Dessvärre progredierade sjukdomen
utanför strålfältet och patienten avled 1
år efter behandlingen.
Behandlingsprotokoll
Nära sextio år efter den första patienten
behandlades med protoner så skriver vi
vetenskapliga protokoll för att en dag
kunna utvärdera proton- jämfört med
fotonterapi. Idag är det främst cervixcancer som är en utmaning vid gynekologisk
radioterapi och i viss mån endometriecancer, medan kvinnor med ovarialcancer idag mer sällan är aktuella för radioterapi tack vare utvecklingen inom
medikamentell onkologi.
Behandling av gynekologisk cancer
Vid cervixcancer är en viktig skiljelinje om sjukdomen är begränsad till cervix utan spridning till lymfkörtlar, eller
inte. Dubbla behandlingsmodaliteter bör
undvikas, för att minimera risken för se-

Bild 1

neffekter (tre gånger ökad risk för grad
3-4 morbiditet vid dubbla modaliteter).
Rekommendationen är därför att cervixcancer stadium IA-IB1 genomgår primär
radikal hysterektomi med pelvin lymfkörtelutrymning, medan stadium ≥IB2
erhåller primär definitiv radiokemoterapi, dvs. extern radioterapi, brachyterapi och konkomitant kemoterapi. Efter
primärkirurgi vid konstaterad spridning
till lymfkörtlar eller andra väldefinierade
riskfaktorer (t.ex. snäva kirurgiska marginaler, spridning till parametrier) ges
postoperativ radiokemoterapi.
Vid endometriecancer genomförs i
princip alltid primär kirurgi (hysterektomi, bilateral ooforektomi och beroende
på väldefinierade histologiska riskfaktorer pelvin och paraaortal lymfkörtelutrymning). Vid histologiska riskfaktorer

ges adjuvant terapi (kemoterapi, radioterapi) där lymfkörtelstatus avgör om radioterapi (pelvin/pelvin och paraaortal)
rekommenderas.
Utmaningen vid radioterapi för cervix- och endometriecancer är närheten
mellan målområdet (target) och riskorganen (blåsa, rektum, sigmoideum,
tunntarm, vagina). Tack vare utvecklingen inom den externa radioterapin (IMRT, VMAT) och MRT-baserad
3D-brachyterapi (IGABT, image-guided
adaptive brachytherapy) har möjligheten
till höga doser till target och samtidigt
lägre doser till riskorganen förbättrats,
men fortfarande kvarstår en betydande
morbiditet bland gynekologiska canceröverlevare som erhållit radioterapi.
Över 80% har förändrad tarmfunktion (imperativa trängningar, frekventa
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tarmtömningar, smärtor, i mer uttalade
fall analinkontinens), över 60% har förändrade miktionsvanor (täta och intensiva trängningar, inkontinens), uppskattningsvis 25% utvecklar lymfödem och i
princip alla har någon form av sexuell
dysfunktion (vaginal förkortning och inelasticitet, nedsatt lubrikation, dyspareuni). Sannolikt har den del av radioterapin
som ges vid extern radioterapi störst betydelse för seneffekterna (främst tunntarmsvolymer, dos till sigmoideum och
blåsdoser), medan brachyterapin medför
jämförelsevis mindre risk för långsiktiga

effekter. Ökad uppmärksamhet kring seneffekter har successivt lett till förbättrad
rehabilitering, men fortfarande är detta
ett stort problem, där mer precisa och
skonsammare terapier skulle kunna förbättra den långsiktiga situationen.
Ett annat problem är i de fall där
brachyterapi vid definitiv radioterapi
vid cervixcancer inte är möjlig p.g.a. tumörutbredningen eller anatomiska skäl.
För att uppnå lokal kontroll rekommenderas >85 Gy (EQD2) till HR-CTVD90
(90% av dosen till high-risk CTV), i
form av extern radioterapi 45-50 Gy och

MRT-baserad 3D brachyterapi (35-40 Gy
EQD2) för att uppnå hög central radioterapidos med lägre doser till riskorganen.
När inte brachyterapi kan ges (cervixstenos, tumörutbredning i vagina och
parametrier som inte nås med brachyterapi trots tillägg av interstitiella nålar
till den intrakavitära brachyterapin) ges
idag vanligtvis extern boost med fotoner.
Dosbegränsningar till rektum och blåsa
gör att dosen sällan kan tillåtas överstiga
75-80 Gy, vilket medför risk för att lokal
kontroll inte uppnås.
Vetenskaplig evidens
Antalet publikationer gällande protonterapi och gynekologisk cancer är påfallande få. Förutom enstaka dosimetristudier
och några fallbeskrivningar finns endast
en publikation av Arimoto och medarbetare, som 1991 rapporterar att de behandlat 15 kvinnor med cervixcancer i
Sapporo, Japan med protonboost istället för brachyterapi [2]. Det finns också
sparsam publicering av behandling med
lätta joner, företrädelsevis från Japan. Registrerade pågående studier är också få.
På http://www.clinicaltrials.gov finns en
enda pågående studie (NCT01600040)
från Massachusetts General Hospital,
USA, där man avser att behandla kvinnor
med lymfkörtelmetastaserande cervixeller endometriecancer med adjuvant
radioterapi mot pelvina körtelstationer
med protoner och jämföra dem med historiska kontroller som erhållit 3D CRT
(conformal radiotherapy) eller IMRT
med fotoner. Studien har pågått sedan
maj 2013 och i april 2015 hade man ännu
inte rekryterat de 30 kvinnor som planerades. På http://ptcog.web.psi.ch finns
en studie från Korea, för paraaortal primär eller rebestrålning med protoner till
kvinnor med paraaortal lymfkörtelmetastaserande gynekologisk cancer.
Man kan fundera över varför det finns
så få publikationer rörande gynekologisk
cancer och protonterapi. Den viktigaste
orsaken är nog att den ultimata boostbehandlingen vid cervixcancer redan
finns – brachyterapi [3]. Den har funnits
sedan radioterapin utvecklades i början
av 1900-talet i och med användandet av
radium som upptäcktes av Marie Curie 1898, och som vidareutvecklats med
stormsteg i och med införandet av 3D
IGABT. Dosen till target kan ökas och
kontrolleras samtidigt som dosen till
riskorganen kan minskas. Den andra or-
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saken är sannolikt targetområdets besvärliga läge – omgivet av organ med varierande läge och storlek, med varierande
innehåll som påverkar var Bragg-peaken
levereras – gas, vätska, fastare material.
Något som både kan leda till att target
missas och till att riskorganen får full
stråldos. Många studier inom konventionell radioterapi finns där man försökt
minimera organrörelser (dryckes- och
tömningsscheman), med nedslående resultat. Till skillnad från protonboost vid
prostatacancer kan inte strålningen ges
via perineum, p.g.a. oacceptabla doser
till vulva och vagina.
När protoner?
Protonterapi kan teoretiskt ersätta brachyboosten i de fall när brachyterapi
inte kan ges av tekniska skäl, med högre targetdoser, bättre dosfördelning,
lägre doser till riskorganen och mindre
seneffekter än när kompensationen för
brachyterapin ges med konventionell radioterapi med fotoner.
En annan intressant indikation är vid
postoperativ adjuvant radioterapi mot
pelvina och ibland även paraaortala körtelstationer, vid främst endometriecancer, för att minimera dosen till riskorgan,
inte minst tunntarm.
En tredje möjlig indikation är paraaortal bestrålning (primär eller rebestrålning) eller bäckenväggsrecidiv (rebestrålning), för möjlighet till höga doser
till target och låga doser till riskorgan.
Studier
Dessa tre potentiella studier (och andra
som förkastats) har diskuterats inom den
nationella gruppen för gynekologisk radioterapi och vid diagnosgruppsmöten,
då även i dialog med de övriga diagnosgrupperna främst bäckengruppen (prostata-, GI-cancer). Två studieprotokoll
har framarbetats (scenario 1 och 2) där
slutjusteringar pågår. Det tredje scenariot kan med fördel utökas till även andra
diagnoser och inte enbart gynekologisk
cancer, för att öka studiebasen. För scenario 1 (protonboost när brachy inte
kan ges) tänker vi oss ett proaktivt flödesschema då det redan vid den primära
planeringen av definitiv radiokemoterapi
vid lokalt avancerad cervixcancer finns
faktorer som talar för att brachyterapi
kommer att bli svår att genomföra (stor
tumörutbredning till parametrier o/e intilliggande organ). Kontakt skall då tas

Bild 2

med Skandionkliniken för en preliminär bokning av protonterapi direkt i anslutning efter avslutad fotonterapi mot
pelvina körtlar och central tumör. Efter
cirka 4 veckors fotonterapi utförs förnyad MRT och undersökning i anestesi
(enligt rutin) då beslut tas om att genomföra brachyterapi om möjligt, men
annars protonterapi. En ny dosplanering
utförs på hemorten och en protonplan
görs. Protonboost ges på Skandionkliniken med 4-5 fraktioner á 6 Gy två gånger
per vecka [4] efter fullföljd fotonterapi på
hemorten. För scenario 2 tänker vi oss en
randomiserad fas II-studie mellan fotonterapi på hemorten och protonterapi på
Skandionkliniken, föregånget av en genomförbarhetsstudie (feasibility study),
med utfallsmått toxicitet och non-inferiority (Bild 2).
För båda dessa studier ser vi en del potentiella problem:
Scenario 1: Definitiv radiokemoterapi vid lokalt avancerad cervixcancer
är en mycket tuff behandling. Parallellt
med radioterapin ges veckovis Cisplatin.
Tarmbiverkningarna är ofta påtagliga i
slutet av behandlingsperioden. Att då
transporteras till Skandion kliniken och
bo på hotell i 2-3 veckor kan vara svårt
att genomföra. Många av dessa patienter
kommer minst att behöva en följeslagare,
eller ofta kunna beredas plats för inneliggande sjukhusvård för att kunna genomföra behandlingen.
Scenario 2: Postoperativ adjuvant be-

handling vid cervixcancer innefattar även konkomitant kemoterapi, dvs. denna
del av behandlingen behöver genomföras
på Uppsala Akademiska Sjukhus, inklusive behov av blodprovstagning, ordinationer, journalföring och beredskap för
omhändertagande av akuta biverkningar.
Många patienter med endometriecancer är äldre och har en samtidig sjuklighet, som gör att de kan vara mindre villiga eller lämpliga att genomgå 5 veckors
behandling långt från hemorten. De har
därutöver mellan operationen och radioterapin genomgått en period med adjuvant kemoterapi (fyra cykler karboplatin
och paklitaxel) som också kan ha medfört ett påverkat allmäntillstånd.
Utarbetande av behandlingsprotokoll
Arbetet med att utarbeta dessa studieplaner och behandlingsprotokoll har varit
roligt och stimulerande. Det har öppnat
upp samarbeten som inte fanns tidigare – inom och utanför tidigare nätverk.
Men det har också varit problematiskt.
Det har funnits ett krav från verksamheten att utföra arbetet, men det har inte
funnits tid avsatt för det hela. Vi gynonkologer är få och vi som arbetar med
radioterapi inom gruppen är ännu färre.
Utvecklingen av brachyterapin (IGABT)
och extern radioterapi har medfört ökat
behov av utbildning och utvecklingsarbete och inte minst kliniskt arbete kring
dessa verksamheter. Protonterapi är ett
nytt område som få både allmän- och
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gynonkologer har kunskap eller kompetens inom och det har många gånger känts som när en blind leder en döv.
Dessutom ganska ensamt i mörkret under stor tidspress och med många tuvor
att snubbla på. Där ledningen knappt ens
vet om vilket svårt uppdrag de skickat
ut oss på. Mandatet har inte varit uttalat, utan har mer vuxit fram utifrån eget
engagemang, andra åtaganden (i mitt fall
ordförande för det nationella vårdprogrammet för cervix- och vaginalcancer)
och kollegors värdefulla och avgörande
uppbackning (och ibland omöjliga uppgift att själva även hinna med detta). En
stark drivkraft har varit att medverka i
utvecklingen i förbättrade behandlingsmodaliteter för kvinnor med gynekologisk cancer, men också möjligheten till
utökat strålarbete nationellt. Möten och
kurser som arrangerats av entusiastiska
kollegor på onkologklinikerna vid Sveriges universitetssjukhus i samarbete
med Svensk Onkologisk Förening och
Skandionkliniken, nätverk som skapats
genom samarbetet kring tillskapandet
av Skandionkliniken, arbete i vårdprogramgrupper kring gynekologiska strålfrågor och protonskolan har varit till stor
hjälp, men jag hade personligen önskat
en starkare och tydligare organisation
och gemensam finansiering, som arbetat

aktivt och upprepat gentemot de lokala
onkologiska klinikerna vid universitetssjukhusen för att avsätta framför allt tid
till arbetet – ”organisationer har inget
minne”. De som var med och fattade beslutet om en nationell protonanläggning
2005 har till stora delar bytts ut, ibland
flera gånger, och budskapet om att detta
är ett nationellt gemensamt ansvar behöver upprepas igen och igen. Annars tar
man för givet att detta löper på av sig
själv. Vilket det gör, men på bekostnad av
mycket eget arbete av enskilda individer
utan återbetalning. Enskilda medlemmar
i projektet skulle inte ha behövt utverka
mandat på egen hand, eller arbetat på sin
fritid, utan detta borde självklart vara en
del av den kliniska tjänstgöringen som
onkologin nationellt ansvarar för. Dessutom borde det självklart vara merit- och
lönegrundande!!! Som det varit nu har
mycket av arbetet utförts utöver en redan
hårt pressad arbetssituation. Detta handlar också delvis om radioterapins ibland
undanskymda roll inom onkologin – den
medicinska onkologin har en annan position med en lång tradition av kliniska
studier, sponsring/finansiering och uppbackning av läkemedelsindustrin, konferenser och prövningsenheter, som vilar på erfarenheter, äldre studier och en
mängd tidigare publikationer. Jag hade

önskat motsvarande infrastruktur när vi
nu gett oss in i något som många gånger känts som ”nybyggarland” baserat på
teorier och hypoteser, men också oroande lite konkret kunskap. De kliniska aspekterna hade behövt adresseras tidigare
och tydligare, medan en stor del av fokus
istället legat på fysik- och dosplaneringsaspekter, vilket lett till onödiga slitningar
inom arbetet.
Positiva synergieffekter
Arbetet med protonprotokollen har lett
till synergieffekter (vilket varit hur jag
”sålt in” det hela i mina nätverk) och ökat
radioterapikompetensen bland de av oss
som varit aktiva i processen, inklusive
positiva effekter i de nationella vårdprogramgruppernas arbeten. I framtiden
förutses större förutsättningar för nationella radioterapistudier, inte bara inom
protonterapi, utan även inom foton- och
brachyterapi. Genom Sveriges gynonkologiska unika förutsättningar till nationella (SSGO) och nordiska (NSGO)
studier har vi här möjlighet att skapa
evidens inom protonbehandling vid gynekologisk cancer.
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Gynonkolog, Göteborg
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Lovande med PD-1-hämmare mot
recidiverande Hodgkins lymfom
Hodgkins lymfom (HL) är en av de första cancersjukdomar där strålbehandling och kombinationsterapi med cytostatika möjliggjort bot. Dessa genombrott har följts av framsteg i individuell
anpassning av behandlingen, vilket gett
en hög frekvens av bot och minskad
risk för sena biverkningar av behandlingen.

T

yvärr har framstegen vid recidiverande sjukdom inte varit lika stora som vid primärbehandling. Vid
första återfall behandlas sjukdomen oftast med cytostatika följt av autolog stamcellstransplantation (ASCT) och ungefär hälften av dessa patienter botas. Vid
återfall efter ASCT ser det dystrare ut.
Enda möjligheten till bot i det läget är allogen stamcellstransplantation men denna procedur har vid HL utmärkts av låg
andel botade och hög transplantationsrelaterad mortalitet (TRM) [1,2].
Behandlingar har lyst med sin frånvaro
Under många år har nya behandlingar
för HL lyst med sin frånvaro. Det dröjde
nära 30 år efter närmast föregående nyhet tills antikropps-cytostatikakonjugatet brentuximab vedotin 2012 godkändes
i EU. Brentuximab vedotin är det hittills
effektivaste preparatet mot recidiverande HL. Det har gett en over-all response rate (ORR) på 75% och kompletta
remissioner (CR) hos 34% hos tidigare
ASCT-behandlade [3]. Dessutom tyder
tillgängliga data på att allogen stamcellstransplantation, efter förbehandling med
brentuximab vedotin ger en imponerande förbättring av resultaten, jämfört med
utan förbehandling med brentuximab
vedotin. En TRM på 0% och progressionsfri överlevnad efter 2 år på 59,3%
(N=18-21), har rapporterats[4,5], jämfört med TRM på 22% och progressions-

fri överlevnad på 26,1% efter 2 år i historiska material [2,5].
Även det ”nygamla” cytostatikapreparatet bendamustin, som först utvecklades
i Östtyskland på 1960-talet, har visat lovande data. Hos patienter som recidiverat och i de flesta fall genomgått ASCT
har man sett ORR på 53% och CR hos
33% [6]. Många andra preparat har prövats men inget har kommit i närheten
av resultaten för brentuximab vedotin
eller bendamustin. HL har för patienter
med recidiverande sjukdom förblivit en
mycket svårbehandlad sjukdom.
Nya läkemedel
Så sent som i december 2014 presenterades dock intressanta data om en ny
grupp läkemedel på American Society
of Hematology (ASH) mötet i San Francisco. Det är mycket lovande data om två
läkemedel som hämmar programmed
death-1 (PD-1) för behandling av recidiverande eller refraktärt HL.

Grunden för att använda PD-1-hämmare mot HL är att tumörcellerna överuttrycker PD-1-liganderna 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 ett sätt för
tumörcellerna att undkomma immunförsvaret.
Först presenterades resultat från en
studie med PD-1-hämmaren nivolumab.
105 patienter, varav 23 med HL, behandlades i en fas 1b-studie. 18 (78%) av dem
var tidigare behandlade med brentuximab vedotin. 18 (78%) hade också genomgått ASCT. ORR var 87%, CR sågs
hos 17%, partiella remissioner (PR) hos
70% och stabil sjukdom (SD) 13% [Armand P et al. Abstract 289, 56th ASH
annual meeting, San Francisco, 2014].
Studien har sedan även publicerats i New
England Journal of Medicine [7]. En fas
2 studie är pågående.
Den andra studien var en fas 1b-studie
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med pembrolizumab. 31 patienter med
HL har behandlats. ORR var 66%, CR
21% , PR 45%, SD 21%, PD 14%. Om
man delade upp patienterna på de som
inte var aktuella för eller vägrade ASCT
respektive hade recidiv/progress efter
ASCT var ORR 44% respektive 75%. PDL1 uttrycktes hos 10/10 analyserade patienter [Moskowitz C et al. Abstract 290,
56th ASH annual meeting, San Francisco, 2014.]. En fas 2 studie är aktuell.
Slutsats
Resultaten från studierna är lovande för
recidiverande HL men måste bekräftas i
fas 2 och 3 studier. En stor majoritet av
patienterna i de studier som presenteras
här var tidigare behandlade med brentuximab vedotin och gruppen som helhet är mycket svårbehandlad. Vi hoppas
i Sverige kunna delta i fas 2 studien med
pembrolizumab men detta är inte klart i
skrivande stund.
Daniel Molin
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daniel.molin@onkologi.uu.se
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Cancer Immunterapi - hämmare av
immun checkpoint receptorer
Cancer immunterapi är ett samlingsbegrepp för ett flertal terapiformer med
målsättning att utnyttja kroppens immunsystem för att eliminera canceromvandlade normala celler.

T

illförsel av monoklonala antikroppar (passiv specifik immunterapi)
riktade mot tumörassocierade antigener på tumörcellens yta t.ex. CD20,
Her-2, EGFR, vilka är en del av individen själv, fick sitt kliniska genombrott
på 90-talet. De är hörnpelare inom cancerbehandling vid ett flertal sjukdomar
och har uppnått ”block-buster” status
(försäljningsvolym på mer än 1 miljard
US dollar per år). Anti-tumörcells antikroppar är multifaktoriella i sina verkningsmekanismer. En del är aktivering
av patientens innata immunsystem.
Tummörvacciner aktiverar kroppens
immunsystem (aktiv specifik immunterapi) till att själv producera främst
cytotoxiska T celler (CTL) men också
antikroppar, vilka kan döda tumörcellerna. Tumörantigenerna i ett tumörvaccin
är också en del av individen själv, vilket
gör att även om individen kan bygga upp
ett immunsvar kommer detta att tryckas ned av immunsystemets regulatoriska
funktioner för att hämma ett immunsvar
som är riktat mot självstrukturer. Ett
sådant kan skada normal vävnad men
kan också eliminera tumörceller. Immunsuppression är sannolikast en av
huvudorsakerna till att hittills testade tumörvacciner inte uppnått önskad klinisk
effekt även om grundtanken varit genial.
En annan form av cancer immunterapi
inkluderar ospecifik aktivering av immunceller som NK celler och M1 makrofager med t.ex. cytokiner och passiv
tillförsel av genetiskt modifierade T celler, CAR-T (chimeric antigen receptor).
CAR-T är inte enbart effektivt vid he-
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matologiska maligniteter utan även vid
solida tumörer och bedömes kunna bli
ett mycket viktigt tillskott vid tumörbehandling.
En ny form av immunterapi som gör
sitt insteg med stormsteg är immunmodulerande behandling riktad mot specifika receptorer.
Immunsystemet och cancer
Teorin att immunsystemet skulle kunna
känna igen och eliminera tumörceller
utvecklades först av Burnett och Thomas
vilken initialt möttes av stor skepticism,
men har gradvis accepterats på basen av
starka experimentella data och är en del
av det som benämnes ”cancer immunoediting”. Denna process består av tre faser:
elimination, ekvilibrium och escape. Under eliminationsfasen tillväxer tumörcellerna och skadar mikromiljön. Immunceller som NK och NKT celler inhiberar
angiogenes och tumörcellsproliferation.
Tumörcellsrester tas upp av dendritiska celler och intierar ett tumörspecifikt
CD4 och CD8 T-cells svar med målsättning att döda tumörcellsantigenbärande
celler. Equilibriumfasen är den längsta
fasen där tumörceller och T-celler är
i ett tillstånd av dynamisk balans. Tumörcellspopulationen befinner sig i ett
slumrande stadium. Under denna långa
process uppstår emellertid genetiskt instabila tumörer som överlever och utvecklar ”resistens” mot immunologisk
övervakning som leder till escape av tumörceller.
T-celler som kan känna igen tummörantigener (självantigener) måste
noggrant regleras för att undvika excessiv proliferation och skada på normalvävnad. Flera s.k. checkpoints receptorer
inom immunsystemet är involverade i
denna process. CTLA-4 och PD1 är inhibitoriska receptorer på T-celler. Dessa

receptorer uttrycks på T-cells ytan efter
antigen aktivering av t.ex. tumörantigener och förmedlar en negativ signal till
tumörantigen igenkännande T-celler
så att de inte kan skada antigenbärande
målceller, dvs skydda normala celler men
konsekvensen blir också att antigenbärande tumörceller inte kan elimineras.
CTLA-4 är en negativ regulator på aktiverade T-celler och binder till B7 molekylen på dendritiska celler. CTLA-4
uppträder 2-3 dagar efter initiering av ett
T-cells svar och är en ”early break” på immunsystemet. En annan immun checkpoint kontroll receptor är PD1 som finns
på ett flertal populationer av aktiverade
T-celler och på NK-celler, B-celler och
myeloida suppressorceller. Denna receptor uppträder senare under immunaktiverings-processen och kan betraktas
som en ”late break” på immunsystemet.
Till skillnad mot CTLA-4 som är involverad i den initiala T-cells aktiveringen har PD1 en roll i reglering av det inflammatoriska svaret av effektor T-celler
i vävnaden. Liganden för PD1 är PDL1,
som finns på tumörceller, men också på
dendritiska celler. En närbesläktad ligand är PDL2. PDL1 är inte konstitutionellt uttryckt på tumörceller utan snarare
aktivt inducerad av den inflammatoriska
reaktion som det cellulära tumörcellssvaret framkallar genom t.ex. produktion
av γ-interferon. PDL1 är mest uttryckt i
de delar av tumören där det finns infiltrerande T-celler, vilket kan tala för att
PDL1 uttrycket är en aktiv process som
bidrager till den immunologiska resistensutvecklingen.
Induktion av multipla immun checkpoint molekyler i en tumör och dess
mikromiljö är viktiga mekanismer som
orsakar resistens mot immunterapi (Fig.
1, sid 31).
Inhibition av dessa immun checkpoint
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receptorer leder till aktivering av effektor funktioner, främst tumörspecifika
T-celler, som kan återfå sin förmåga att
eliminera tumörceller som uttrycker tumörantigen av självursprung.
Monoklonala antikroppar har producerats mot dessa receptorer och givit uppmuntrande resultat. Då dessa strukturer
är en del av det normala immunsystemet
kan immun checkpoint terapi i princip
användas vid samtliga tumörsjukdomar.
Framgången är sannolikt beroende av
vilken betydelse immunologisk övervakning har för tumörcellsöverlevnad satt
i relation till andra tillväxtbefrämjande
mekanismer.
Anti-CTLA-4 antikroppar (ipilimumab,
tremelimumab)
Ipilimumab var den först godkända antikroppen mot en immun checkpoint receptor, CTLA-4. Den godkändes av EMA
2012 för andra linjens behandling av metastaserande melanom. Sedan dess har
utvecklingen gått med en rasande fart.
I en nyligen publicerad artikel av över
1800 patienter med avancerat malignt
melanom från 12 studier, varav en tredjedel var tidigare icke-behandlade, var
treårsöverlevnaden 26% för tidigare
icke-behandlade och 20% för tidigare behandlade patienter. Överlevnadskurvorna visade en platåeffekt vid tre år, med

en totaluppföljningstid på mer än 10 år.
Effekten var oberoende av tidigare behandling och ipilimumab dosering. Data
stöder att cirka 20-25% av patienter med
avancerat melanom är långtidsöverlevande (> 4 år) på ipilimumab terapi (1,2).
Hittills är ipilimumab endast godkänt
för avancerat melanom, men preliminära resultat visar att ipilimumab kan vara
effektivt ensamt eller i kombination med
cytostatika vid icke småcellig lungcancer,
pankreascancer och prostatacancer (3).
En annan CTLA-4 antikropp, tremelimumab, har nyligen blivit godkänd av
FDA för behandling av mesoteliom.
Anti-PD1 antikroppar (nivolumab, pembrolizumab, pidilizumab)
Ett flertal anti-PD1 monoklonala antikroppar är under utveckling. Två antikroppar har blivit godkända av EMA.
Nivolumab är godkänd för avancerad
NSCLC av skivepiteltyp efter tidigare
behandling med kemoterapi och för avancerat malignt melanom oavsett BRAF
mutationsstatus.
Pembrolizumab har också godkänts
för första linjens behandling vid metastaserande melanom.
Nivolumab
Nivolumab som förstahandsbehandling
vid avancerat melanom inducerade 9%

CR och 35% PR. ”Disease control rate”
(DCR) 55%. Progressionsfri överlevnad
7 mån. Motsvarande siffror för ipilimumab ensamt var 2% CR, 17% PR, 41%
DCR och en progressionsfri överlevand
(PFS) på 3 mån. Om dessa två antikroppar, mot olika immun checkpoint receptorer, kombinerades ökade såväl svarsfrekvensen som PFS: CR 12%, PR 46%,
DCR 72% och PFS 12 mån. Biverkningarna ökade emellertid. 16% i nivolumab
gruppen mot 27% i ipilimumab gruppen
och 55% i kombinationsgruppen. Inga
nya biverkningar noterades jämfört med
de för respektive antikropp. Biverkningarna var hanterbara. Studien bedömes
vara ett stort steg framåt i melanomterapi
(4). Längre uppföljningstider är nödvändiga, men det förefaller som om överlevnadskurvorna planade ut kring 25% efter
fyra år i nivolumab gruppen (5).
Nivolumab verkar också vara bättre
än dacarbazine för behandlingsnaiva
patienter med avancerat melanom utan
BRAF mutation. CR var 8% för nivolumab och 1% för dacarbazine. DCR 57%
för nivolumab mot 36% för dacarbazine.
Ettårsöverlevnaden för nivolumab behandlade patienter var 73% mot 42% för
dacarbazine (p<0.001)(6).
I en annan studie av patienter med
avancerat melanom och progression efter ipilimumab eller ipilimumab/BRAF
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hämmare jämfördes nivolumab mot
dacarbazine eller paclitaxel tillsammans
med carboplatin. 32% av patienterna
uppvisade objektiv remission i nivolumab gruppen mot 11% i kemoterapi kohorten. Motsvarande siffror för DCR var
55% och 45%. Grad 3-4 biverkningar var
endast 5% i nivolumab gruppen mot 9% i
kemoterapigruppen (7). Studien bekräftar den goda effekten av nivolumab vid
avancerat melanom och att det inte finns
korsresistens mellan terapier riktade mot
olika immun checkpoint hämmare, utan
dessa skulle med fördel kunna kombineras (se ovan).
Nivolumab är också effektivt vid
NSCLC efter första linjens kemoterapi. I
en jämförande studie mot docetaxel ensamt noterades en objektiv svarsfrekvens
på 20% hos patienter som fått nivolumab mot 9% hos de som fick docetaxel
(p=0.008). DCR var 49% mot 43%. Vid
ett år levde 42% i nivolumab gruppen mot
24% i docetaxel gruppen. Medianöverlevnadstiden var 9 mot 6 mån (p<0.001).
Behandlingsrelaterade biverkningar var
låga i nivolumab gruppen, enbart 7%
mot 55% i docetaxel gruppen (8). Motsvarande effekter av nivolumab har också
rapporterats i andra studier (9).
De mest anmärkningsvärda resultaten
har nog presenterats vid Hodgkins sjuk-
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dom. I en liten studie omfattande 23
patienter som var refraktära eller hade
fått återfall efter stamcellsterapi och/
eller brentuximab terapi noterades 17%
kompletta remissioner och 70% partiella.
DCR var 100%. Progressionsfri överlevnad vid 6 mån var 86% (10).
Vid metastaserande njurcancer där
patienterna erhållit en eller flera tidigare behandlingsregimer sågs en ORR
på cirka 20% oberoende av dosering av
nivolumab (0.3 – 10 mg/kg). Medianöverlevnaden för de olika dos-kohorterna
var cirka 20-25 mån och ingen statistiskt
signifikant skillnad mellan olika doseringsgrupper. Däremot noterades en
högre biverkningsfrekvens i den högre
doseringsgruppen (11).
Nivolumab är också effektivt vid hepatocellulär cancer med 20% ORR och en
ettårsöverlevnad på 62%. Även i denna
studie noterades inget dos-respons samband för kliniskt svar (0.1-10 mg/kg).
(El-Khouveiry et al, ASCO 2015).
En ökad biverkningsfrekvens vid högre dosering, men ingen ökad klinisk
tumöreffekt har alltså noterats i flera studier vid olika tumörsjukdomar.
Pembrolizumab
Pembrolizumab, en annan anti-PD1 antikropp, inducerade en svarsfrekvens på

cirka 33% hos patienter med avancerat
melanom som inte erhållit mer än en tidigare behandling. Även i denna studie
sågs inget dos-respons samband. Effekten var signifikant bättre än för ipilimumab ensamt (12%) (p<0.001). CR var
cirka 6% för pembrolizumab mot 1% för
ipilimumab. Den uppskattade progressionsfria överlevnaden vid 6 mån var 47%
för pembrolizumab mot 27% för ipilimumab (p<0.001). Ettårsöverlevnaden
för pembrolizumab var 70% mot 58% för
ipilimumab. Allvarliga biverkningar var
drygt 10% för pembrolizumab mot 20%
för ipilimumab (12). Effekten i denna
studie var liknande den som för nivolumab. Inget dosrespons samband kunde
heller noteras och effekten bättre än ipilimumab. Biverkningsprofilen förefaller
vara densamma (12).
I en annan studie med ipilimumab refraktära melanompatienter som behandlades med pembrolizumab noterades en
progressionsfri överlevnad vid 6 mån på
cirka 35% mot 16% för kemoterapigruppen. Inget dosresponssamband kunde
noteras. Grad 3-4 biverkningar för pembrolizumab gruppen var cirka 11-14%.
Ingen dosberoende antitumör effekt noterades. Grad 3-4 biverkningar i kemoterapigruppen var 25% (13).
Huruvida det är någon skillnad mellan nivolumab och pembrolizumab vid
avancerat melanom kan för närvarande
inte avgöras. Jämförande studier måste
till för att besvara denna fråga. Hittills
finns inga data som indikerar på att det
finns väsentliga skillnader i effekt och biverkningar av de två antikropparna.
Behandling med enbart pembrolizumab vid lokalt avancerad eller metastaserande NSCLC inducerade en svarsfrekvens på 18% hos tidigare behandlade
patienter och 25% i den behandlingsnaiva gruppen. Ytterligare drygt 20% av
patienterna uppnådde stabil sjukdom.
Som i andra studier sågs ingen skillnad
mellan olika dosregimer. Medianöverlevnaden för tidigare behandlade patienter var 9 mån och 16 mån för de tidigare
obehandlade (14).
Flera immun checkpoint antikroppar
är under utveckling. Det skall bli intressant att se om det finns skillnader mellan
olika antikroppar riktade mot samma
strukturer. Flera olika cancertyper är
föremål för utvärdering av effekt. Det är
sannolikt att positiva effekter kommer
att ses vid ett flertal cancerformer då det
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är en generell behandlingsprincip. Antikroppar är också under utvärdering tillsammans med konventionell kemoterapi
och strålbehandling, då sådana inte förefaller negativt påverka immunologiska
funktioner.
Biomarkörer
Immunterapi med “immun checkpoint”
antikroppar är mycket kostsam och förenad med många biverkningar. Alla patienter har inte nytta av behandlingen
även om det är en mycket stor andel.
Det är angeläget att finna biomarkörer
som kan förutspå det terapeutiska svaret. PDL1, liganden för PD1, på tumörcellspopulationen skulle kunna vara en
lovande markör. Den bäst genomförda
studien med denna frågeställning visade
att lungcancer patienter som behandlades med pembrolizumab och där minst
50% av tumörcellspopulationen uttryckte PDL1 hade den bästa svarsfrekvensen,
vilken mer än fördubblades, och hade
den bästa överlevnaden jämfört med den
grupp som hade ett lägre PDL1 uttryck
(14). Detta mönster ses dock långt ifrån
i alla studier. I de flesta andra undersökningar har man ej kunnat fastställa några säkra relationer mellan PDL1 uttryck
och kliniskt svar som var av klinisk relevans. Mycket återstår att göra, framför
allt att utveckla en standardiserad och
robust teknologi. Man måste också leta
efter andra biomarkörer än PDL1. Det är
angeläget att kunna selektera patienter
som svarar på denna behandling.
Biverkningar
Frekvensen biverkningar vid behandling
med PD-1 blockad är lägre och mindre
allvarliga än med CTLA-4 riktad terapi. Cirka 60% av patienterna som erhöll
anti-PD-1 behandling hade någon form
av biverkningar. Grad 3-4 biverkningar
var mindre än 10%, huvudsakligen grad
3. Inga behandlingsrelaterade dödsfall
har rapporterats. Cirka 25% av biverkningarna bedömes vara immunologiskt
medierade. Hit hör t.ex. klåda, hudutslag, diarréer, thyreoideadysfunktion,
uveit, colit, hepatit, pneumonit. Biverkningarna var hanterbara, men ansvarig
läkare måste tidigt känna igen biverkningsmönstret och snabbt sätta in immunosuppressiv behandling. Patienterna
återhämtade sig snabbt. Immunosuppressiv behandling hämmar inte effekten
av immun checkpoint blockad. Det finns

inga säkerställda relationer mellan immunologiska biverkningar och anti-tumör effekt. Patienter som avslutat behandling till följd av biverkningar kan ha
utmärkt klinisk effekt av immun checkpoint blockad.

•

Sammanfattning
Efter lång och mödosam utveckling har
immunterapi fått sitt genombrott. Science utsåg 2013 (342:1432) cancer immunterapi till årets forskningsgenombrott. Vi
ser bara början av en utveckling där fler
och fler tumörsjukdomar kommer att
behandlas med antikroppar riktade mot
immun checkpoint receptorer, ensamt
eller i kombination med kemoterapi,
målsökande behandlingar och strålterapi. Prognosen för cancerpatienter kommer dramatiskt att förbättras. Det finns
antaganden som förutspår att inom en
10-års period kommer cirka 60% av all
icke-kirurgisk cancerbehandling innehålla någon form av immunterapi.
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”4D radioterapi - från 4D bildtagning
till 4D behandling och verifikation”
I förra numret rapporterade onkolog
Magnus Lagerlund från det tredje ESTRO Forum mötet i Barcelona. Som
nationell representant för SOF bevakade han bland annat HEROs (Health
Economy in Radiation Oncology) arbete och ESTROs utbildningsfrågor ur ett
EU-perspektiv.

D

å ESTRO omfattar vidsträckta
multidisciplinära områden inom
strålbehandling finns det mängder av uppslag till rapporter från mötet.
Här följer en från förmöteskursen: ”4D
radioterapi – från 4D bildtagning till 4D
behandling och verifikation”.
Den höga precision vi kan uppnå med
dagens moderna strålbehandling äventyras inte sällan på grund av tumörrörelser. Detta har gjort att ”Motion manage-

Ppt-slide från Fiona McDonald
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ment” som dels forskningsområde och
dels tekniskt avancemang vuxit sig stort
det senaste decenniet. Men fortfarande
saknas en effektiv klinisk tillämpning av
ett komplett 4D-arbetsflöde på de allra
flesta strålterapiavdelningar. Det var säkert därför denna kurs var så välbesökt,
alla ville få tillgång till 4D-recepten. Kursen innehöll spännande ingredienser och
gav en sammanfattning över den senaste
utvecklingen, nuvarande status samt de
potentiella utmaningarna vi står inför
när det är dags för den kliniska tillämpningen av 4D strålbehandling.
Den fjärde dimensionen
Tre dimensioner kan vi visualisera, men
fyra? Den fjärde dimensionen inom
strålterapi brukar definieras av tiden. Var
på tidsaxeln vi befinner oss kan variera.

T.ex. vid behandling av lungtumör där
behandlingsstrålen följer med tumörrörelsen under tiden patienten andas, s.k.
tracking, är en typ av 4D strålbehandling som sker i början på tidsaxeln. De
aktuella rörelserna som måste tas med i
beräkningen sker under korta tider, storleksordningen är sekunder eller minuter,
d.v.s. rörelserna sker under själva bestrålningen och kallas intra-fraktionella
rörelser. Denna typ av behandling kräver
även 4D bildtagning för att möjliggöra
planering av hur dosfördelningen kan
variera i behandlingsvolym och intilliggande friska vävnader beroende på de
andningsinducerade rörelserna. 4D verifikationsbildtagning under behandling
är också en nödvändighet, d.v.s. bildsystem som övervakar och monitorerar rörelser under tiden bildtagningssystemet
verifierar positioner av inre och/eller
yttre markörer i/på patienten. Rör vi oss
lite längre utmed tidsaxeln, där storleksordning är dagar och veckor, hittar vi de
rörelser som inträffar från en fraktion
till en annan, s.k. inter-fraktionella rörelser. Dessa kan vara variation av blås/
tarm-fyllnad, förändring av tumörutbredning eller rubbning i ett andningsmönster. Att om-planera samt om-optimera utifrån uppdaterade förhållande
under behandlingen är också ett exempel på 4D strålbehandling. Dock kallas
oftast endast de behandlingar där hänsyn
tas till de intra-fraktionella rörelserna för
4D strålterapi medan de behandlingar
där hänsyn tas till de inter-fraktionella
rörelserna kallas för adaptiv strålterapi.
State-of-art strålterapi består alltså av
adaptiv 4D behandling.
Första sessionen
Första sessionen av 4D kursen handlade
om det kliniska perspektivet på 4D strålterapi, med fokus på lung-och levercan-
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cer där vi har de största intra-fraktionella
rörelserna. Fiona McDonald från Storbritannien inledde med 4D och lungtumörer. Detta är ett stort forskningsområde vars länkar i kedjan kan delas in i:
1. Bildtagning och lokalisering
2. Planering
3. Verifiering
4. Bestrålning (se bild ”4D RT Research: Strengthening the chain”).

er behandling påverkar också dosfördelningen. Det kan t.ex. handla om varierande atelektas, infiltrativa förändringar,
tumör regression/progression eller skift
i tumörrörelsens baslinje. Fiona presenterade en studie där de utvecklat ett automatiskt färgkodningssystem baserat på
CBCT-data som fungerar som beslutsunderlag när eventuellt adaptiv strålbehandling behövs.

Det är dock inte endast rörelser som är
problematiskt vid strålterapi av lunga.
Tumören och vävnadens respons und-

Andra sessionen
Under andra sessionen diskuterades
olika bildtagningssystem såsom 4DCT,

Postermingel efter kursen. Doktoranderna Anneli Edvardsson (tv) och Malin Kügele (th) med mig vid en av våra
posters.

Motion management-forskare i rörelse! Sjukhusfysiker från SUS i Lund deltog utöver i 4D-kursen även i ESTRO
Super run i kampen mot cancer. Från vänster André Haraldsson (Adaptiv planning on Tomotherapy with deformable registration), Anneli Edvardson (Reduced doses to risk organs using enhanced inspiration gating for Hodgkin´s
lymphoma radiotherapy), Sofie Ceberg (stolt handledare), Malin Kügele (Is surface based setup preferable to conventional setup for breast cancer patients?) och Lovisa Berg (Investigation of gating techniques and visual guidance,
using optical surface scanning and pressure monitoring).
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4DMR och 4DPET. Under en konventionell 3DCT insamlas bilderna av tumörområdet under patientens andningsrörelse. Denna bildtagning varar sällan ens
en hel andningscykel vilket gör att den
bildgivna positionen för tumören inte
nödvändigtvis är representativ under
behandlingen. Vid 4DCT däremot, fås
medelvärdesbilder i varje andningsfas
från hela bildtagningssessionen, vilket
motsvarar flertalet andetag. 4DCT har
likväl begränsningar och bildartefakter
och optimalt hade varit att sampla hela
3D volymen i flera faser, vilket leder oss
till 4DMR som Rob Tijssen från Nederländerna lät oss fördjupas i. 4DMR skulle
möjliggöra undersökningar av intra- och
inter- cykliska variationer utan extra absorberad dos, men det kräver extremt
snabb bildtagning vilket är just det som
begränsar 4DMR-bildtagning just nu.
Efterföljande session behandlade olika tillvägagångssätt för att uppskatta
rörelsen i 4D-bilder. David Sarrut från
Frankrike presenterade deformerbar registrering och Jamie McClelland från
Storbritannien presenterade olika modeller för organrörelse. DIR (Deformable Image Registration) är en iterativ
algoritm där förutsättningen är en input
bestående av två bild-set och output är
ett deformations-vektorfält, DVF (Deformation Vector Field). DVF består
av deformationen i varje voxel bilderna
emellan. M.h.a. DVF kan dosfördelningen beräknas på olika bildunderlag där
man vill ta med rörelsen i beräkningen
och planeringen. Ett annat sätt att uppskatta rörelse i 4D-bilder är att modellera
organrörelser. Exempel på dessa modeller är transformationsmodeller (där
deformerbar registrering är en representant), biomekaniska modeller, statistiska
rörelsemodeller och surrogatbaserade
korrelationsmodeller.
När varje voxels rörelse är känd, med
andra ord uppskattad m.h.a. DIR eller
en rörelsemodell, kan den absorberade
dosen summeras från olika andningsfaser, s.k. dos-ackumulering. Doserna
beräknas i varje fas och överförs till ett
referensbildunderlag för summering.
Möjligheten att summera dosen för olika
rörelsemönster och andningsfaser öppnar upp för simulering av t.ex. interplayeffekter. Ett exempel på en sådan effekt är
oförutsedd förändring i dosfördelningen
pga. rörelseförhållandet mellan exempelvis MLC-bladens rörelse (intensitetsmo-
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dulering) och tumörrörelsen (andning)
under bestrålning.
Alla dessa möjligheter till att ta med
rörelser i beräkningen innebär manipulation av bild-data och frågan man ställer
sig är vilket datamaterial vi önskar 4D
planera på. Paul Keall från Australien
presenterade under kursens näst sista
session vilka olika 4D planeringsstrategier som finns tillgängliga för dosplanering. Att planera efter ITV (Internal Tumor Volume) innebär att man använder
4D-bildtagning för att utvärdera hur stor
den andningsinducerade tumörrörelsen
är för att addera en marginal motsvarande 3D rörelsemagnituden. På så sätt förväntas tumören alltid bestrålas oavsett
andningsfas, men på bekostnad av stor
volym frisk vävnad i behandlingsfälten.
En mer optimal metod är att identifiera mid-position CT (MidP) från 4DCT
data. Det görs genom deformerbar registrering där CT-bilderna rörelsekompenseras med ett vektorfält som genereras
under en iterativ process av 4DCT-datan
(se DIR ovan). Tekniken presenterades
av Marcel van Herk från Nederländerna
som visade på stora minskningar av behandlingsmarginalerna jämfört med att
planera efter ITV. På NKI planeras idag
alla thoraxpatienter med MidP CT. Marcel betonade även att deras statistiska
modeller visar att variationen i tumörens
position från en fraktion till en annan
resulterar i en större osäkerhet i dosfördelningen än vad själva andningsinducerade tumörrörelsen gör. Med andra ord
måste 4D strålterapi vara adaptiv om det
ska vara någon vinst med 4D.
Om patienten ska strålbehandlas med
gating-teknik, dvs. bestrålning sker endast då tumörens position relativt riskorganens positioner är optimal, är det
viktigt att planera i det CT-dataset som
genererats i motsvarande andningsfas
eller andningsamplitud. Om däremot
patienten ska behandlas med tracking,
där kontinuerlig bestrålning följer tumörens position, planeras dosen i varje
tumör-och riskorgansposition.
Under kursens sista session diskuterades real-time bildtagning och 4D behandling. Om 4D planering utförts på
4DCT kan patient och tumörrörelser
matchas med 4D CBCT på apparat. Under bestrålning med tracking tas kontinuerliga planara röntgenbilder (kV) för
att uppskatta tumörens position i realtid
och anpassa/uppdatera MLC-positio-

nen därefter. Rörelsen som registreras
i kV-bilderna är dock i 2D så tumörrörelsen i 3D måste uppskattas, bl.a. med
hjälp av realtid-simuleringar. Per Poulsen från Danmark presenterade loopen
1) tumör-lokalisering – 2) MLC-anpassning – 3) MLC-justering – 1) ny tumör-lokalisering p.g.a. tumörrörelse osv.
och diskuterade vikten av loop-hastigheten. För att snabba upp processen kan
prediktionsfilter användas, vilket betyder att så länge andningsrörelsen är jämn
kan den efterhand förutsägas och då
kan processtiden kortas. I år behandlades första patienten med MLC-tracking
men enligt Paul Keall kommer 4D vara

inkluderat i alla behandlingssteg år 2020.
Vi får se om han får rätt. Det känns rätt
snävt med endast 5 år. Innan dess måste
vi dessutom hantera hur vi ska verifiera
absorberad dos i 4D och mäta dessa 4D
planerade 4D behandlingar – en fråga
många sjukhusfysiker ställer sig. Ämnet kommer att föreläsas och diskuteras
under en av förmöteskurserna på nästa
ESTRO som hålls i Turin i Italien nästa
vår. Väl mött där!
Sofie Ceberg
fil dr och sjukhusfysiker
Skåne Universitetssjukhus Lund
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Biten av
forskningsflugan?
Forskningsnivån och engagemanget för
forskning, såväl klinisk som preklinisk,
är av tradition stort inom onkologin i
Sverige.

S

tudier av olika slag bedrivs i varierande omfattning vid alla onkologiska kliniker och disputationerna
duggar tätt. Men hur bra är vi egentligen

på att berätta om all denna forskning?
Som ett led i strävan efter att föra ut alla
fina forskningsresultat som produceras
ber vi alla forskningsaktiva läkare, gärna
ur det yngre gardet, att berätta om den
onkologiska forskning som bedrivs vid
våra sjukhus och universitet. Så är du
nydisputerad, bedriver forskning parallellt med din ST eller har precis startat

din egen forskargrupp – skriv om det
här i Svensk Onkologi! Tidningen når
ut till stora delar av Onkologisverige och
är ett utmärkt sätt att delge alla kollegor
vilken forskning just ni bedriver. Kanske
kan det till och med öppna för spännande samarbeten, vem vet… Och ja, redan
väletablerade forskande kollegor är naturligtvis också varmt välkomna att delta.

ST-läkaren i onkologi, Henrik Jespersen
Jag är ST-läkare i onkologi på Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och nybliven doktorand på
halvtid i en multidisciplinär forskargrupp inom malignt melanom.

G

ruppen (SATMEG - Sahlgrenska
Translational Melanoma Group)
leds av tumörbiolog Jonas Nilsson vid Sahlgrenska Cancer Center, och
består förutom forskare i hans lab, av
kliniskt verksamma onkologer och kirurger. SATMEG har sedan den bildades
2012 utvecklat en plattform för human
cancermodellering i möss i form av så
kallade patientderiverade xenografter
(PDX). Genom att en tumörbiopsi från
en patient transplanteras över i immundefekta möss, ger PDX-plattformen oss
ett sätt att in vivo, i realtid, karaktärisera
och studera behandlingseffekter av olika
läkemedel för individuella patienter med
metastaserat malignt melanom (Einarsdottir et al 2014). Parallellt arbetar vi
med att kartlägga molekylärbiologiska
signalvägar, samt fenotypiska- och genotypiska karakteristiska av betydelse för
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sjukdomsutveckling och behandlingsrespons.
Med tanke på den pågående fantastiska utvecklingen av immunterapi för behandling av metastaserat melanom, kommer mitt första fokus vara att försöka
humanisera modellen ytterligare genom
att även förse PDX-mössen med nyckeldelar av patientens antitumorala immunförsvar. Genom att isolera och expandera tumörinfiltrerande lymfocyter
och transplantera dessa till de möss som
bär patientens tumör, är målet att även
kunna studera immunterapier i plattformen, hitta biomarkörer för behandlingsrespons, samt testa nya kombinationer
med immunterapi.
Min huvudhandledare är Lars Ny,
överläkare och medicinskt ansvarig på
onkologiska klinikens prövningsenhet.
Målet är att vi i framtiden kommer kunna genomföra kliniska prövningar styrda
av resultat från plattformen och på så sätt
erbjuda rätt patient nya läkemedel (eller
nya kombinationer av läkemedel), parallellt med att de bakomliggande molekylärbiologiska mekanismerna studeras.

Så även om jag som doktorand drivs av
nyfikenhet och en önskan om att bidra
till kunskapsutveckling, drömmer klinikern i mig även om att mitt doktorandprojekt direkt kan bidra till förlängt liv
och ökad livskvalité för enskilda patienter, samtidigt som onödiga biverkningar
från overksam behandling kan minskas.
Henrik Jespersen

ST-sidan

Kliniska doktoranden Johanna Svensson
Jag heter Johanna Svensson och arbetar
som onkolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och arbetar
kliniskt med patienter som drabbats av
thyreoideacancer och neuroendokrina
tumörer samt med radionuklidterapi.

S

edan några år tillbaka är jag klinisk
doktorand och mitt projekt handlar om att utveckla radionuklidbehandling med 177Lu-DOTATATE för
patienter med neuroendokrina tumörer
som har ett förhöjt somatostatinreceptoruttryck på sin cellyta. Detta är en behandling som de senaste femton åren har
blivit ett viktigt tillskott för dessa patienter som ofta har en förhållandevis långsamväxande tumörsjukdom som inte
svarar så bra på traditionell antitumoral
behandling.

177Lu-DOTATATE är en medelenergetisk beta-strålare kopplad till en somatostatinanalog via ett stabiliserande chelat.
Behandlingen är generellt väl tolererad.
Dock finns ett aktivt upptag av ämnet
i njurarna som därmed utsätts för en viss
dos strålning, och benmärgen bestrålas
också när radionukliden cirkulerar i blodet. Syftet med mitt projekt är att undersöka vilka faktorer som påverkar dosen
till dessa två riskorgan samt eventuell
toxicitet.
Den senare delen av projektet innehåller också en metodutveckling för hitta ett
enklare sätt att bedöma vilken stråldos
benmärgen erhållit vid behandling.

Johanna Svensson

Kluriga fall

Hans Hagbergs
kluriga fall 4
Diagnos? Svar på sidan 52
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Gynonkologi

Se hit, alla gynonkologiskt intresserade
ST-läkare runt om i landet!
Som tilläggsspecialitet till onkologi (och
sedan 2015 även till gynekologi och obstetrik) är utbildningen till gynonkolog
lång. Sverige är litet och samverkan
mellan alla onkologer i landet är glädjande nog stor. På samma sätt behöver
vi ST-/underläkare varandra!

I

Sverige finns runt ett dussintal ST-läkare i gynonkologi. Möjligheten att
träffa och samverka med andra STläkare med samma inriktning tror vi är
avgörande för att upprätthålla intresset
för specialiteten under utbildningens
gång. Detsamma gäller tillgängligheten
till gynonkolgiska kurser, som idag är
begränsad i landet. Vi lanserar därför
här idén om ett nationellt nätverk för
blivande onkologer med intresse för gynonkologi, med förhoppning om att det
ska bli ett bra forum för utbildning och
utbildningsfrågor och för kollegialt nätverkande. Idén är inte ny och inte heller
vår. Förebilden är det danska nätverket
”Falgon”; Netværk for Forsknings Aktive Læger indenfor Gynækologisk Onkologi, som funnits sedan 2013.
Där den danska gruppen vänder sig till
doktorander och forskare i gynonkologi
är dock tanken med den svenska motsvarigheten att i första hand fånga upp
ST-läkare. De geografiska förutsättningarna ser också annorlunda ut i Sverige än
i Danmark, så till att börja med föreslår
vi videomöten, men hoppas på sikt även
kunna ordna en återkommande träff till
exempel i samband med SSGO:s årsmöte. På det här sättet kan vi varva rena föreläsningar med forskningsdiskussioner
och samtidigt lära känna varandra, vem
som arbetar var och dra nytta av de olika
lokala såväl som nationella projekt/studier som pågår runt om i landet. Förena
nytta med nöje helt enkelt!
Om du som vi tycker att det här lå-

Jenny Jönsson och David Lindquist

ter som en bra idé så anmäl dig till vårt
”provmöte” onsdagen den 23 september kl 15.30. Maila någon av oss på
nedanstående adresser så berättar vi
gärna mer och lämnar praktisk information om mötet. Med förhoppning
om stor uppslutning!

David Lindquist
david.lindquist@onkologi.umu.se
Jenny Jönsson
jenny-maria.jonsson@med.lu.se
båda ST-läkare i onkologi med
inriktning mot gynonkologi

Intresserad av
gynonkologi?
Hör mer på ett videomöte om ett
nätverk för ST i gynonkologi

onsdag 23/9!
Anmäl dig till: david.lindquist@
onkologi.umu.se eller jenny-maria.
jonsson@med.lu.se senast 21/9.
Välkommen!
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Kylmössan

Kylmössan - nya data stöder
omdiskuterat hjälpmedel för patienterna
Den nederländska forskaren Corina van
den Hurk försvarade härom året en
imponerande avhandling om fördelar
och nackdelar med kylmössan. I nio
artiklar med fokus på bröstcancer visar
hon bland annat att risken för skalpmetastaser är obefintlig, att effekten
av kylmössan är god och att metoden
dessutom är kostnadseffektiv[1].

K

ylmössan används brett i Nederländerna liksom i Norge och
Finland, medan vi i Sverige har
intagit en mer reserverad hållning. De
huvudsakliga skälen till detta har varit
rädslan för att patienterna kan utveckla
skalpmetastaser, något som avfärdas av
van den Hurk. Är det inte nu dags för
alla onkologkliniker i Sverige att erbjuda
detta hjälpmedel mot håravfall när patienterna så önskar?
Bakgrund
Håravfall i samband med cytostatika
upplevs av många patienter som kraftigt stigmatiserande och en påminnelse om deras cancersjukdom. Genom
nedkylning av skalpen till ca 20°C med
moderna kylmössor kan man få både en
vasokonstriktion som sänker cytostatikakoncentrationen samt en minskad
metabolism i hårmatrix vilket ger en god
chans att patients hår bevaras tillfredställande. Metoden har varit omdiskuterad
på grund av teorin att risken för skalpmetastaser skulle kunna öka när blodflödet minskar i hårbotten
I Nederländerna finns ett nätverk av
sjukhus som arbetar med kylmössor sedan 2001. Man har ett omfattande register av patienterna som behandlas med
kylmössa och upp till 80% av bröstcancerpatienterna som skall ha adjuvant cytostatika erbjuds metoden. I registret är
96% kvinnor varav 86% har behandlats

Patient under behandling (patienten har godkänt publicering av bilden). Foto: Thomas Wennblom

för bröstcancer och 77% av dem adjuvant[1]. Här redovisas de viktigaste fynden i van den Hurk´s avhandling.
Risken för skalpmetastaser?
I ett arbete studerades risken för skalpmetastaser i två olika kohorter för att
dels se naturalförloppet (risken för skalpmetastaser) och dels se risken vid användandet av kylmössa adjuvant [2].

Sammanlagt 885 högrisk (N4+) bröstcancerpatienter som fått adjuvant cytostatika utan kylmössa var följda 110
månader varvid man fann 4 patienter
(0,5%) som fått skalpmetastaser. Tre av
dessa fall uppstod efter tidigare metastaser och den fjärde synkront med andra
metastaser. Sammantaget hade hela 46%
fått återfall av patienterna. Den andra
kohorten bestod av 303 bröstcancerpa-
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tienter som erhållit adjuvant cytostatika
med kylmössa under åren 1997-2005.
Medianuppföljningen var 26 mån och
19% av patienterna fick fjärrecidiv, men
inga skalpmetastaser diagnostiserades.
Ett annat arbete var en översiktsartikel av publicerade studier av risken för
skalpmetastaser för patienter med bröstcancer som behandlats med (n>8 000)
och utan kylmössa (n>43 000) [3]. Incidensen för skalpmetastaser var mycket
låg och skilde sig inte mellan grupperna
(0,04-1% jämfört med 0,03-3%). Åter
igen fann man att skalpmetastaser inte
var isolerade återfall. Slutsatsen var att
man inte kunde finna någon orsak till att
misstänka negativa effekter av kylmössan
för patienternas sjukdomsutveckling.
Är kylmössan effektiv?
Tre arbeten belyste hur effektivt kylmössan skyddar mot håravfall. Den första
studien utgick ifrån The Dutch Scalp
Cooling Registry och omfattade 1411
patienter från 28 sjukhus [4]. Behovet
av peruk eller huvudbonad vid sista cytostatikabehandlingen utvärderades och
man fann stora skillnader beroende på
typ av cytostatika där skyddseffekten vid
taxanbehandling var mycket god, vid antracyklinbehandling måttlig och sämst
vid irinotekanbehandling och TAC. Av
patienterna som fått docetaxel (D75) behövde 94% ingen peruk eller huvudbonad jämfört med endast 8% av de som fått
behandling med TAC (D75A50C500).
Totalt behövde 50% ingen peruk/huvudbonad. Faktorer som signifikant ökade
behovet av peruk/ huvudbonad trots
kylmössa var ökade doser cytostatika,
kortare infusionstider, hög ålder och
afrikansk eller asiatisk hårtyp. Endast 3%
av patienterna avbröt behandlingen på
grund av obehag.
Nästa studie var en randomiserad studie mellan 45 respektive 90 min efterkylning vid docetaxelbehandling (D75-100)
till 188 patienter med olika cancerformer, varav 37% män [5]. Det ingick även
en jämförelsegrupp på 15 patienter utan
skalpkylning. Intressant nog gav den
kortare efterkylningen ett signifikant
(p=0,04) bättre resultat med 95% jämfört
79% utan behov av peruk. Motsvarande
andel patienter utan peruk i gruppen
utan kylning var 27%.
Det sista arbetet belyste håravfall, inköp och användandet av peruk samt
även hårtillväxt och långtidseffekter för
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160 patienter som använt kylmössan
jämfört med 86 patienter behandlade
utan kylmössa [6]. I huvudsak rörde
det sig om bröstcancerpatienter (>90%)
som adjuvantbehandlats med FEC. Total
alopeci sågs hos 30% av de kylmössebehandlade patienterna jämfört med 91%
utan kylmössa. Andelen som köpte peruk var 53% jmf med 77%, men endast
33% använde peruk av patienterna med
kylmössebehandling jämfört med 69%
av de utan kylmössa. Hårtillväxten skedde tidigare för de kylmössebehandlade
och de var också något oftare nöjda med
håret sex månader efter behandlingsavslut (94% jmf 86%). Slutsatsen av studien
var bland annat att många patienter som
använder kylmössa inskaffade peruk i
onödan och att det absoluta behovet av
peruk minskade med 40%.
Påverkan av livskvaliteten?
Kan obehaget av skalpkylning uppvägas
av välmåendet vid bibehållen hårväxt?
Hur påverkas det den globala livskvaliteten? Bröstcancerpatienter behandlade
adjuvant på sjukhus med (n=98) och
utan kylmössa (n=168) fick besvara flera livskvalitetsinstrument inför behandlingsstart samt 3 veckor och 6 månader
efter avslutad cytostatika [7]. Alopeci
rankades som den näst mest fruktade
konsekvensen av bröstcancerdiagnosen i
båda grupperna inför behandlingen (metastasering var nr 1 och mastektomi nr
3) och var den allra mest fruktade konsekvensen vid de båda uppföljande undersökningarna. Patienterna som fick behålla håret (52%) rapporterade den bästa
globala livskvaliteten. De patienterna där
kylmössan ej var tillräckligt effektiv upplevde dock en sämre livskvalitet.
Kostnadseffektivitet?
Ett avslutande arbete använde ovan
nämnda patientmaterial för en noggrann
hälsoekonomisk analys [8]. Man konstaterade minskade samhällskostnader
på 269€ per patient behandlad med kylmössa inberäknat kostnad för kylmössemaskinen och ökade sköterskekostnader,
i huvudsak tack vare mindre kostnader
för peruker. Eventuell vinst för bättre
livskvalitet var ej inräknat. Man konstaterade att vinsten skulle kunna bli betydligt större om färre skaffade peruk ”i
onödan” samt om större andel patienter
skulle kunna behandlas framgångsrikt
med kylmössan.

Kylmössor i olika storlekar. Foto: Thomas Wennblom

Erfarenheter från Uppsala
På onkologkliniken i Uppsala har vi sedan ca tio år tillbaka erbjudit kylmössa
till patienter som skall ha cytostatika och
som önskar försöka behålla håret. En
kylmössemaskin som parallellt servar
två patienter har leasats och är nu utköpt. Patienternas hår fuktas och sedan
väljs en passande storlek på mössa där
det flytande kylmedlet cirkulerar. Efter
ca 30 min kylning påbörjas cytostatikabehandlingen och när den är avslutad
fortsätts kylningen ca 60-90 min beroende på typ av cytostatika.
Vi har inte heller sett något fall med
skalpmetastaser hos dessa patienter genom åren. Enstaka patienter, men färre
än 5%, avbryter behandlingen, vanligen
på grund av obehag eller att man är missnöjd med effekten. Mer än 80% är dock
nöjda med effekten av kylmössan hos oss
enligt ansvarig sköterska på cytostatikaavdelningen. Det är bättre resultat än
i van den Hurk’s studier och beror sannolikt på att vi ej längre använder TAC
och FEC x 6. Det är ännu fortfarande så

Pia Dellson
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Djurrikets kungar och drottningar behöver hjälp. Trots att de är både starka och listiga
har de ingen chans emot ett skarpladdat gevär. I femtio år har vi arbetat med att
förhindra dödandet i skyddade områden runt om i världen. För att sätta stopp för den
avancerade tjuvjakten arbetar vi med myndigheter för att både skärpa lagarna och få
dem att tillämpas. Vi jobbar också för att efterfrågan på olagliga produkter ska minska.
Se vad du själv kan göra för att rädda de jagade djuren på wwf.se

50 Svensk Onkologi 3 · 15

Silverback Western lowland gorilla. © NaturePL.com / T.J. Rich / WWF

Hjälp oss rädda
de starkaste

Kylmössan

att den absoluta majoriteten (>80%) av
bröstcancerpatienterna som erhåller adjuvant behandling inte använder kylmössa. Orsakerna till detta kan vara flera,
men informerande läkare och resurstillgång samt patientens egen inställning
spelar stor roll. Under april och maj 2015
gavs 70 behandlingar med kylmössa,
alla till kvinnor, varav 87% behandlades
för bröstcancer och resterande 13% för
gyncancer. Antalet behandlingar motsvarade endast ca 50% av maxkapaciteten för oss.
Den stora nackdelen med kylmössan
är att behandlingen tar längre tid och tar
mer sköterskeresurser vilket tyvärr gjort
att vi denna sommar under en månad
inte startade nya patienter. Hälsoekonomiskt går dock beräkningen i hamn även

hos oss. Leasingen av kylmössan kostade
tidigare ca 7000 kr/ månad vilket nästan
exakt motsvarar klinikens kostnad för
två peruker. Om vi behandlar 18 patienter i veckan och en patient normalt får
sex cytostatikakurer sparar vi in maximalt motsvarande 18 x 4,5/6 peruker i
månaden och försiktigt räknat ca 30 000
kr, vilket väl motsvarar en halvtid sjukskötersketjänst.
Sammanfattning
Sedan van den Hurk’s avhandling har
presenterats har ytterligare data publicerats varav bland annat en kanadensisk
studie av Lemieux [9] som inte fann några skillnader i överlevnad för adjuvantbehandlade bröstcancerpatienter med
eller utan kylmössa.
Att använda kylmössa vid palliativ cytostatikabehandling vid solida tumörer
är helt okontroversiellt, men nu finns
även stöd för att använda den vid adjuvant behandling.
Att det är i första hand kvinnor som
behandlas får en att fundera ur genusperspektivet. Finns det ett stort mörkertal av män som skulle vilja behålla håret?
Van den Hurk’s data antyder det, då 37%
var män i en av studierna.
Det stora problemet är nog resursbristen. Trots att behandling med kylmössa
är hälsoekonomiskt fördelaktigt så upplever nog många enheter att det är större
brist på utbildade sköterskor än pengar
och därför begränsar möjligheterna till
detta hjälpmedel för patienterna. Det är
tyvärr ett steg bort från modern patientcentrerad vård av hög kvalitet.
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Resebidrag

Nyhet: sök resebidrag för kongressresor!
Förlaget som ger ut Svensk Onkologi,
Mediahuset, har generöst beviljat medel för medlemmar i SOF som bevakar
onkologiska kongresser.

D

en som söker resebidrag förpliktigar sig att skriva ett mötesreferat som sedan publiceras i
Svensk Onkologi. I första hand utgår bidrag för resor till ASCO, ASTRO, ESMO
och ESTRO men även bidrag för resa till
andra kongresser av intresse för vår läsekrets kan beviljas.
Maila redaktören Nina Cavalli-Björkman på nina.cavalli-bjorkman@igp.uu.
se och berätta om vilket möte du skulle
vilja bevaka samt uppskattad kostnad för
resa och uppehälle.
Maximalt beviljas 10 000 kr per kongressresa. God framförhållning uppskattas!

Vi får gå gratis på riksstämman i år!

www.sls.se/Riksstamman/Nyheter/Fri-kongressavgift/

Svar:
Melanom utgånget från ögat. Pat har en protes hö öga. Ögonmelanom ger ofta metastaser i levern med ikterus som följd.
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