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I slutet av 2015 hände något intressant.
Uppsala Universitet anordnade en TEDxdag och redan i maj månad samma år
blev jag inbjuden att vara en av talarna.
TED står för technology, entertainment
and design och är ett amerikanskt koncept där personer får max 18 minuter
för att framföra ett budskap. Föreläsningarna filmas och läggs sedan ut på
Youtube på nätet.

H

ar ni aldrig sett en TED-föreläsning så rekommenderas ett
besök på www.ted.com där man
bl a kan se läkare hålla korta men inspirerande ”TED-talks”. En av de första jag
såg hölls av medicinaren Abraham Verghese och handlade om ”e-patienten” –
den virtuella patienten vi rondar bakom
dataskärmen medan den riktiga patienten ligger ensam på salen och undrar var
alla doktorer är. Tankeväckande.
Jag tycker att jag är en ganska van och
orädd föreläsare. För det mesta är det jätteroligt att förmedla ett budskap på detta sätt, men att förbereda ett TED-talk
var svårt. Vetskapen att det skulle filmas
och därefter finnas på nätet i all evighet
var ganska skrämmande. Tänk om man
snubblar? Stakar sig? Tappar tråden? Det
händer ju ofta under mina andra föreläsningar men då kan det maskeras genom
att man berättar om ett patientfall eller
följer ett sidospår tills man hittar rätt
igen. På en film syns det däremot direkt.
Det blev inte lättare av att jag hade
sex månader på mig att oroa mig. Max
18 minuter, på engelska, utan stöd av
powerpointbilder med text och på ett
förutbestämt tema. Jag skrev min föreläsning ord för ord (vilket jag aldrig gör
annars). Sedan höll jag den för barnen,
maken samt i min ensamhet närhelst
jag hade 18 minuter över. Familjens
sköldpadda blängde surt på mig när jag
föreläste för henne om cancerpatienters
copingmekanismer (på engelska).

Efter massor av möten och förberedelser (man erbjöds bl a privatlektioner av
en retoriker, som jag dock avböjde) var
det dags. Åtta talare skulle hålla sina föreläsningar under en heldag i Uppsala
och programmet var minst sagt varierande. En kvinna talade om sexuellt våld
i Kongo. En konstnär beskrev hur hennes
makes död hade fått henne att uttrycka
sin vrede genom att göra konst av tarmar och slaktavfall. En rapp ekonom redogjorde för forskning kring skeppsbrott
– låter man kvinnor och barn räddas
eller slåss man för att själv få en plats i
livbåten?
Många talare var hemskt nervösa,
vilket inte gjorde mig lugnare. I slutänden gick det bra och frånsett att jag inte
tycker att jag känner igen mig själv (ser
jag verkligen ut så där?) så är det ok att
förevigas på nätet på detta sätt. Vad jag
inte hade räknat med var mailstormen
efteråt. Våra mailadresser (förnamn.efternamn@sjukhus.se) är lätta att lista ut.
Vad tycker jag om intravenöst C-vitamin
mot bipolär sjukdom? Kan strålbehandling fungera om man har IBS? Skulle jag
vara intresserad av att marknadsföra instrument som hospicepatienter kan spela
på? Varje dag för med sig nya intressanta
frågor och förslag.
Vårt yrke är spännande, eller hur?

Nina Cavalli-Björkman
redaktör
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Morgondagens cancersjukvård
Dags att ta plats! Dags för självkritik!
Cancersjukvården i Sverige genomgår
för närvarande stora förändringar med
införande av standardiserade vårdförlopp (SVF), nivåstrukturering och fortsatt implementering av RCC-organisationen för att nämna några exempel.
Detta sker i ett uppskruvat tempo. Samtidigt ökar arbetsbördan på våra kliniker när dagens patienter - som blir allt
fler - skall tas om hand, vilket många
gånger medför att vi upplever att tiden
inte räcker till.

F

ör oss onkologer upplever jag att
prioriteringen många gånger ligger
i det dagliga arbetet, men här tror
jag vi gör oss och våra framtida patienter
en björntjänst. Jag anser att vi onkologer
behöver vara med på de olika arenorna
när den nya kartan för svensk cancervård nu planeras, och detta just för våra
framtida patienters skull. Om vi inte är
aktiva nu riskerar vi att det onkologiska perspektivet i processerna förloras.
Mycket av utvecklingen idag styrs av andra - framför allt dominerar det kirurgiska perspektivet i många av de processer
som pågår. Vi behöver vara självkritiska
till hur vi prioriterar vårt engagemang i
den framtida planeringen av cancervården. Jag anser att vi inte är med i tillräcklig omfattning på spelplanen. Visst finns
det fler kirurger än onkologer men det är
inte en ursäkt för att vi inte är med. Vi
måste prioritera om och lägga större fokus på att delta mer aktivt i arbetet för att
vi tillsammans med övriga aktörer skall
kunna skapa en bra cancervård.
Framtagandet av SVF
Ett tydligt exempel på att vi saknas på
banan är utarbetandet av SVF för övre
GI-cancrar (bukspottskörtel och ampullärcancer, gallgångscancer och levercellscancer) där onkolog helt saknats i

expertgruppen vilket påverkat slutresultatet. Exempelvis saknas MDK efter
komplett utredning i flödesschemat och
vid levercancer nämns cytostatika (sic).
Förvisso finns två onkologer med på listan i expertgruppen men det står att den
ena är allmänmedicinare och den andra
palliativmedicinare. Efter kontakt med
dessa bekräftar de att de deltagit som allmänmedicinare respektive palliativmedicinare och inte upplevt att de primärt
representerat det onkologiska perspektivet. När jag sen gräver mer i detta får jag
fram att onkologer varit inbjudna men
tackat nej. Jag har inte lyckats få fram
varför de tackat nej och inte heller på hur
urvalsprocessen för inbjudan gått till. Det
jag vet är att de verksamhetschefer jag

frågat inte fått information om att någon
av deras medarbetare ens fått frågan att
delta i expertgrupperna för framtagandet
av SVF. Här finns det plats för självkritik även för RCC i samverkan. Om inte
cheferna får information är det omöjligt
att göra prioriteringar i verksamheterna.
RCC i samverkan har en central roll i utvecklingen av morgondagens cancervård
inte minst i framtagandet av SVF. Jag
anser att de driver på arbetet med SVF
i ett alldeles för snabbt tempo, förvisso
förstår jag att de har påtryckning från
departementet men vem förser dem med
information? Personligen tror jag att
även här att RCC i samverkan har stort
inflytande. Resultatet av det snabba tempot blir nu produkter (ex. SVF för övre
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GI cancrar) med bristande kvalitet. Hur
skall vi i kunna producera vård av god
kvalitet när våra verktyg (SVF) inte håller måttet? Samtidigt är beskedet att de
SVF som redan finns ute inte skall uppdateras trots påtalade brister, exempelvis
definitionen av olika mätpunkter. Istället
för att utvärdera och förbättra de befintliga trycks det ut fler SVF i verksamheten
på kort tid. Sammantaget befarar jag att
detta riskerar hela SVFs legitimitet ute
i vården där själva vården skall ske. För

det första måste RCC i samverkan säkerställa att expertgrupperna har rätt representation för att det över huvud taget
skall kunna produceras dokument med
god kvalitet. RCC i samverkan bör inte
släppa igenom SVF där representation
av viktiga aktörer för processen uppenbarligen saknas, exempelvis de tre SVF
nämnda ovan där onkologrepresentant
saknats vilket påtalats i samband med
remissrundan innan de fastställdes. Det
skulle vara klädsamt om RCC i samver-

kan med Gunilla Gunnarsson i spetsen
tog ett steg tillbaka och drog tillbaka de
SVF som inte håller måttet. Jag, liksom
många andra onkologer, tror på SVF
som koncept men för att de skall fungera
behöver vi alla göra ett bättre arbete från
grunden.
Trycket på verksamheterna är högt
inte bara när det gäller införandet av
SVF. Vi behöver skruva ner på tempot
och ta oss tid att utvärdera redan genomförda förändringar innan vi tar nästa
steg - annars riskerar hela arbetet med
framtidens cancervård bara bli ”fort och
fel” och det gagnar inte våra patienter i
slutändan. RCC i samverkan bör alltså
enligt min uppfattning vara mer lyhörda för åsikter från verksamheten om hur
arbetet kring bland annat SVF bedrivs,
eftersom det är där ute arbetet slutligen
skall implementeras.
Prioritera utvecklingen av vården
Att vara självkritisk ibland kan vara nyttigt: vi är fler än RCC i samverkan som
behöver vara det anser jag. Vi onkologer,
inklusive SOF, behöver prioritera arbetet
med utvecklingen av svensk cancersjukvård högre genom att ta mer plats. Vi i
den sittande SOF styrelsen bör ta ett större ansvar genom att delta i debatten men
även genom att bli bättre på att svara på
remisser. De övriga i det multidisciplinära teamet kring patienterna bör tänka på
att allas kompetens i processerna bör få
komma fram.
Jag övertygad att vi onkologer behöver prioritera arbetet med att utveckla
svensk cancervård för morgondagens
patienter - annars finns en stor risk att
onkologin marginaliseras. Jag uppmanar
därför alla att orka ta plats och höja era
röster för onkologins framtid och då inte
minst för våra patienters skull!

Magnus Lagerlund
Överläkare, verksamhetschef
onkologienheten i Kalmar
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Rapport från SMR konferensen 2015
San Francisco, California
För det första vill jag tacka er för resebidraget till Society of Melanoma Reserach (SMR) Congress 2015 (18-21/11,
San Francisco, USA). SMR Kongressen
återkommer årligen i november och
med eftersom den speglar den snabba
utvecklingen av nya behandlingsalternativ vid melanom blir denna kongress
alltmer intressant.

D

e senaste 4 till 5 åren har många
nya läkemedel för att behandla
avancerat melanom blivit godkända i Sverige: vemurafenib och dabrafenib (BRAF hämmare), trametinib och
cobimetinib (MEK hämmare) kombinationsbehandling med dabrafenib och
trametinib, Ipilimumab (anti-CTLA4),
Nivolumab och Pembrolizumab (antiPD1) och FDA godkände nyligen ipilumumab som adjuvant behandling av patienter med stadium III melanom.
Vid konferensen presenterades uppdaterade resultat från viktiga kliniska prövningar samt nyheter inom pre-klinisk
och translationell forskning inom melanom. Det är en stor utmaning att försöka selektera det viktigaste med tanke på
hur forskningsintensivt området är.
Jag väljer att börja med den mest citerade studien vid årets SMR, Genomic
Classification of Cutaneous Melanoma
av The Cancer Genome Atlas Network,
publicerad i tidskriften Cell i juni 2015.
Studien är av stor betydelse eftersom den
representerar den mest omfattande karaktäriseringen av det genomiska landskapet vid primära och metastaserande
melanom hittills. Baserat på analys av
DNA, RNA och proteiner som uttrycks i
dessa tumörer föreslår man att melanom
skulle kunna klassificeras i 4 olika grupper baserat på deras hot spot mutationer
(BRAFmut, RASmut, NF1mut och trippel negativa). Dessa 4 genomiska sub-
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typer är av betydelse för val av målsökande behandling men tycks inte vara
starkt kopplade till prognos. Däremot
har transkriptom och proteom analyser
visat att patienter vars tumörer uttrycker
immunogener och LCK protein (markör
för T celler) brukar ha en bättre prognos.
Det är sannolikt att denna klassifikation
kan bli relevant i hur vi designar och analyserar data från kliniska studier framöver.
Hunter Shain från UCSF presenterade
vid konferensen sin studie The genetic
evolution of melanoma from precursor
lesions (NEJM, 2015). Författarna har
dissekerat och sekvenserat 150 olika
områden från 37 paraffin fixerade primära melanom. De kunde identifiera
3 olika områden i varje tumör: ett med
benignt nevus, ett med melanom och ett
intermediärt så kallat precursor område.
De kunde se att exklusiva BRAF V600E
mutationer hittades bara i benigna nevus

medan de områden som klassificerades
som intermediära dessutom var beriktade med NRAS mutationer samt med
andra driver mutationer. I 77 % av de
intermediära områden och i områden
med in situ melanom sågs mutationer i
TERT (telomerase reverse transcriptase)
(tidigt!). Bi allellic CDKN2A inaktivering
fanns enbart i invasiva melanom. Mutationer i PTEN och i TP53 hittades enbart
i avancerade (tjocka) primära melanom.
Punkt mutations bördan ökade betydligt från benigna till intermediära och
till invasiva melanom vilket tyder på en
stark effekt av UV strålning vid samtliga
utvecklingsstadier. Dessutom fanns ett
ökat antal genkopior enbart i invasiva
melanom.
Vid konferensen presenterades många
studier (pre klinisk, translationell och
klinisk) med fokus på att förstå tumörbiologin och mekanismer bakom terapirespons och resistens. Det finns ett starkt
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intresse för att utveckla prediktiva biomarkörer/genomiska signaturer för målsökande behandling och immunoterapi.
Målet är naturligtvis att kunna ge rätt
behandling till rätt patient och förstå hur
man skall kunna kombinera olika behandlingsalternativ.
Pei-Ling Chens (MD Anderson) presentation, ”Immune infiltrate in early
on-treatment biopsies is highly predictive
of response to immune checkpoint blockade” var en av de mest spännande i området. Hennes data är fortfarande opublicerade men hon presenterade ett material
där man tagit biopsi från melanom från
53 patienter innan och under behandling med Ipilimumab. Hon har tittat på
gen och protein uttryck i dessa tumörer
och jämfört patienter som har svarat respektive inte svarat på behandling. Hennes data antyder att analys tidigt efter
behandlingsstart med en panel av gener
och proteiner (PD1 PDL1 LAG-3 CD8,
CD4, PDL1) skulle kunna vara relevant
som prediktiv markör. Resultaten måste
dock konfirmeras i en oberoende studie.
Nivolumab data (anti-PD1)
Viktoria Atkinson från Australien har
presenterat uppdaterade data från
CheckMate 066. I studien randomiserade 418 patienter med avancerat BRAF wt
melanom mellan första linje behandling
med Nivolumab + placebo versus DTIC
+ placebo. Ett års överlevnad hade varit 70,7% för Nivolumab jämfört med
46,3% för DTIC. Nu presenterades att 2

års överlevnad med nivolumab var 57,7
% jämfört med 26,7 % för DTIC. Efter
15.1 månaders uppföljning har median OS ännu inte nåtts för patienter som
fått nivolumab jämfört med 11,2 månader i DTIC armen (HR, 0,43; 95 % CI,
0,33 - 0,57; P < 0,001 ). Dessutom 13 %
av patienterna från DTIC armen har fått
Nivolumab efter progression. Median
PFS var 5,4 månader med nivolumab
versus 2,2 månader för DTIC (HR, 0,42;
95 % CI, 0,32 - 0,53; P < .001 ). ORR var
42,9 % med nivolumab jämfört 14,4 %
med DTIC. Komplett respons uppnåddes i 11 % av patienterna med nivolumab
jämfört med 1 % för DTIC. Man kan se
många patienter med oväntat långa responser och det tycks som att kurvan har
nått en platå. Biverkningsprofil var bättre
för Nivolumab jämfört med DTIC med
grad >= 3 biverkningar i 13 % av patienter som fick Nivolumab versus i 17 % av
de som fick DTIC.
Uppdaterad data för Pembolizumab
(anti-PD1)
I den sista sessionen: ”Late Breaking Clinical Updates” presenterades tre studier
med pembrolizumab. Omid Hamid från
Los Angeles presenterade data från Keynote-037, en fas I/II studie med epacadostat (IDO-1 hämmare) kombinerad
med pembrolizumab för patienter med
avancerat melanom. ORR var 53 % (varav 3 var kompletta remissioner). Detta
är dock preliminära resultat från bara 19
patienter. Sjukdomskontroll (komplett/

Victorianska hem på Steiner Street och San-Francisco skyline från Alamo Square-Park.

partiell respons samt stabil sjukdom)
med kombinationen var 74 %. Data för
överlevnad och progression fri överlevnad finns inte ännu. Behandlingsrelaterade biverkningar överensstämde med
tidigare rapporter för pembrolizumab
men ingen grad 4 biverkning eller dödsfall sågs med kombinationen. En fas
III-studie för att undersöka kombinationen som en första linjens behandling
för patienter med avancerat melanom
beräknas starta under 2016.
Georgina Long från Sydney presenterade resultaten av en fas Ib studie
med pembrolizumab kombinerad med
T-VEC (onkolytisk immunoterapi talimogene laherparepvec ). T-VEC är den
första onkolytiska immunoterapi som
godkänts av FDA. Denna kombination
visade ORR på 56.3% (varav 2 kompletta remissioner) hos 16 patienter med tidigare obehandlat avancerat melanom.
Dessutom hade ytterligare 12,5% av patienterna stabil sjukdom (totalt var sjukdomskontroll ca 68,8). Överlevnad och
progression fri överlevnad data presenterades inte. Biverkningar var mestadels
grad 1 och 2 och ingen dos begränsande
biverkning rapporterades. En fas III-studie med kombinationen planeras inom
kort.
Georgina presenterade också data från
Keynote-029 som inkluderade 72 patienter med avancerat melanom som
följdes under 18 veckor. Patienterna behandlades med pembrolizumab 2 mg/kg
och med låg dos ipilimumab (1 mg/kg).
Ingen patient hade behandlats med immunoterapi tidigare. Bland behandlingsnaiva patienter (n = 63), ORR var 57 % (4
% komplett remission). Bland dem som
tidigare hade behandlats var ORR mindre (44 %). Sjukdoms kontroll (ORR plus
stabil sjukdom): 79 %. Cirka en tredjedel
av patienter avbröt behandlingen, 19 %
på grund av progression och 10 % på
grund av biverkningar. Mer än 90 % av
patienterna upplevde behandlingsrelaterade biverkningar och 22 % bedömdes
som allvarliga (Serious adverse events –
SAE). Ingen behandlingsrelaterad död
har påvisats.
Nytt gällande målsökande behandling
Sandra Horning från Genentech presenterade uppdaterade resultat från fas IIIcoBRIM studie när cobimetinib (MEK
hämmare) plus vemurafenib jämförts
med vemurafenib ensam hos tidigare
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obehandlade patienter med BRAF positiv avancerad melanomsjukdom. 495 patienter randomiserades till kontinuerlig
vemurafenib plus cobimetinib (n = 247)
eller vemurafenib/placebo (n = 248). I de
uppdaterade resultaten var median OS
22,3 månader med kombinationen jämfört med 17,4 månader med vemurafenib
ensam. (HR, 0,70; 95% CI, 0,55-0,90; P =
0,005) . 1- och 2-åriga OS med kombinationen var 74,5% och 48,3%, respektive. Median PFS med kombinationen var
12,3 jämfört med 7,2 månader för enbart
vemurafenib (HR, 0,56; P <0,001). ORR
med kombinationen var 69,6% jämfört
med 50% för vemurafenib enbart. Den
kompletta responsfrekvensen i kombi-

nationsarmen var 15,8% jämfört med
10,5% med vemurafenib och placebo (p
<0,001). Mediandurationen för svar var
13.0 månader jämfört med 9,2 månader,
med cobimetinib respektive placebo. Det
fanns skillnader i rapporterade biverkningar: kutan skivepitelcancer (3% vs
11 %), och keratoacanthomas (<1% mot
8%). Behandlingsrelaterade behandlingsavbrott i kombinationen och kontrollgrupperna var likartade vid 13% och
12%, respektive. Det fanns sex dödsfall i
samband med biverkningar i cobimetinib armen och tre i kontrollgruppen.
Georgina Long presenterade även en
poolad analys av 3 randomiserade kliniska prövningar med över 600 patienter

som behandlades med kombinationen
dabrafenib + trametinib. Patienter med
normala LD nivåer och med melanommetastaser i färre än 3 organ hade en
1-års överlevnad på 90%, och en 3-års
OS på 70%. Dessa patienter visade också
en PFS på 61% vid 1 år och 33% vid 3 år.
Forskarna analyserade kliniska faktorer
som är kända för att vara förknippade
med prognos vid melanom. Efter multivariat analys, fanns det bara fyra signifikanta faktorer som oberoende påverkade
överlevnad och progressionsfri överlevnad: LD, ECOG performance status, antalet organ med melanomengagemang
samt kön. Patienter med höga LD nivåer
hade en 3-års PFS på bara 13 %. De med
de högsta LD nivåer (> 2 x ULN) hade en
3-års PFS av 2%. Efter multivariat analys,
LDH nivåer var också en starkare prediktiv faktor för OS. Patienter med en normal LD hade en 3-års OS på 57%, medan
de med en hög LD hade en 3-års OS med
7%. De med de högsta LD nivåerna (≥2
X ULN) hade en 3-års OS på 7%.
Slutligen vill jag nämna de preliminära
resultaten av en fas Ib-studie presenterade av Omid Hamid från Los Angeles
som kombinerade BRAF hämmare med
immunoterapi. Den studien syftar till att
utvärdera säkerheten av atezolizumab
(anti-PDL1) i kombination med vemurafenib som förstabehandlings linje hos patienter med metastaserande BRAFV600
muterat melanom. Biverkningar var hanterbara och reversibla. Kombinationen
resulterade i en objektiv svarsfrekvens
på 76% (95% CI: 50,1% -93,2%) (n = 17),
inklusive tre kompletta remissioner. Det
pågår nu en studie med en triplett regim
med atezolizumab plus kombination av
vemurafenib + cobimetinib (MEK-hämmare), i en annan fas Ib-studie.

Fernanda Costa Svedman
Onkolog/kursamanuens
Klinikombud för läkarföreningen
Karolinska Universitetssjukhuset
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Onkologidagarna

Onkologidagarna i Västerås

Onkologikliniken i Västerås
hälsar er alla varmt välkomna
till SOFs onkologidagar, vecka 11 2016
”Nya behandlingsmöjligheter!”
Vi startar med ST-kursen måndag morgon till och med tisdag kväll,
tisdagen den 15 mars kl 13.00 är det invigning och sedan program för alla
deltagare tillsammans. Det går nu bra att anmäla sig via hemsidan.

www.onkologidagarna.se
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Program Onkologidagarna
i Västerås 14-18 mars 2016
Måndag 14 mars
08.30-18.00

SK-kurs CUP-tumörer
Lokal: Samlingssalen,
Psykiatrihuset, ingång 29
Kursledare: Margareta Randén
Var god se separat program
Tisdag 15 mars

08.30-12.00

SK-kurs, fortsättning

08.00-12.00

Styrelsemöte - Svensk Onkologisk Förening
Lokal: Misteln

08.00-12.00

Verksamhetsmöte
Lokal: rum 108

12.00-13.00

Lunch i restaurangen

13.00-13.30

Välkomna!
Invigning av Onkologidagarna 2016
Verksamhetschef Margareta Randén,
SOF:s ordförande Martin Erlanson,
sjukhusdirektör Håkan Wittgren

13.30-14.30

Nya tekniker vid CUP-avbildning
och andra tumörer
Anders Sundin

14.30-15.00

Fika i utställningshallen

15.00-16.00

Glimtar från pågående läkemedelsutveckling
Arne Östman

16.00-17.00

Jan Waldenström föreläsning
”Waldenströms macroglobulinemi – från
historia till nutid”
Professor Eva Kimby

18.00

Symposium om immunoterapi
Samarbetspartners:
Amgen, Roche, Merck, BMS
Mingelmat bland utställarna

Onsdag 16 mars
08.15-09.00

State of the Art – malignt melanom
Lars Ny

09.00-09.45

State of the Art – lungcancer
Mikael Johansson

09.45-10.15

Fika i uställningshallen

10.15-11.00

State of the Art – ovarialcancer
Susanne Malander

11.00-12.00

Årsmöte SOF

09.00-13.00

Strålchefsmöte. Lokal: rum nr 108
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12.00-13.00

Lunch i restaurangen

09.30-10.00

Fika i utställningshallen

13.00-14.00

Rapport från Skandion-kliniken
ur ett patientperspektiv

10.00-11.00

13.00-14.00
Parallellt

Lilla föreläsningssalen:
Flexibel sjukskrivning - för att ta till vara på
möjligheten att jobba. En pilot med cancerklinikerna i Västra Götaland. Zarah Nettervik,
Samverkansansvarig och projektledare – Försäkringskassan, Gunnar Eckerdal, Överläkare
– Regional Cancercentrum Väst

Postervandring
Gunnar Wagenius
Muntlig presentation av utvalda ST-arbeten
Anders Ullén

14.00-15.00

Kontaktterapi vid ändtarmscancer
Calin Radu, Joakim Folkesson

15.00-15.30

Fika i utställningshallen

15.30-16.00

Patient-identifikation via Radiofrequency identification, RFID
Sture Eklund och Zuzana Lovasovà

16.00-17.00

Elis Berven föreläsning
Professor Jens Overgaard

18.00-

Kyrkbacksvandring med efterföljande
middag på Stadshotellet
Torsdag 17 mars

08.30-18.00

Nationell kontakt- sjuksköterskedag
Se separat program

08.30-09.00

Den kliniska forskningen inom onkologin,
problem och möjligheter
Henrik Lindman
En organisation för samarbete mellan
prövningsenheterna – NASTRO
Johanna Vernersson

09.00-09.30

12
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11.00-12.00
12.00-13.00

Lunch i restaurangen

13.00-16.00

Hur fortlöper arbetet med standardiserade
vårdförlopp? Får vi fram några siffror? Hur
har man gjort i de olika regionerna?
Gunilla Gunnarsson, Helena Brändström,
Kerstin Hemström

16.00-17.00

ACTA Oncologica föreläsning
Har den palliativa cancerbehandlingen en
palliativ effekt? Möjligheter och utmaningar
Professor Peter Strang

19.00

Konferensmiddag i restaurangen på ACC
Fredag 18 mars

09.00-10.00

Symposium om ordnat införande av nya
cancerläkemedel. Hur fungerar det i praktiken?
Paneldebatt. Freddie Levin, Bertil Jonsson,
Anders Blanck + patientförening

10.00-10.30

Fika i utställningshallen

10.30-11.30

Symposium fortsättning

11.30

Avslutning
Margareta Randén, Martin Erlanson,
Johan Ahlgren
Utdelning av lunchpåse

SOFs arbetsmiljöenkät
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Cancer vid United European
Gastroenterology Week 2015
I oktober genomfördes Europas största
– och som också är ett av världens två
största – gastroenterologiska möten i
Spanien. Mer än 13.200 deltagare kom
till Barcelona för årets upplaga av UEG
Week.

U

nder den första sessionen, hälsade Prof Magnus Simrén, ordförande för UEGs vetenskapliga
kommitté, samtliga välkomna.

Generella kvalitetsåtgärder behövs
Den första föreläsaren under denna session var Prof Evelien Dekker, som talade
om koloskopins viktiga roll för prevention och behandling av kolorektalcancer.
– Koloskopi är guldstandard för diagnos av kolorektalcancer och dess förstadier, sa Prof Dekker.
I samband med koloskopin kan man
även idag ta histopatologi och utföra vissa terapeutiska behandlingar.
– Ändå är inte koloskopi perfekt. Förutom att man aldrig kan lita på resultatet
till 100 %, finns det en risk för överbehandling, metoden är invasiv och medför en börda för patienten och innebär en
viss risk. Dessutom är koloskopi förenat
med en hög kostnad, underströk hon.
Därför är det viktigt med kvalitet. Det
har skett mycket inom kvalitetsområdet
– framför allt har tekniken gått framåt –
ändå finns det fortfarande en hög rate av
missade polyper. Så hur ska man förbättra detta faktum?
– Det behövs generella kvalitetsåtgärder: Avancerad endoskopisk imaging
för detektion och karaktärisering samt
avancerade endoskopiska tekniker för
en bättre exponering av dold mukosa, sa
Prof Dekker.
Riskprofilera vid screening
Mellan 15 och 30 % av all kolorektalcan-

cer kommer från sågtandade polyper.
Men endoskopiker har svårigheter med
dessa polyper – med att upptäcka dem,
karaktärisera dem, att förstå deras maligna potential och hur de ska behandlas.
Det gäller även för patologer, fortsatte
Prof Dekker.
– Detektionsraten för sågtandade polyper varierar mellan 17 och 47 %.
Det finns generella problem i litteraturen om avancerade koloskopiska tekniker.
– Var uppmärksam på att det kan finnas en bias – eftersom det inte går att
blinda studierna. Läs därför beskrivningen om vilka metoder man använt noga,
uppmanade hon.
Under det sista årtiondet har det kommit många nya tekniker för avancerad
imaging vid endoskopi.
– Vi kan använda dessa för att upptäcka neoplasier. ESGE har publicerat
guidelines för detta.
Prof Dekker avslutade med att tala om
risken för överbehandling, och ansåg att
vid screening bör man inför koloskopi
preselektera patienter med FIT (fecal im-

Evelien Dekker

munochemical test) alternativt riskprofilera med någon annan, mindre invasiv,
metod.
– Koloskopi för surveillance bör ske
för personer som har en förhöjd risk. Vi
kan se fram emot många fler biomarkörer och avföringstest. Men här behövs
mer forskning.
Prof Dekker avslutade med att säga
att hon tror att vi i framtiden kommer
att se ett skifte från dagens diagnostiska
endoskopi till en ökad användning av terapeutisk endoskopi.
– Då kommer vi att ägna oss endast åt
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de relevanta lesionerna, var hennes summering.
Asymptomatiska perforationer associerade med cancer
Dr Edmund Darbyshire tilldelades Top
Abstract Prize under samma session.
Priset är på 10.000 Euro, och ska gå till
forskning. Dr Darbyshire hade undersökt perforationer som uppstått vid
undersökningar i det engelska screening-programmet för kolorektalcancer.
Studien är den hittills största i Europa
som beskriver post-koloskopiska perforationer avseende förekomst, handläggning och utfall.
– Den övergripande perforationsraten vi fann låg på 0,06 %, vilket ligger i
linje vad man funnit vid andra, liknande undersökningar. När det var möjligt
att behandla med endoclips, var dessa
framgångsrika i 83,3 % av fallen, sa Dr
Darbyshire.
Studien fann även att asymptomatiska,
radiologiskt upptäckta perforationer var
associerade med kolorektalcancer. Detta
beror troligen mer på cancerns invasiva
natur, än på biopsin.

Edmund Darbyshire

Över hälften av patienter som lades in
på sjukhus för perforation opererades,
och lite mer än en fjärdedel av dessa lämnade sjukhuset med stomi.
– Endast de som genomgick kirurgi
utvecklade post-perforationsmorbiditet,
och fick läggas in för intensivvård.
Studien slog också fast att tumörlokalisation i sigmoideum var signifikant associerad med stomi efter perforation.
Största studien i väst om ESD
Endoskopisk submukosal dissekering
(ESD) är ett effektivt sätt att ta bort stora
kolorektala polyper en bloc. Tekniken är
dock mer vanligt förekommande i Asien,
jämfört med Europa.
ESD möjliggör borttagande av stora
polyper utan storleksbegränsning och tumörer i tidigt stadium med växt begränsad till den ytliga delen av submukosan.
Man kan undvika att fragmentera stora
polyper, vilket är vanligt vid endoskopisk
mukosaresektion (EMR).
Det är dock en svår teknik att lära sig,
dessutom är risken för komplikationer –
framför allt tarmperforationer – högre
än vid EMR. Men ESD bedöms som en
lovande minimalinvasiv behandling.
Vid ett symposium som ägnades åt
ESD, presenterade Henrik Thorlacius
den största studien på ESD som genomförts i väst. Studien syftade till att beskriva implementeringen av kolorektal ESD
vid SUS i Malmö.
– Mellan januari 2014 och april 2015
så blev sammanlagt 287 patienter med
kolorektala lesioner, större än 2 cm, remitterade till endoskopienheten vid SUS
i Malmö, berättade Henrik.
Alla dessa patienter koloskoperades,

och 101 av dessa (48 kolon och 53 rektum) bedömdes vara lämpliga för ESD.
10 patienter hade avancerad makroskopisk cancer, och 5 bedömdes som för
svåra fall för ESD. Dessa 15 patienter
remitterades för kirurgi. De återstående
171 patienterna genomgick EMR.
– Fyra fall av invasiv cancer genomgick
ESD p.g.a. hög komorbiditet, som uteslöt
kirurgi, eller p.g.a. oväntat fynd, fortsatte
Henrik.
53 % av alla ESD-fall fick sin behandling utan att behöva läggas in. ESD-proceduren var standardiserad, och inkluderade konsekvent användande av
transparent hood och flush knife.
Effektiv metod
De komplikationer man rapporterade
var 5 perforationer, vilket innebär en
perforationsrate på 4,9 %. 2 av dessa
handlades konservativt, och de andra 3
behandlades akut med kirurgi som följdes av en återhämtning utan andra incidenter.
– Ingen peroperativ blödning som
hade någon betydelse för behandlingen
inträffade, sa Henrik.
Två fall (2 %) av postoperativ blödning
handlades konservativt, med en förlängd
sjukhusvistelse.
I sin sammanfattning underströk Henrik att studien representerar det största
materialet på kolorektal ESD i västländerna som finns i litteraturen.
– Våra resultat bekräftar att ESD är en
effektiv metod för en bloc-resektion av
stora kolorektala adenom och tidig cancer. Att implementera ESD är möjligt i
Europa efter att ha genomfört ordentlig
utbildning, noggrann patientselektion
samt en standardiserad procedur för
ESD, var Henriks konklusion.
Förbättrad riskprofilering förhindrar
många fall av gastrointestinal cancer
Adenocarcinom i matstrupen är ett viktigt område inom sjukvården där vi för
närvarande inte lyckas så bra, konstaterade Prof Rebecca Fitzgerald vid ett annat symposium.
– Vi ser en sexfaldig ökning av antalet
fall, och ökningen fortsätter. Utfallet är
ofta dåligt – men om vi kunde diagnostisera tidigare skulle det bli mycket bättre,
förklarade hon.
Det är en cancerform där man idag
har en god förståelse för hur den framskrider. Och det finns behandling – Prof

Svensk Onkologi 1 · 16

17

UEG Week 2015

Fitzgerald presenterade två studier på endoskopisk sådan, som besparar patienten kirurgi.
Däremot om cancern sprider sig till
lymfkörtlarna, är prognosen kraftigt försämrad.
– Vi vet från amerikanska studier att
endast cirka 7 % av patienter med denna
cancerform upptäcks med de metoder
för screening som vi använder idag. Vår
teori är att man har ett felaktigt tillvägagångssätt, och vi föreslår en annan approach för riskstratifiering, fortsatte hon.
Frågan är idag varför fler patienter inte
upptäcks i tid. Enligt Prof Fitzgerald beror det främst på att patienterna med risk
(halsbränna, fetma och familjehistorik)
inte söker läkare för sina symptom förrän det är för sent.
– Endoskopi är invasivt och dyrt, och
70 % av all endoskopi för halsbränna och
matsmältningsproblem är normal. Vi behöver därför ett annat sätt!
Snabb och säker metod för cellprover
Prof Fitzgerald berättade att de vid hennes laboratorium utvecklat ett alternativt
sätt, tekniken kallas för Cytosponge.

Rebecca Fitzgerald

Den går ut på att man sväljer en kapsel, där en tråd är fäst om som sticker ut
genom munnen efter att kapseln är svald.
Kapseln löses upp efter några minuter
och släpper ut en ”svamp” (sponge) som
sedan en sjuksköterska snabbt drar tillbaka upp genom esofagus. Det tar bara
ett par sekunder att dra tillbaka den.
– Då för den med sig prover från hela
esofagus, som sedan kan undersökas.
Hon visade olika bilder på cellprover
som tagits med Cytosponge, och vilka
markörer som är typiska för Barret’s cancer. Data från mer än 2.000 patienter visar att metoden är mycket säker – inga sidoeffekter rapporterades för Cytosponge
– och att 80 % av patienterna föredrog
metoden, jämfört med endoskopi. Sensiviteten låg mellan 79 och 95 %, och specificiteten mellan 92 och 94 %.
Prof Fitzgerald berättade även att de
håller på att utföra riskstratifiering för
cancer med hjälp av p53-mutationer som
tagits med hjälp av Cytosponge.
– Vi håller fortfarande på att förfina
dessa, och jag känner mig mycket tillitsfull, sa hon.
Algoritm för screening vid halsbränna
Medtronic har nu tagit över Cytosponge
och planerar för en stor studie (4.000 patienter) i Storbritannien.
– Det är det sista steget inför en klinisk
lansering.
Hon avslutade med ett förslag till ny
klinisk algoritm för patienter med halsbränna:
Först screenar man med Cytosponge,
om testet är negativt, avförs patienten
från screeningprogrammet. Om patienten däremot är positivt (c:a 10 %) gör

man en riskstratifiering där man använder sig av p53-mutationstestning. Om
detta värde är negativt, bör patienten
repetera Cytospongetestet var tredje till
femte år. Om det är positivt, bör patienten genomgå endoskopi med biopsi, och
sedan behandlas med standardbehandling baserad på resultatet av undersökningen.
Viktigt var i genen mutationen sitter
Dr Antoni Castells talade om att förebygga kolorektalcancer.
– Vi rör oss i riktning mot ett mer proaktivt förhållningssätt inom medicinen,
sa han inledningsvis.
Han sammanfattade detta med fyra
”P” - prediktion, preventiv, personlig och
patientinvolvering.
Denna utveckling tog fart efter år
2001, när det mänskliga genomet blev
fullt kartlagt.
– Det har möjliggjort att vi idag kan
molekylärt karaktärisera nukleära syror.
Sedan använder vi oss av den informationen för att ta itu med olika sjukdomar.
Idag har man identifierat de flesta gener som är involverade i polypösa och
icke-polypösa kolorektala syndrom. Dr
Castells använde sig av screening för
familjär amyloidos med polyneuropati
(FAP) som ett exempel.
– Om man konstaterar en identifierad
genetisk mutation, kan vi erbjuda genetisk testning. Om denna visar sig vara
negativ, exkluderas patienten från screeningprogrammet. Om det är positivt, erbjuder vi koloskopi varje år. Finner man
då polyper, gör man en övre GI endoskopi, abdominell CT och ett ortopantomogram. Vid behov görs en proktokolektomi.
Han påpekade också att det har betydelse var i genen själva mutationen sitter.
– Befinner den sig i mitten av genen,
vet vi att det är associerat med aggressiv
sjukdom.
Ny bildförstärkningsteknik
Blue Light Imaging (BLI) är en ny teknik
inom endoskopi. Teknologin adderar en
annan ljuskälla, som medger en bättre
karaktärisering av kärl och mukosans
struktur.
Detta berättade Prof Horst Neuhaus,
som var moderator för ett satellitsymposium, arrangerat av Fujifilm, där man
beskrev tekniken.
Prof Raf Bisschops beskrev de guideli-
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nes som gäller idag för surveillance vid
Barrett’s esofagus.
– Använd alltid ditt bästa endoskop,
helst ett med hög definition. Och inspektera bättre, uppmanade han.
Data visar stora skillnader i detektion
mellan de som inspekterar mindre än en
minut jämfört med de som lägger mer än
en minut på sin inspektion vid Barrett’s.
Skillnaden i detektionsrate är fyrfaldigt
högre med den längre inspektionstiden,
förklarade Prof Bisschops.
Prof Helmut Neumann talade om avancerad endoskopisk imaging vid IBD.
– Utmaningen vid IBD är att lesionerna ofta är flacka – alltså icke-polypösa
lesioner. Dessutom är ofta mukosan
kroniskt inflammerad. Det är därför vi
behöver tekniker för förstärkning av bilden, berättade Prof Neumann.
Ett sätt är färgad (med indigo carmine)
chromoendoskopi. Det ger bättre detektion och karaktärisering av kolorektala
lesioner.
– Men färgen täcker inte alltid undersökningsytan med ett jämnt lager. Dessutom medför tekniken att kostnaden
ökar, den tar längre tid i anspråk och det
är en påtaglig inlärningskurva, fortsatte
han.
Ny teknik för kontrastförstärkning,
som BLI, kan bidra till att avbilda lesioner. Prof Neumann visade en bild av
Crohns sjukdom, tagen med vitt ljus och
sedan med BLI. Man kunde se mukosan
mycket bättre med BLI.
– Det finns därför en potential för BLI
för in vivo diagnos för hur läkningen av
mukosa framskrider, samt för att styra
terapin vid IBD, summerade Prof Neumann.
Gentester kan förbättra preventionen
för kolorektalcancer
Koloskopi i populationsbaserad kolorektalcancerscreening har sina begränsningar, fortsatte Dr Castells.
– Det är troligen det sätt som har högsta sensitivitet och specificitet. Men att
erbjuda alla över 50 år en sådan undersökning kostar väldigt mycket. Det är
inte ofarligt. Det finns risker för perforation och blödningar.
Det är därför man i både USA och EU
försöker att hitta sätt att selektera de individer som har störst fördelar av att genomgå screening med koloskopi.
Han berättade att man har studerat
polymorfismer, och funnit 41 varianter
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för mottaglighet för kolorektalcancer i
37 loci.
– Att kombinera dessa kan fungera
mycket bra för att identifiera dem som
har en hög risk.
I sin summering sa Dr Castells att gentester kan medverka till en träffsäker prediktion för ärftlig kolorektalcancer.
– Koloskopi är potentiellt den mest
effektiva metoden för prevention av kolorektalcancer, men vi måste hitta sätt
att selektera de individer som har den
största fördelen av det – och undvika de
som inte har en fördel av koloskopi. En
riskstratifiering, baserad på individuella
karaktäristika, genetisk/genomisk profilering och användande av biomarkörer
kan komma att förbättra preventionen
för kolorektalcancer, avslutade han.
Acetylsalicylsyra skyddar mot
tarmcancer
Prof John Mathers talade om sambandet
mellan föda och gastrointestinal cancer.
Han konstaterade att det idag finns tydlig
evidens för en koppling mellan övervikt
och risk för kolorektalcancer. Data pekar
på en ökning med 18 % relativ risk för
varje 5 enheter förhöjt BMI.
– Dessutom, när det gäller män, så
finns det nu bevis för att ett ökat midjemått under medelåldern är associerat
med ökad risk för tarmcancer, sa Prof
Mathers.
Data publicerade tidigare i år visar att
det för män är viktigare att få bort fett
från midjan, än att få ner själva kroppsvikten. Risken för kolorektalcancer ökade nästan 60 % hos män som ökade sitt
midjemått med minst 10 cm under 10 år.
– Denna ökade risk för cancer kan

Helmut Neumann

bero på en ihållande inflammation hos
personer med fetma.
Patienter med Lynch syndrome har en
högre risk för kolorektalcancer p.g.a. en
nedärvd defekt i en av de gener som reparerar DNA. Prof Mathers presenterade nya data som visade att för patienter
med Lynch syndrome, så ökar risken för
kolorektalcancer – för de patienter som
är obesa är risken fördubblad. Därför är
studier av ovanliga syndrom, som Lynch
syndrom, användbara som modeller för
interventionsstudier.
– Man har funnit att 2 standardtabletter acetylsalicylsyra dagligen kraftigt
sänker – mer än 50 % – denna risk för
dessa patienter. Det hjälper oss att bekräfta teorin att det är inflammation som
driver utvecklingen av cancer, fortsatte
han.
Därför stärks de råd vi redan ger till
våra patienter – att fortsätta vara fysiskt
aktiva, äta en hälsosam diet och undvika
att gå upp för mycket i vikt, för att minska risken för kolorektalcancer när vi blir
äldre, summerade Prof Mathers.
Per Lundblad
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45 år av forskning inom strålterapi
En av de föredragshållare som är inbjuden till Onkologidagarna i Västerås
2016 är professor Jens Overgaard från
Århus i Danmark.

P

rofessor Overgaard är ledare för
Avdelningen för experimentell klinisk onkologi vid Århus Universitetssjukhus.
Jens har mycket lång erfarenhet av att
arbeta inom strålterapi, och det är den
biologiska delen av behandlingen som
har intresserat honom mest.
Värmebehandling
Svensk Onkologi träffar Jens på hans arbetsrum en gråmulen dag strax före jul.
Han berättar att han är född i den
danska staden Viborg som ligger på 7
mils avstånd från Århus.
– På den tiden var Viborg att betrakta som en akademisk provinshuvudstad.
Där bodde endast 25.000 personer, men
där fanns en stor akademisk tradition,
förklarar Jens.
Vid 18 års ålder bestämde han sig för
att läsa medicin, och for till Århus (som
är Danmarks näst största stad) för att
studera vid Universitet där.
På väggen i Jens tjänsterum, finns en
enkel tavla där fem individer presenteras. Dessa utgör tillsammans ett kronologiskt led tillbaka i tiden, och var och en
som har sitt porträtt har satt ett viktigt
avtryck i det som kommit att bli Jens historia och vetenskapliga arv.
Den tredje i denna rad är Frans Westermark (1853 - 1941), svensk professor i
obstetrik och gynekologi. Han konstruerade 1898 en apparat med vilken han
kunde värmebehandla vaginala tumörer.
Nästa i raden är Nils Westermark, som
var son till Frans och som skrev en avhandling om värmeterapi.
– Och Nils presentation vid ett nordiskt radiologimöte år 1927 inspirerade
en ung dansk läkare till att arbeta vidare med värmebehandling i kombination

24

Svensk Onkologi 1 · 16

Jens Overgaard

med strålterapi. Denne läkare kom senare till Viborg och blev chef för radiologin
på sjukhuset där. Det var Kristian Overgaard – min far, berättar Jens.
Arbetade med sin far
Som pensionär kom sedan Kristian till
Århus, där det fanns ett cancerforskningsinstitut, och han fick ett laboratorium där.

– Värmebehandling hade blivit stort!
Professor Gustav Notter i Göteborg var
en av dem som började intressera sig. I
Lund forskade man också på detta, och
det resulterade bl.a. i att man bildade
LUND Science. Ett bifynd i deras forskning användes senare till att styra raketer!
När Jens far arbetade som pensionär i
Århus, var Jens student vid samma uni-

45 år av forskning

versitet. Han berättar att han då började
intressera sig för lysosomer och deras roll
vid apoptos – och hur lysosomerna påverkades av hypertermi (värmebehandling).
– Det innebar att jag fick arbeta med
min far, och det blev starten för min karriär, förklarar han.
Akademiska uppdrag
Under 2015 fyllde Jens 70 år, och han kan
blicka tillbaka på en synnerligen imponerande karriär.
Sin chefsposition vid avdelningen för
experimentell klinisk onkologi har han
fortfarande kvar, liksom sin position
som medlem i International Medical
Strategy Committee vid CERN. Jens är
koordinator för Danish Head and Neck
Cancer Group (DAHANCA), medlem
av styrelsen för Danish Breast Cancer
Group (DBCG) och medlem i styrelsen
för Danish Cancer Society.
Ovanstående är endast ett urval av
Jens olika uppdrag.
Lägg härtill att hans forskning har resulterat i 700 - 800 publikationer genom
åren, samt att Jens är editor-in-chief för
Radiotherapy and Oncology, editor för
Acta Oncologica och Founding editor-inchief för International Journal Hyperthermia. Han sitter dessutom som editorial
board member i 17 andra internationella
vetenskapliga journaler.
Och det kan också påpekas att Jens
blev utsedd till Riddare av Dannebrogorden av den danska drottningen år 2008.
Kom tillbaka från USA
Ett ord som Jens ofta återkommer till är
”serendipity” (= lycklig träff, snilleblixt)
och han använder det när vi ber honom
kommentera sin fantastiska karriär.
– Jag har mött fantastiska personer, säger han.
Jens påpekar att byggnaden som vi sitter i är den danska motsvarigheten till
Radiumhemmet i Stockholm.
– Den har samma bakgrund – den
kom till via en insamling i förbindelse
med en kunglig person.
Här har han arbetat som kliniker och
forskare hela sitt liv. Ett undantag var när
han några år under 70-talet – efter viss
övertalning – tillsammans med sin hustru for till Massachusetts General Hospitals avdelning för strålterapi.
– Det var då de var mycket intresserade av protonterapi där, vilket innebar

att jag också blev intresserad av det. Idag
bygger vi ett sådant center här i Århus,
fortsätter han.
När han var i USA avled Jens far och
därför kom han tillbaka till Danmark
igen.
– Det var då jag kom till den här avdelningen, och här har jag blivit kvar sedan
slutet av 70-talet. Chef blev jag under
80-talet.
Men under tiden i USA lyckades Jens
skapa och vidmakthålla ett internationellt nätverk, vilket föranleder honom att
använda ordet serendipity igen.
Jerzy Einhorn skapade självständig specialitet
Tillbaka i Århus startade Jens upp forskningen, och den kretsade primärt kring
strålterapi.
– Strålterapi är en utveckling av radiologin. Hela den utvecklingen kom från
Sverige och Radiumhemmet, hävdar
Jens.
Det var i Sverige som processen med
att separera strålterapi från vanlig radiologi inleddes, förtydligar han.
– Jerzy Einhorn formulerade tillsammans med Michael Peckham i Storbritannien konceptet ”klinisk onkologi”
som senare blev introducerat som den
icke-kirurgiska onkologispecialiteten i
hela Norden (men inte någon annanstans).
Jens beskriver med ett leende Jerzy
som en ”humanistisk despot”.
– Han styrde med järnhand, och var
en av mina mentorer. Det var Jerzy som
samlade kemoterapi och strålbehandling
i en och samma disciplin!
Enligt Jens så är det Jerzy vi har att
tacka för att onkologin i de nordiska länderna idag är en självständig specialitet.
– Konceptet blev formulerat på 80-talet, och har utvecklats sedan dess. Det är
bra för patienten: Denne kommer till en
canceravdelning – inte till en strålavdelning, understryker han.
Däremot påpekar Jens att det också
innebär att läkaren måste vara insatt i,
och behärska, mer.
Sverige har dominerat utvecklingen
Jens eget intresse har alltså legat hos
strålterapin. Den har också varit i fokus
för hans forskning – han har haft fler än
100 doktorander.
– På den tiden när vi började var Europa helt uppdelat: Vi hade en järnridå, och

nationer som inte kommunicerade med
varandra, påpekar han.
Men kloka människor började ändå
kommunicera, och bland dessa var just
Jerzy en viktig individ.
– European Society for Therapeutic
Radiation in Oncology (ESTRO) skapades. Jag var närvarande som danskt ombud vid själva bildandet, och Jerzy blev
dess förste aktive president.
Jens berättar att Jerzy var mån om att
utbildning skulle stå på organisationens
dagordning.
– Och det var jag som fick det uppdraget – att organisera ESTROs utbildning.
Jens fick alltså en central roll i organisationen från början. Han blev sedan
chefredaktör för dess tidskrift år 1990,
och ännu senare blev Jens även president
för ESTRO. Sedan dess har han varit
konstant engagerad och närvarande i det
europeiska samarbetet
– Sverige var dominerande – svensk
strålbehandling utgjorde spetskompetensen inom området. Professor Hans
Svensson och hans student Anders Brahme utvecklade teknologin med avancerad strålterapi (IMRT). Sverige har haft
en dominerande del i utvecklingen av
den strålterapi som vi använder i hela
världen idag, slår Jens fast.
Partikelterapi kan reducera biverkningar
Själv har Jens arbetat mycket med kliniska studier i sin forskning.
– Det som vi lärde oss via dem, var sådant som sedan hamnade i våra guidelines.
Han förklarar att utgångspunkten för
hans forskning alltid har varit att stå med
ena benet i kliniken – s.k. translational
science. Det som legat honom närmast
om hjärtat är hela konceptet med att optimera biologin vid strålterapi.
– För optimal strålbehandling krävs
det att 1: behandlingen sker med stor
precision, 2: att man har god anatomisk
och biologisk imaging av tumören och
normal vävnad och 3: en god kunskap
om tumörens och den normala vävnadens biologiska strålningskänslighet. Det
är just detta sistnämnda – att optimera
biologin vid strålterapi – som jag har ägnat mig mest åt, och de resultat jag har
publicerat från detta område är de som
jag är mest stolt över!
Jens visar ett diagram över den biologiskt baserade utvecklingen av strålbe-
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handling vid head and neck cancer. Där
framgår bl.a. att år 1985 blev 27 % av de
drabbade botade från sin sjukdom. År
2015 hade denna siffra stigit till 83 % (!).
– Men strålterapi kan också ge biverkningar – i synnerhet på lång sikt. Dessa
biverkningar utgör den dosbegränsande
faktorn. Men med partikelterapi kan vi
reducera risken för biverkningar av strålterapi.
Vi frågar vad Jens tror om framtiden,
och han svarar att möjligheten till att ytterligare förbättra behandlingen ligger i
våra datasamlingar.
– Tyvärr har vi upplevt ökande problem med att komma åt dessa data. Nya
datadirektiv har försämrat det – trots att
dessa data ger oss stora möjligheter, konstaterar han.
Danmark världsledande på randomiserade studier
I Danmark är man i färd med att inrätta ett Comprehensive Cancer Center
(CCC). Jens förklarar att det är ett nationellt, virtuellt center.
– Vi är överens om att utvecklingen
inom klinisk cancerbehandling skall ske
på ett forskningsbaserat underlag – både
det vi gör idag (evidence based) och det
vi kommer att göra framöver (generering
av evidence).
Han påpekar att Danmark tidigare haft
europeiskt rekord vad beträffar cancersjukdom och mortalitet, vilket till stor
del förklaras av den danska befolkningens livsstilsfaktorer.
Dagens danska cancerforskning har varit – och är – av hög internationell klass.
I en världsomspännande undersökning
från 2003 låg Danmark på 12:e plats när
det gällde utförande av kliniska studier.
Om man korrigerar för population, kom
Danmark på tredje plats – och på en klar
förstaplats när det handlade om kontrollerade kliniska studier.
– Vi var – och kanske fortfarande är
– världsledande på att utföra randomiserade kliniska studier. Det är dessa som
sätter standarden för den kliniska behandlingen – det vi kallar evidence, understryker Jens.
Varit med under 45 år
För sin forskning har Jens tilldelats ett
stort antal priser och utmärkelser. I slutet av maj 2015 fick han ett pris, där man
från universitetet slog fast att Jens har en
stor del i äran för att många patientgrup-

26

Svensk Onkologi 1 · 16

per idag får en väsentligt bättre strålbehandling.
År 2011 tilldelades Jens av European
Cancer Organisation och the Pezcoller
Foundation ett pris på 30 000 Euro. ”För
en enastående karriär, karaktäriserad av
banbrytande klinisk forskning som har
förändrat standarden på cancervård över
hela världen” löd motiveringen.
I samband med den utmärkelsen, fäste
juryn uppmärksamhet på Jens forskning
på misonidazole och nimorazole. Nimorazole har visat sig fördelaktig vid head
and neck cancer, och på så sätt illustrerat
värdet av hypoxi som en radioresistent
agent.
– När tumören blir hypoxisk, blir den
strålresistent (det krävs syre för att strålningen ska ha terapeutisk effekt) och det
krävs tre gånger så stor stråldos. Nimorazole ger en ”syre-mimic effekt”, som del-

vis kompenserar den hypoxiska effekten,
berättar Jens.
Antagligen kommer Jens att berätta
mer om detta på Onkologidagarna i Västerås 2016. Rubriken på hans föredrag är
”Something about radiotherapy and the
importance of radiobiology – from population-based, to personalised medicine.”
Denna rubrik summerar väldigt väl
hans långa, spännande och framgångsrika karriär inom strålbehandling.
– Strålterapin i Århus startade när det
institut jag arbetar på invigdes år 1935.
Det resulterade i 80 år av utveckling av
cancerbehandling och strålterapi. Jag har
varit med om denna spännande utveckling under de sista 45 åren, avslutar Jens
Overgaard.
Per Lundblad

SOFs arbetsmiljöenkät
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Eva Kimby - internationellt efterfrågad
expert på indolenta lymfom
Det var med ambivalenta känslor som
professor Eva Kimby lämnade sin tjänst
vid hematologkliniken på Karolinska
universitetssjukhuset i Huddinge. Även
om hon nu har mer tid över till familjen
och gården i Roslagen, saknar hon kontakten med patienterna. Men med egna
ALF-medel tänker hon fortsätta med
forskning och handledning ett tag till.
På onkologidagarna i Västerås föreläser hon om den sällsynta blodcancersjukdomen Waldenströms makroglobulinemi.

E

va Kimby har rest med tåg från
Östhammar och just anlänt till
den hotellobby i centrala Stockholm där vi träffas för en intervju.
Det har gått drygt ett år sedan hon
gick i pension. Redan två år tidigare, vid
65, hade hon gått ned i arbetstid med 25
procent för att hinna vara mer med sin
familj och sina barnbarn.
– Jag valde att trappa ned för att hinna hämta på dagis och vara mer på vår
gård i Roslagen, men jag var inte riktigt
beredd på att jag skulle behöva sluta helt
vid 67. Jag hade flera pågående studier

På gården i Roslagen betar arrendekor med sina kalvar.
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med patienter och trodde att jag skulle
få jobba längre, det finns ju ett behov av
seniora läkare och forskare med lång erfarenhet och kompetens.
Uppvuxen på landet
I över 40 år har Eva varit verksam som
läkare och en nationellt och internationellt efterfrågad föreläsare. Hennes
forskningsområden har handlat om tumörsjukdomar av B-cellstyp, som kronisk lymfatisk leukemi (KLL) samt olika
typer av lymfom som follikulärt lymfom
(FL) och mantelcellslymfom (ML). Eva
Kimby är även en ledande expert på Waldenströms makroglobulinemi, en sjukdom som beskrevs första gången 1944 av
professor Jan Waldenström.
– Han var en mycket fascinerande läkare och forskare. Han lyckades skapa en
väldigt nära kontakt med sina patienter
och kunde verkligen få fram vilka bakomliggande problem som patienterna
brottades med. Sedan omsatte han den
kliniska kunskapen i forskning och tvärtom. Jag träffade honom vid flera tillfällen
och blev väldigt inspirerad av honom.
Eva Kimby är född och uppvuxen i Älta

som ligger mellan Nacka och Tyresö. Familjens hus låg i skogen vid kanten av ett
naturreservat. Ända sedan Eva Kimby
varit liten har hon känt sig trygg i skogen och njutit av att vara nära djur och
natur. I dag har hon tillsammans med sin
man en 1700- tals gård som ligger på en
ö med fast förbindelse mellan Öregrund
och Östhammar. Där försöker de vara så
ofta de hinner.
– På sommaren betar kossor med kalvar på arrende i våra hagar ända fram till
oktober. Och inom kort kommer vi att få
två hästar. Det är en islandshäst och en
aegidienberger, en hästras som är nära
släkt med islandshästen och som också
har tölt som gångart. Det ska bli spännande att se hur jag klarar av detta, jag
har aldrig haft häst tidigare, men det ska
bli väldigt kul. På köpet har jag också fått
nya kontakter och jag är engagerad i en
ryttarförening.
Det var inte alls självklart att hon skulle bli läkare. Ingen i hennes familj eller
släkt har en akademisk bakgrund och
hon fick kämpa mot gamla traditioner
för att nå fram till studentexamen. Innan
Eva Kimby hade fyllt 20 flyttade hon till
Uppsala och studier i psykologi.
– Egentligen ville jag läsa litteraturvetenskap och franska, men det gick inte
riktigt för sig som ung kvinna i slutet av
60-talet. Det fick bli psykologi, men jag
tröttnade rätt snart, det var alltför mycket fokus på olika teoretiska läror framförda av gamla gubbar. Jag kände nog att jag
ville läsa mer om människor och människans natur.
Från internmedicin till hematologi
En studentkompis tipsade om läkarutbildningen och Eva Kimby bestämde sig
för att byta inriktning och började 1967
på Karolinska institutets läkarprogram.
Efter examen fick hon ett längre vikariat

Eva Kimby

inom internmedicin på Danderyds sjukhus. Det var spännande att jobba brett
inom flera specialitetsområden, men
hon insåg att de tekniska kunskaper som
efterfrågades inom bland annat kardiologi inte riktigt lockade. Tidigare, under
studietiden, hade Eva Kimby inspirerats
av hematologi genom professor Lars
Engström som var kliniskt verksam på
Södersjukhuset.
– En fantastisk man, så vidsynt och
med ett stort forskarnätverk världen
över. Han öppnade dörrar till en för mig
spännande värld på labbet. Jag fick sedan
chansen att börja på Serafimerlasarettet
som hade en specialenhet för hematologi. Det var oerhört lärorikt. Det var
lätt att bli ödmjuk inför de många olika
människor som kom in via akutmottagningen. Men jag hann bara vara där i
cirka ett år innan lasarettet stängde 1980.
Eva Kimby var på 80-talet med om att
bygga upp den hematologiska kliniken
på Danderyds sjukhus och kom successivt in på forskning genom att bli erbjuden ett doktorandprojekt av professor Håkan Mellstedt på Radiumhemmet.

– Vi som arbetade Danderyd hade inte
samma möjlighet som läkarna på Karolinska att få doktorandtjänster. Jag forskade på min fritid och kan väl så här i
efterhand inte riktigt förstå hur vi kvinnliga läkare fick ihop allt med arbete på
kliniken, forskningen och familjen. Det
var inte möjligt att arbeta deltid och jag
arbetade in i det sista under två av mina
graviditeter. Jag fick i princip gå från kliniken direkt in på förlossningen när det
var dags.
Doktorerade på KLL
När Eva Kimby doktorerade 1989 på en
avhandling om kronisk lymfatisk leukemi var hon mamma till tre små barn.
Avhandlingen skrev hon på kvällar och
helger när barnen hade somnat, och på
tider då hennes man var hemma från arbetet som turnerande musiker vid Kungliga filharmonikerna.
– När barnen blivit lite större började
jag resa till kongresser och också föreläsa
om lymfom runt om i världen.
Hon har föreläst i Europa och i flera
länder i Sydamerika och i Indien och var

under en period återkommande gästföreläsare i S:t Petersburg. Det var stor
skillnad i relationen mellan läkare och
patienter mellan de olika världsdelarna.
– I Ryssland kunde patienter komma
fram till mig och be om råd eftersom de
inte riktigt litade på sin läkare. Det var
vanligt att man som läkare inte berättade för patienter att de hade cancer, vilket också var vanligt i Sverige för 50 år
sedan. I Sydamerika däremot var det ett
varmt och kärvänligt klimat mellan läkare och patient. Man kunde som läkare
få kramar av patienterna och jag var till
och med om att patienter hoppade upp
i famnen.
På frågan vad hon är stolt över och
särskilt vill lyfta fram under sin långa
karriär, svarar hon snabbt: arbetet med
patienter och att skapa bättre förutsättningar för att de ska bli mer delaktiga i
beslut om sin egen sjukdom och behandling.
I USA blev hon tidigt inspirerad av hur
forskare arbetade med undervisning av
patienter.
– Jag hade kommit i kontakt med en
amerikansk forskargrupp som inbjöd
mig till att samarbeta i en studie om
Waldenströms macroglobulinemi. Vid
den här tiden var det inte alls vanligt att
ge undervisning direkt till patienter. Men
i USA satt forskare från USA och Europa
på scenen och patienter var publik som
fick möjlighet att ställa frågor. Efteråt fick
också vi forskare möjligheten att träffa
och samtala med patienterna. Det var
både fascinerande och lärorikt.
Kamp för att tillgå antikropp
Eva Kimby ingår i ett internationellt nätverk av forskare som träffas regelbundet
för att utveckla och uppdatera behandlingsriktlinjer för Waldenströms macroglobulinemi.
Genom åren har patienter remitterats
till Eva Kimby, då sjukdomen fortfarande är förhållandevis okänd bland många
läkare och det kan ta lång tid till diagnos.
– Patienterna kan också leva länge
med sin sjukdom utan att den gör så
mycket väsen av sig, så kallat indolent
sjukdomsförlopp. Ofta söker patienter
sjukvård för andra åkommor, till exempel ett högt blodtryck och då kan blodprover ge misstanke om sjukdomen.
Mycket har hänt sedan Eva läste om
sjukdomen i en vetenskaplig artikel från
1944 av Jan Waldenström. Från början
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fanns endast cytostatika att tillgå, men
när rituximab lanserades var Eva Kimby tidigt ute för att föra in antikroppen
i forskningsstudier. Det visade sig vara
svårare än väntat.
– Jag fick verkligen kämpa för att vi
i Norden skulle få tillgång till den nya
medicinen för behandling av indolenta
lymfom. Men genom olika kontakter och
möten lyckades jag till slut starta en studie inom den nordiska lymfomgruppen,
och det är jag stolt över.
Eva Kimbys forskargrupp har tillsammans med en forskargrupp i Norden och
Schweiz drivit linjen att i första hand
testa antikroppsbehandling som enda
terapi vid indolenta lymfom, eller i kombination med andra immunologiska behandlingar.
– Det handlar om att försöka välja rätt
patienter till rätt behandling. Svarar patienten väl på antikroppen kan vi avvakta
med cytostatikabehandling och dess biverkningar. Skulle patienten inte få tillräckligt behandlingssvar eller få återfall
har vi kvar möjligheten att ge cytostatika.
Stort nätverk
Från 1995 och fram till sin pensionering
arbetade Eva Kimby på hematologiskt
centrum vid Karolinska universitetssjukhuset och sedan 2007 har hon delade sin
tid mellan mottagningarna på Huddinge
och Solna och HERM-laboratoriet.
Hon adjungerades till professor i hematologi vid Karolinska Institutet 2012
och har själv och tillsammans med andra
forskare publicerat fler än 150 vetenskapliga artiklar.
Under många år har hon varit engagerad i flera internationella organisationer
och specialistföreningar som The Nordic
lymphoma group, European Hematology Association, The European Society of
Medical Oncology och European Group
for Blood and Marrow Transplantation.
Eva Kimby är en av initiativtagarna till
den svenska KLL-gruppen 2004 och till
det nationella kvalitetsregistret för KLL.
– Jag har verkligen gillat att samarbeta över landsgränser och i olika forskargrupper kring olika lymfomsjukdomar.
Jag tror att jag har haft ganska lätt för att
komma in i grupper, jag är ganska okonventionell, men drar mig inte för att säga
ifrån om jag upplever att något är fel och
strider mot min övertygelse och mina
värderingar.
För Eva Kimby har patienterna alltid
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kommit i första rummet, även om de har
tagit tid från forskningen. Under senare
år har det kommit att bli ett alltför stort
fokus, menar hon, på antalet publiceringar och att hamna i en prestigefylld
tidskrift. Det är inte säkert att patienterna alltid hamnar i första rummet.
– Systemet är sådant. Det ställs oerhört
höga krav idag på att visa resultat för att
få anslag och det råder en hård och pressande konkurrens. Det är hårt att vara
ung forskare i dag.
Egentligen hade hon tänkt sluta med
forskning helt i höstas. Men genom beviljade ALF-anslag för 2016 fortsätter
hon som forskare på deltid. Hon är fortsatt huvudhandledare för en doktorand
och bihandledare för ytterligare två doktorander.
Både lättnad och saknad
Även om Eva Kimby känner dubbla
känslor inför att inte längre arbeta kliniskt som läkare, finns det också en slags
lättnad över att inte längre behöva vara
en del av den byråkratisering av vården
som hon menar stjäl mycket tid och energi från patientarbetet.
– Jag kan också tycka att det inte längre finns samma hjälpsamhet och lojalitet
mellan kollegor som det fanns förr. Det
är också trist att se hur hård selektionsprocessen fortfarande är för kvinnliga läkare. I ärlighetens namn är det skönt att
slippa tidiga morgnar då jag ibland vaknat med ångest och oroat mig över beslut

som jag varit tvungen att fatta, även om
beslutsunderlaget varit magert. Jag kunde också uppleva att det var betungande
att alltid behöva hålla sig uppdaterad om
alla medicinska nyheter för att kunna ge
patienterna den bästa informationen och
den mest adekvata behandlingen.
När Eva Kimby inte är på gården i
Roslagen, bor hon och maken i en liten
lägenhet Gamla Stan. Hon vill gärna vara
en närvarande farmor och mormor till
de sju barnbarnen som är mellan ett och
ett halvt och tio år.
– När mina egna barn var små hade jag
gärna velat vara hemma mer. Det är kanske därför jag nu är så mån om att vara
mycket med mina barnbarn. Jag vill också ge dem en möjlighet att få vara mer på
landet. Det är lite skrämmande, att se hur
beroende dagens barn är av mobila apparater och att ständigt vara uppkopplade.
Jag hoppas att mina barnbarn ska gilla att
vara med hästarna och kossorna på vår
gård i Roslagen.

Eva Nordin
Fotnot
Eva Kimby håller en hedersföreläsning
på Onkologidagarna i Västerås på tisdag
den 15 mars klockan 16.00: ”Waldenströms macroglobulinemi-från historia till
nutid”.

Peter Strang

Årets ACTA-föreläsare
Vid 39 års ålder utsågs Peter Strang
till landets förste professor i palliativ
medicin. Han är född och uppvuxen i
finländska Karleby och har i nära 35 år
arbetat som läkare inom svensk cancervård. På Onkologidagarna i Västerås håller han en ACTA-föreläsning om
möjligheter och utmaningar med palliativ cancerbehandling.

D

et är lunchtid i Stockholm. Om
bara två veckor är det jul och solen hinner knappt visa sig förrän
mörkret lägger sig. Efter en lång och mild
vinter har kylan slagit till och vinden nyper i kinderna när jag promenerar från
tunnelbanan till Stockholms sjukhem.
Plötsligt ringer telefonen. Kan vi skjuta
lite på mötet? Peter Strangs röst är vänlig
och lugn, trots att situationen är pressad.
Dagen startade med stillastående tunnelbanetåg och därefter teknikstrul på en
föreläsning inför en fullsatt aula. Lite senare ringer en hantverkare och meddelar
att det uppstått en vattenläcka i huset där
han bor.
Peter Strang kastar sig iväg och drygt
en timme senare träffas vi i hans arbetsrum på Stockholms sjukhem. Det är en
stiftelse som bedriver vård inom områden som geriatrik, rehabilitering och
äldreomsorg. Här finns också en husläkarmottagning samt ett stort palliativt
centrum.
I 15 år har Peter Strang arbetat som
överläkare vid centret. Han har en professur i palliativ medicin vid Karolinska
institutet och är dubbelspecialist i allmän onkologi och gynekologisk onkologi. Han är även författare till ett flertal
läroböcker om cancer, palliativ vård och
smärta.
– Nu arbetar jag med en bok om smärta och smärtbehandling som riktar sig
till undersköterskor som arbetar i den
kommunala vården. På ett äldreboende
är 95 procent av de anställda underskö-

Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska
institutet.

terskor och de behöver vara kunniga om
smärtproblematik och även ha kompetens att kunna göra en smärtanalys. Det
har saknats bra smärtlitteratur för den
gruppen av vårdpersonal och här hoppas
jag att jag bidra till att höja medvetenheten och kunskapen om smärta.
Peter Strang har också vänt sig till en
bredare läsekrets med tankeböcker som
resonerar kring filosofiska och existentiella frågor. I exempelvis boken ”Så
länge vi lever” från 2013, diskuterar han
om hur livets korthet kan påminna och
hjälpa människan att få syn på livet.
– Boken handlar egentligen om ”memento mori”, det vill säga om vi tänker
på döden nu och då och verkligen tar in
att livet är ändligt, kanske vi lär oss att
prioritera och fatta bättre beslut och inte
skjuta upp viktiga saker på framtiden.
I boken ”Att höra till” som utkom 2014
resonerar han om människans eviga behov av gemenskap och om ensamhetens
skadliga effekter på livskvalitet, men också på den fysiska och psykiska hälsan.
Fokus på bot
Peter Strang talar finlandssvenska, han är
född och uppvuxen i Karleby i Österbotten. Nästan hela hans släkt bor i Sverige

och det var närmast en självklarhet att
flytta från Finland till Sverige efter studentexamen. Det var mer slumpen än ett
medvetet val som ledde honom fram till
läkarutbildningen.
– Jag har alltid haft lätt för mig när det
gäller matte, jag gillar det logiska tänkandet. Hade jag inte läst till läkare hade jag
nog läst matte och arbetat med IT och
programmering i dag.
Han började läsa medicin i Uppsala
1976 och gjorde studieuppehåll efter fyra
år. Han ville pröva på hur det var att arbeta kliniskt som läkare och började på
en palliativ enhet i Motala med Barbro
Beck-Friis som närmaste chef. Hon var
på många sätt en pionjär i sitt arbete med
att bygga upp svensk hemsjukvård och
skapa förutsättningar att sköta svårt sjuka människor i hemmet.
– Det var oerhört lärorikt, där och då
väcktes mitt intresse för palliativ vård.
Redan under samma vikariat, kom jag
till onkologen i Uppsala 1981. Jag fastnade tidigt för de svårt sjuka patienterna
med spridd cancer, de som ingen annan
riktigt brydde sig om. Man hade vid den
här tiden ett stort fokus på de patienter
som man kunde bota.
Det fanns en rädsla, menar Peter
Strang, att närma sig de svårast sjuka patienterna som var bortom bot. Vid ronder kunde överläkare ge dessa patienter
betryggande och lugnande besked, ”det
ska nog ordna sig”, trots att patienterna
levde med döden i sin närhet.
– Jag blev alldeles förskräckt och reagerade starkt på hur man bemötte dessa
patienter och bestämde mig för att bli
specialist inom onkologi.
Kroppen sa ifrån
Under 1980-talet arbetade Peter Strang
som specialist inom allmän onkologi och
blev på 90-talet dubbelspecialist i gynekologisk onkologi. Han var bara 39 år då
han utsågs till landets förste professor i
palliativ medicin och är i dag knuten till
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Karolinska institutet. Behoven av hans
kunskaper var stort. Peter Strang blev
flitigt anlitad som expert och föreläsare
och ständigt inbjuden till många olika
samarbeten.
– Många efterfrågade en palliativ aspekt och eftersom jag var den ende professorn i landet vid den här tiden arbetade jag väldigt mycket. Jag jobbade längre
och längre dagar, men fick mindre och
mindre gjort.
Till slut sa kroppen ifrån och Peter
Strang var tvungen att börja prioritera
bland prioriteringarna. Han förändrade
sitt förhållningssätt och började sätta
tydliga gränser och skapa plats i almanackan för att hämta kraft. Han springer och tar långpromenader flera gånger
i veckan och märker att motion har en
lika viktig påverkan på den mentala som
den fysiska hälsan och återhämtningen.
Inför varje nytt år planerar han in lediga veckor då han släpper taget om plikter
och skyldigheter. Ofta åker han till skrivarlyan på Kanarieöarna. Där han dubbel uppsättning av kläder och arbetsredskap och kan enkelt resa iväg med endast
ett handbagage.
– Jag bytte strategi i livet för att orka
mer. I dag arbetar jag sällan kvällar och
helger. Jag är mer fokuserad då jag arbetar och det intressanta är att jag jobbar
snabbare och får mer gjort än då jag jobbade jämt.
Ett stort intresse är skönlitterärt skrivande. Han har vunnit pris för bästa novell och gått flera skrivarkurser, bland
annat på folkhögskolan Biskops Arnö.
För närvarande arbetar han med en roman som handlar om två unga män med
spridd cancer. Den ene mannen är småbarnspappa och vill till varje pris överleva. Den andre mannen är drabbad av
livsleda och vet inte om han vill ta emot
den behandling som erbjuds. Männen
delar rum på sjukhusets vårdavdelning.
– Romanen har sin utgångspunkt i det
spänningsfält som uppstår när de möts
och ställs inför svåra frågor som rör livet
och döden.
Döden är en del av livet
Peter Strang vet vad cancersjukdom
innebär. I över 35 år har han träffat
många svårt sjuka patienter och varit
nära dem ända fram till döden. Han har
även varit med om att själv ställas inför
en cancerdiagnos. Beskedet kom överraskande och plötsligt.

Han har haft turen att klara sig från en
cancersjukdom som han nu hoppas och
tror att han är botad från. När han fick
diagnosen var inte den första tanken:
”varför just jag” utan snarare ”ja, varför
inte just jag”. Livet är osäkert, det finns
inga garantier.
– Det var intressant att själv få uppleva
en cancerdiagnos. Jag genomgick ingen
större kris, jag känner mig trygg med
döden. Nu är jag en ganska intellektuell
typ och tog mig an utmaningen med en
slags nyfikenhet, skulle de strategier som
jag varit med om att utveckla hålla? Det
gjorde de, vilket jag naturligtvis är tacksam för.
Han får ofta frågan om han inte ofta
blir ledsen av att arbeta med så svåra frågor och svårt sjuka patienter. Nej, är hans
svar. Inte ledsen, men ibland kan han
känna sig psykiskt utmattad.
Han konfronteras också med jämna
mellanrum med frågan om vilken inställning han har till aktiv dödshjälp.
Svaret kommer snabbt.
– Har man bestämd uppfattning bör
man tänka ett varv till. Det är svårt att
säga att dödshjälp är rätt eller fel, för en
patient som lever med spridd cancer kan
inställningen till dödshjälp variera. På
morgonen när patienten vaknat, ätit sin
frukost och är smärtfri kan önskan vara
att till varje pris bevara den tid som är
kvar. Men så plötsligt kommer det ett
smärtgenombrott och patienten vill inget
hellre än att dö. Under en dag kan svängningarna vara stora. Dödshjälpsdebatten

förs ofta av friska människor som faktiskt inte vet hur det är att vara svårt sjuk,
säger Peter Strang.
Hans forskargrupp har publicerat en
omfattande studie där ett 70-tal patienter
med cancer i livets slut djupintervjuats
om frågor som rör självbestämmande
samt synen på döden och dödshjälp. Det
visade sig att en liten grupp var klart för
dödshjälp, en liten grupp var klart emot
och för den stora gruppen var frågorna
inte enkla att besvara med varken ett ja
eller nej.
– Många tyckte att det var svårt att
ta ställning och menade att frågan om
självbestämmande rör inte bara den egna
personen, beslutet får konsekvenser även
för familjen och närstående.
Ett intressant fenomen, menar Peter
Strang, är att de som är för dödshjälp i
regel är emot dödstraff. Argumentet är
att oskyldiga riskerar att dödas, en handling som skulle innebära ett brott mot
mänskligheten.
– Samma misstag kan göras i vården av
läkare. Anhöriga berättar om läkare de
mött som säger att det inte går att göra
mer, men så möter de en ny läkare som
säger att det visst går att göra mer. I Holland får 500 till 1 000 personer dödshjälp
varje år, utan att de bett om det. Det kan
exempelvis vara personer som drabbats
av stroke och förlorat talförmågan och
där ansvarig läkare fattat beslutet om
dödshjälp. Om vi ger läkare makten att
bestämma är risken stor att vi får en farlig glidning.
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Intervjustudie med onkologer
Om några veckor ska Peter Strang medverka på Onkologidagarna i Västerås
med en ACTA-föreläsning: ”Har den
palliativa cancerbehandlingen har en
palliativ effekt? Möjligheter och utmaningar”.
Föreläsningen kommer att presentera
resultat från en studie där 35 onkologer
från hela landet intervjuats om palliativ
cancerbehandling. Studien har finansierats med medel från Cancerfonden.
– Knappt hälften av dem som får en
cancerdiagnos får en spridning. Mycket har hänt sedan jag blev färdig läkare
och i dag har vi tillgång till många fler
och mycket bättre behandlingar. Utvecklingen har varit fantastisk på många sätt,
men det kan ibland vara så att man tappat blicken för när kurer gör mer skada
än nytta. När det gäller den tredje linjens
kurer kan vissa läkare avbryta behandlingen förhållandevis tidigt, medan andra fortsätter väldigt länge. Syftet är gott,
men jag tror det behövs en mer genomtänkt strategi.
Utgångspunkten i intervjuerna var att
ta reda på skälen till att man fortsätter en
palliativ cancerbehandling och vad man
förväntas uppnå? När är det svårt att avbryta en behandling och vilka är de bakomliggande skälen?
– Studien visar bland annat att det
förekommer en viss överbehandling på
kliniknivå. Det kan vara väldigt svårt
att avbryta behandlingar, även om de är
verkningslösa. Har man en ung patient
med små barn som till varje pris vill pröva något, även om behandlingen gör mer
skada än nytta, då kan det vara svårt att
som läkare säga nej.
Peter Strang kommer att presentera resultaten från studien samt även diskutera
betydelsen av en mer medveten strategi
som gör det enklare för såväl patienten
som läkaren att fatta svåra beslut.
Börja där patienten är
På frågan om vilka de viktigaste aspekterna är för patienter i livets slut, svarar
han med att citera Søren Kierkegaard
som menar att vi behöver börja där personen befinner sig. Det låter enkelt, men
ofta startar vårdpersonal där de själva
befinner sig.
God vård, menar Peter Strang, handlar
om omtanke och respekt och om kunskapen att möta människor med olika
behov på deras egna villkor. Det handlar
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Fakta: En palett med åtgärder
Peter Strang om viktiga insatser i syfte att förbättra situationen för landets cancerpatienter:
– Jag skulle vilja skapa en mer differentierad vård och ett smidigare samarbete för att
förbättra situationen för cancerpatienter med
spridd sjukdom. Det ser så olika ut för patienter med bröstcancer eller prostatacancer som
fått sin första skelettmetastas och inte är botbar, men som har en förväntad överlevnad på
många år utan särskilt mycket symtom, och för
patienter med primär gallvägscancer eller pankreascancer.
Idag finns de palliativa onkologiska behandlingarna på sjukhuset, medan avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och palliativa enheter är
separata organisationer.
– Genom schemalagda möten, på plats eller
via videokonferens, skulle vi kunna diskutera
den relativt stora patientgrupp som har aktiv
onkologisk behandling, men som samtidigt är
ansluten till ASIH.
Patienter ”väljer” ofta att visa upp en friskare
sida för onkologen, för att hon eller han vill ha
fortsatt behandling. På ASIH ser vårdpersonalen emellertid den trötta, illamående och aptitlösa patienten i hemmet.
– Genom att ha konferenser veckovis skulle
man hinna diskutera patienterna i tid, innan
det blir akut läge.
Vissa patienter är dock för ”friska” för att
anslutas till ASIH (och definitivt för friska för
sluten palliativ vård), men har symtom som behandlande onkolog inte hinner handlägga.
– Primärvården klarar inte av cancersymtom och behandlingsbiverkningar. Därför ser
jag framför mig följande palett:

inte bara om de fysiska, psykiska och sociala behoven, utan även om de existentiella och estetiska.
Några grundläggande hörnstenar inom
den palliativa vården är:
• Trygghet, som uppstår genom att personalen har hög kompetens och genom
god kontinuitet. Och genom att patienten vet att sjukhuset och den palliativa
vården samarbetar och har tillgång till
samma information och har samma mål.
– Det är få saker som skapar så mycket
oro som olika besked.
• Kompetens, det talas mycket om etik,
men ofta är det mest tomma ord, menar
Peter Strang.
– För mig är en central etisk frågeställning: är det etiskt rätt att åta sig att vårda
en svårt sjuk cancerpatient med komplex
symtombild, om man inte tillägnat sig
(som läkare) den senaste kunskapen om
symtomlindring och psykologiskt stöd?
• Att uppleva möten, det talas mycket om
professionellt bemötande, men ett bemötande räcker inte när man är i en livskris

•

Enbart palliativ onkologisk (cytostatika)
behandling för patienter som i princip är
symtomfria och som verkligen bara behöver sina kurer.
•
Onkologisk behandling + vid behov tillgång till en palliativ mottagning (som är
specialiserad på smärta, illamående, andnöd, cancerrelaterad ångest osv)
•
Onkologisk behandling + ASIH för patienter som behöver ha tillgång till kvalificerad symtomlindring dygnet runt, sju
dagar i veckan.
•
Enbart ASIH när den onkologiska behandlingen inte längre gör någon nytta.
•
ASIH + tillgång till tillfällig inläggning på
palliativ enhet.
•
För de som inte är trygga i hemmet (annars klarar ASIH allt som en palliativ slutenvård klarar): palliativ ”lättvård” exempelvis för en ensamstående 80- åring som
inte behöver kvalificerade insatser hela
tiden, men som är för sjuk för kommunens korttidsboenden. För de svårast sjuka (om de inte vill vårdas i ASIH) ska erbjudas ”specialiserad palliativ slutenvård”.
– Vad som också skulle behövas framöver är
”palliativ tertiärvård”, det vill säga en mindre
palliativ enhet på akutsjukhuset, både för att
utveckla metoder, bedriva forskning, men även
för att hålla sjukhusspecialisterna á jour med
den senaste kunskapen när det gäller symtomlindring. Sedan onkologplatserna minskat från
130 platser till cirka 40-50 platser på Radiumhemmet, ser onkologer i dag ganska få döende
patienter.

och allt står på spel, man vill också att det
skall uppstå ett mellanmänskligt möte.
• Att man ser hela människan, det går
inte att separera kropp och själ. Om man
ger dålig symtomlindring kommer den
fysiska smärtan att påminna patienten
om att hon är döende och dödsångesten
ökar.
– Och vice versa, om du har öppen
dödsångest börjar du känna efter och
snart känner du att du har rejält ont. Om
vården då kan minska dödsångesten genom existentiella samtal, vågar patienten
slappna av och märker att hon faktiskt
inte har så ont just nu, säger Peter Strang.
Eva Nordin
Fotnot

Professor Peter Strang håller en ACTAföreläsning på Onkologidagarna torsdag
den 17 mars klockan 16.00–17.00: ”Har
den palliativa cancerbehandlingen en
palliativ effekt? Möjligheter och utmaningar”.

Pensionerade onkologer

Henry och Inger - seniora onkologer
som stöttar svensk cancervård
De har lång erfarenhet av att arbeta kliniskt som onkologer. De har haft chefspositioner på olika nivåer och även
engagerat sig fackligt. Efter pensioneringen har de fortsatt som seniora
onkologer och har under 2015 varit timanställda och stöttat den onkologiska
kliniken i Karlstad. Drivkraften menar
de, är möten med patienter och upplevelsen av att vara till nytta.

K

lockan är sju på kvällen och arbetsdagen är slut. Henry Letocha
och Inger Andréasson sitter i hotellets matsal och äter middag.
De träffades på läkarutbildningen och
nästa år är det 40 år sedan de möttes för
första gången.
Genom åren har de följt i varandras
fotspår och även arbetat tillsammans i
olika omgångar. Nu arbetar de som seniora onkologer och stöttar upp onkologikliniker i behov av specialister.
– Jag gillar att arbeta med Inger. Hon
är pålitlig och driftig och vi har väldigt
kul tillsammans. Efter att jag varit klinikchef i Västerås blev Inger min efterträdare. Vi arbetade där i sammanlagt 14 år
tillsammans, säger Henry Letocha.
Kollegor och vänner
De är bägge 68 år. Jargongen mellan Inger och Henry är vass, men hjärtlig. Allvar blandas med humor. När Henry retas
svarar Inger i regel: ”stick och brinn”!
Henry lutar sig bakåt i stolen och ler
med hela ansiktet. Otaliga gånger har de
fått höra att de uppträder som det gamla
strävsamma paret som efter ett långt äktenskap kan läsa varandras tankar.
– Vi får ofta frågan. Men vi är de bästa vänner och har alltid varit. Vi umgås
privat och firar ofta midsommar tillsammans. Henry har stöttat mig många
gånger genom åren när livet har varit

Inger Andréasson och Henry Letocha, kollegor och vänner sedan 40 år.

tufft, både i arbetet och privat. Vi är väldigt raka med varandra och det gillar jag.
Mina barn brukar ibland på skämt säga
att jag och Henry borde flytta ihop, men
det skulle sannolikt sluta med mord, säger Inger och skrattar.
Det var ingen självklarhet för henne att
bli läkare. Hon började som sekreterare
1969 på Akademiska sjukhuset i Uppsala och fungerade som en alltiallo på
onkologiska kliniken. Först 1977 började
hon på läkarutbildningen och blev sedan
specialist i onkologi. Hennes specialområden är bröstcancer, malignt melanom
och sarkom.
– Tidigt 80-tal var det mestadels manliga specialister som sysslade med bröstcancer, jag ville in på området och stärka
upp balansen, säger Inger.
Sedan augusti 2015 arbetar de tillsammans på onkologiska kliniken i Karlstad.
De är två av totalt fem seniora onkologer
som stöttar klinikens behov av externa
specialister.
Efter pensioneringen i april 2014 har

de även hunnit arbeta drygt ett år som
onkologer i Falun. De såg fram emot att
få använda sin långa erfarenhet och att
vara till hjälp i verksamheten. Men bägge
upplevde att de istället fick arbeta som
”brandsläckare”.
– Dalarna har ingen egen onkologisk
klinik, vilket är en skandal. Arbetssituationen på mottagningen var enormt
stressfylld och pressande och vi valde
bägge att sluta på grund av en bristfällig
arbetsmiljö, säger Inger.
Chef på olika nivåer
Henrys familj är bördig från Polen, men
Henry är född i norra Wales. Han var 24
år då han kom till Sverige för att gifta sig.
Från början älskade Henry allt som förknippades med Sverige. I dag är han mer
tveksam.
– Jag tyckte mycket om naturen, möjligheten att få vara ensam. Jag tyckte också att människor respekterade varandra.
Så är det inte riktigt längre. Det finns
en kylighet i dag som jag tycker är svår,
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människor hejar knappt och tittar inte
längre varandra i ögonen. I dag är jag
inte främmande för tanken att flytta från
Sverige, säger Henry.
I många år har han arbetat som klinikchef och divisionschef på olika nivåer i såväl Sverige som Norge. Han är
disputerad och numera docent och har
fortfarande ett brinnande intresse för
forskning. Henrys specialområden är
urogenitala och gastrointestinala maligniteter.
– Jag forskar alltjämt och har mycket
att bistå med i dessa frågor. Jag var tidigare ansvarig för den kliniska prövningsenheten i Västerås. Senast häromdagen
pratade jag och Inger om hur illa situationen är i Sverige när det gäller klinisk
forskning. Många unga dras inte längre
till forskning. Villkoren och prioriteringarna har ändrats och det är inte längre
lika attraktivt att forska, säger Henry.
Var tredje vecka kör Inger från Uppsala till Enköping för att plocka upp Henry på vägen till Karlstad. Inger kallar sig
själv skämtsamt för ”fröken Bråttom”.
Under cirka tre timmar enkel väg hinner
de ventilera jobbrelaterade frågor, men
också livet i största allmänhet.

– Om det inte vore för Inger skulle
jag nog inte göra detta, jag har ju en del
åkommor som egentligen borde stoppa mig. Men så länge vi får arbeta ihop
och jag känner att jag kan bidra, så länge
fortsätter jag. Det är svårt att bara sluta,
speciellt när jag upplever att jag fortfarande har en hel del som jag kan hjälpa
patienter med. Och efter så många års erfarenheter av att undervisa, kan jag nog
förmedla viktig kunskap och även stötta
yngre kollegor i de svårigheter och utmaningar som en onkolog möter under sitt
arbete.
När Inger ska beskriva Henry lyfter
hon fram hans breda kunskaper och
kompetens.
– Henry kan man alltid lita på. Han är
väldigt kunnig och mycket mer teoretiskt
påläst än jag, det går alltid att få ett svar
av honom. Jag uppskattar även hans generositet och värme. Och så är han ett
språkgeni.
Vill göra skillnad
På frågan varför de fortsätter som stafettläkare efter pensioneringen, svarar
Henry och Inger irriterat att de inte ser
sig själva som ”stafettläkare” utan som

Henry och Inger lämnar hotellet för dagens arbete på onkologiska kliniken i Karlstad.
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seniora onkologer. De vill bli betraktade som erfarna överläkare med stor och
bred kompetens.
– Vi är inte här för att beta av patienter.
Jag är en i kollegiet och vägrar lyssna när
någon kallar mig hyrläkare, säger Inger.
De är bägge frispråkiga och skräder
inte orden när de ska berätta om avigsidorna i vården: byråkratiseringen och
den tunga administrationen. De efterlyser också ett tydligare ledarskap med
högre i tak och där de anställdas resurser
tas bättre till vara.
– Både jag och Inger är inte rädda för
att säga ifrån. Tyvärr upplever vi en stor
tystnad på många arbetsplatser där anställda är rädda att säga sin mening. Det
skapar inga bra team eller ett bra arbetsklimat. Vi trodde kanske att vi som seniora onkologer skulle kunna sätta mer i
rullning, men det är trögare än vi trodde,
säger Henry.
I Karlstad har Inger, som tidigare varit fackligt engagerad, försökt att peppa
läkargruppen att ta tag i sin egen arbetsmiljö. Det behövs en läkarchef som kan
ta tillvara läkargruppens intressen och
behov, menar hon. Vissa tycker att de är
alltför frispråkiga och störiga. Men, de är
uppskattade av sina patienter och kollegor och det är det viktigaste, säger Inger.
Givande vara senior
I Västerås slutade både Inger och Henry
vid 67 års ålder och hade gärna fortsatt
som timanställda om de hade fått den
möjligheten.
– En klinik finns till för patienterna,
det bör alla ha klart för sig. Men så är det
långt ifrån på alla ställen, säger Inger och
Henry.
Att arbeta som senior onkolog är både
kul och givande, men utmaningarna är
också många, menar Henry. Det är inte
alltid enkelt att komma som ny till en
verksamhet med en etablerad kultur och
inarbetade rutiner. Det finns i regel även
osynliga strukturer med revir och ett
prestigetänkande som står i vägen för att
ta till vara äldres erfarenheter och kunskaper, menar Henry.
– Det är inte alltid så enkelt att hinna
sätta sig in i nya kunskaper och rutiner.
Och det finns tyvärr inget speciellt stöd
för pensionärer, man nöjer sig med deras
förvärvade kunskaper utan att tänka på
att de också behöver kompetensutveckling. I dag får jag själv ta ansvar för den
biten.

Pensionerade onkologer
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Större individualism
Om de hade möjligheten att skapa en
välfungerande klinik med god arbetsmiljö, skulle de se till att medarbetarna
var motiverade och att det var högt i tak.
Nyckelord som kontinuitet, kompetensutveckling, att se till att det finns en bra
fördelning av kunskap och ansvar för
de olika tumörområdena och att kliniken deltar i forskning, är en självklarhet,
menar Henry och Inger.
– Det behövs även en bra struktur
för samarbeten med andra kliniker och
med universitetsklinikerna. Om man
som chef lyckas skapa en god arbetsmiljö stannar specialisterna. Ett sätt är att
överrekrytera så att det finns möjlighet
för anställda att forska och vara föräldralediga utan att kliniken ska gå på knäna.
Inger upplever att mycket har förändrats i arbetsklimatet sedan hon var ung
onkolog, både vad gäller prioriteringar
och värderingar. Förr, menar hon, fanns
det en större lojalitet mellan kollegor
som tog ett gemensamt ansvar för att
hitta lösningar. Tillsammans såg man till
att beta av listan med patienter innan det
var dags att gå hem.
– Samhället har blivit mer individualistiskt. I dag märker jag att yngre läkare
har en tendens att skjuta upp saker till
dagen efter och stryka patienter i listan
när klockan börjar bli mycket. Jag tror
att det fanns fler eldsjälar förr som mer
brann för sitt yrke.
Hälsan före jobbet
Henry och Ingers almanackor är inbokade till mitten av juni 2016. På frågan
hur många år till som de kan tänka sig
att jobba kvar som läkare, svarar bägge
ödmjukt att det inte bara handlar om att
vilja jobba. Det handlar också att få vara
frisk. Både Inger och Henry brottas med
olika krämpor och kroppen säger ibland
ifrån.
Inger lider fortfarande av sviterna efter en olycka för över 20 år sedan. Efter
en jour åkte hon hem på natten i bil och
krockade med ett tidningsbud. Det var
ett mirakel att hon överlevde, menar hon.
– Jag fick en bäckenfraktur, ett krossat
vänster underben och blödning i hjärnan. Jag genomgick fyra operationer och
blev sjukskriven i över ett år. Sedan dess
äter jag mediciner mot värk.
Henry kämpar med sin diabetes och
har problem med känseln i fötterna och
balansen. Han drabbades 2004 av hepatit
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Henry Letocha kollar av listan med bokade patienter.

A efter att ha ätit en mjukglass och drabbades av en svår infektion med hotande
leversvikt.
– Men jag tycker att det är väldigt roligt att jobba fortfarande och så länge jag
får vara frisk i knoppen och hittar till arbetsplatsen fortsätter jag.
När artikeln skrivs är det oklart hur
länge de får fortsätta i Karlstad. Landstinget har signalerat att det inte längre
vill betala för ”stafettläkare”. Hur man
ska lösa bristen på specialister framöver
är högst oklart.
– Vi fortsätter så länge vi är efterfrågade. Vi upplever fortfarande att det är
meningsfullt att arbeta och det är ganska
skönt att varva jobb med längre ledighet,
säger Inger och Henry.
Ansträngd arbetsmiljö
På samma klinik arbetar Golnar Zand,
ST-läkare vid onkologiska kliniken i Karlstad.
Vilka värden tycker du att Henry och
Inger bidrar med? Vilka är deras styrkor?
– Både Henry och Inger har gedigen
erfarenhet av onkologin som specialitet
och ett stort kunskapsregister som är av
värde för vår klinik. De är väldigt olika
individer, men har ett gemensamt starkt
drag, som är öppen kommunikation och
starkt ledarskap.
Det råder en stor brist på specialistläkare i Sverige- hur upplever du situationen på er klinik?
– Situationen på vår klinik, är som jag
tänker mig att den är på många andra
kliniker runtom i landet, ansträngd. Vad
gäller personer med specialistkompe-

tens, så har vi på pappret möjligen inte
för få anställda, men i realiteten tyvärr en
mycket ansträngd situation.
Om du hade möjlighet och fri tillgång
till resurser, vad skulle du göra för att
skapa en optimal onkologisk klinik som
fungerar bra ur ett patient- och arbetsmiljöperspektiv?
– Jag skulle samla ihop kliniken till
ett och samma komplex. Se till att avdelning, onkmottagning/cytmottagning
och strålenhet ligger inom samma byggnadskomplex. Nu är vår klinik utspridd
till olika delar av sjukhuset, vilket framförallt är bekymmersamt för patienterna,
men även för oss som läkare i vårt dagliga arbete framförallt som jour.
Jag hade ökat antalet vårdplatser, både
onkologplatser och palliativa platser. Här
i Värmland finns tyvärr ingen palliativ
hemsjukvård såsom exempelvis i Stockholms län regi, inte heller någon palliativ
vårdavdelning. Detta skulle vara högprioriterat i mina ögon.
– I mina ögon, är det inte så mycket
fräscha nya lokaler som är av vikt för
att en klinik ska kunna göra ett bra arbete, utan det är fråga om att ha en bra
utbildnings- och arbetsmiljö som är
öppen, tillåtande, utmanande och mån
om att ge sina anställda förutsättningar
att växa i sin arbetsroll. För att det ska
fungera, behövs både utrymme för att vi
som läkare ska kunna göra våra jobb för
patienterna på ett adekvat sätt och även
en bra löneutveckling och forsknings/utbildningsmöjlighet.
Eva Nordin

Årsmöte 2016

Svensk Onkologisk Förenings årsmöte
under 2016 års Onkologidagar, Västerås
Medlemmar i Svensk Onkologisk Förening kallas härmed till årsmöte onsdagen den 16 mars kl 11.00 – 12.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mötets stadgeenliga utlysning
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Godkännande av dagordning
Föregående årsmötesprotokoll
Styrelsens årsberättelse för mars
2015-mars 2016
Skattmästarens årsberättelse för
2015.
Revisorernas årsberättelse för 2015.
Frågan om ansvarsfrihet för 2015 års
styrelse.

9. Fastställande av årsavgift för år 2016
10. Val av vice ordförande mars 2016mars 2018 (2 år)
11. Val av skattmästare mars 2016-mars
2018 (2 år)
12. Val av ST-representant mars 2016mars 2018 (2 år)
13. Val av redaktör för Svensk Onkologi
mars 2016-mars 2018 (2 år)
14. Val av ordinarie representant och
suppleant till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige år 2016
15. Val av ordinarie representant och
suppleant till Svenska Läkarförbundets representantskap år 2016
16. Val av revisorer för 2016.

17. Val av ledamöter i valberedningen
2016-2017.
18. Onkologidagarna 2017 och 2018
19. Förslag till Jan Waldenströmföreläsare till Onkologidagarna år 2017
20. Förslag till Elis Bervenföreläsare till
Onkologidagarna år 2017
21. Utdelning av pris för bästa poster
och föredrag vid årets onkologidagar
22. Övriga ärenden
23. Årsmötets avslutande
Anders Ullén
vetenskaplig sekreterare
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SOFs årsberättelse

Årsberättelse för Svensk Onkologisk
Förening mars 2015 - mars 2016
Medlemmar
Styrelsen har under året valt in 50 nya
medlemmar och föreningen har nu totalt
1016 medlemmar.
Styrelsen
Styrelsen har detta år bestått av Martin
Erlanson, ordförande, Magnus Lagerlund, vice ordförande, Anders Ullén, vetenskaplig sekreterare, Michael Strandéus, facklig sekreterare och Henrik Lindman, skattmästare. Vidare har Caroline Lundgren, Susanne Ottosson, Nina
Cavalli-Björkman, Andreas Hallqvist,
Jenny Jönsson och Anastasios Papadopoulos ingått i styrelsen som ledamöter.
Styrelsen har sammanträtt vid följande
tillfällen; i samband med Onkologidagarna i Umeå, vid ett två dagars internat
i september i Fjällbacka, i december på
Arlanda. Vidare har styrelsen haft telefonmöten i april, maj, augusti, september
samt ett videokonferensmöte i november.
Extern representation
Martin Erlanson har varit ordinarie representant och Anders Ullén suppleant
vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktige. Michael Strandéus har varit ordinarie representant och Andreas Hellqvist
suppleant i Svenska Läkarförbundets representantskap. Under året har Magnus
Lagerlund varit representant till UEMS
(Union Européenne des Médécins Specialistes) liksom varit kontaktperson för
ESTRO. Kjell Bergfeldt har varit medlem
i Svenska Läkaresällskapets riksstämmodelegation och Gustav Ullenhag har varit
IPULS-granskare.
Sekretariat, hemsidan
Ansvarig för SOFs kansli är Inger Hjertström Östh, som finns på Onkologiska
kliniken i Uppsala. Kansliet sköter eko-

nomi, medlemsfrågor mm. Kansliet kan
nås via telefon, fax och e-post.
SOFs hemsida nås på www.onkologi.
org och Inger Hjertström Östh har varit
ansvarig för det praktiska arbetet med
hemsidan.
Svensk Onkologi
Tidningen har distribuerats till medlemmar i SOF i totalt 6 nummer under 2015.
Sedan förlagsbytet till Mediahuset har
tidningen genomgått en omfattande förändring och i samband med övergång till
Mediahuset har också SOF fått hjälp att
göra en ny logotyp. Logotypen samt den
nya layouten har givit Svensk Onkologi
ett helt nytt utseende. En del artiklar i
tidningen har under 2015 skrivits av Mediahusets journalister Per Lundblad och
Eva Nordin.
SOFs medlemmar har tillgång till Acta
Oncologica via inloggning på hemsidan.
Acta Oncologica finns endast tillgänglig
elektroniskt från 2015.
Onkologidagarna 2015
Årets Onkologidagar anordnades i Umeå
med Onkologkliniken, Norrlands universitetssjukhus som huvudansvarig. Jan
Waldenströmföreläsningen hölls av professor Rolf Kiessling (”Immunotherapy
of malignant melanoma; recent progress
and challenges”) och Elis Bervenföreläsningen hölls av professor Jean-Pierre Pignon (”Individual patient data meta-analysis in oncology: a 25-years’ experience
on treatment evaluation in head&neck
and lung cancer”).
SOFT-kursen som anordnades i anslutning till Onkologidagarna behandlade ämnet maligna lymfom.
Styrelsen
Styrelsen har under året till stora delar
varit ny och verksamheten har till stor

del handlat om att formera den nya styrelsens arbete. Detta har också påverkat
arbetet inför onkologidagarna då tidigare organisation inte var tillgänglig.
De förändringar som skedde förra året
att föreningen mera renodlat är en förening för onkologi har fortsatt. Den nya
utformningen av tidskriften har varit
mycket lyckad och den nya hemsidan har
börjat användas men det finns uppgifter
kvar att förbättra.
Under året har styrelsen tillsammans
med chefläkargruppen och diagnosgrupperna arbetat med att utforma ST-kurser.
Dessa beräknas komma igång under
2016. Vi planerar också att starta vidareutbildningskurser för specialister. Dessa
beräknas komma igång 2016.
Andra frågor vi har arbetat med i övrigt har bl.a. varit de standardiserade
vårdförloppen som introduceras och de
nya vårdprogram som kommer via RCC:s försorg. Vi har också deltagit i en
tvärvetenskaplig arbetsgrupp som varit
en lobbygrupp för cancerforskning inför
arbetet om en ny forskningsproposition.
Utbildningsutskottet
Socialstyrelsens nya målbeskrivningar
fastslogs under året (Soc 2015:8) och
SOF har påbörjat arbetet med att konkretisera de onkologispecifika målen
(c-målen) för att dessa lättare skall kunna uttolkas och trygga för en likformig
bedömning i landet.
Gällande ST-kurser har SOF under
året arbetat för att trygga det obligatoriska kursutbudet och både strålkursen
i Lund kommer att fortsätta såväl som
cytostatikakursen i Umeå. Kurser avseende de stora fyra stora tumörgrupperna (bröstca, colorektalca, prostataca och
lungca) bör genomföras årligen och SOF
har verkat för en pragmatisk lösning
där olika typer av kurser (SK-kurser ar-
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rangerade av socialstyrelsen, osponsrade
kurser och kurser i samarbete med industrin) i nuläget samexisterar. Önskvärt
har varit att kursinnehåll är sanktionerat
av specialistföreningarna. För övriga tumörgrupper ges kurser t.ex. på ST-kursen vid onkologidagarna, och diskussioner har förts med andra intressenter
och specialitetsföreningar för att verka
för regelbundna kurser med namngivna
ansvariga, där kursansvar sprids mellan
sjukhus över landet.
Fortbildning för specialister drivs tillsammans med läkarförbundet och läkarsällskapet centralt för att förhoppningsvis få mer kraft i processen kring arbetsgivares ansvar för fortbildning generellt.
Specifikt onkologiinriktat har SOF under
året börjat arbeta med efterutbildningskurs för specialister som planeras till
hösten 2016.
Fackliga utskottet
Under verksamhetsåret har SPUR-inspektionerna av ST-läkarutbildningen
vid landets onkologkliniker fortsatt.
ST-utbildningen vid Karolinska universitetssjukhuset har inspekterats. Intresset
för SPUR-inspektioner vid landets onkologkliniker har varit relativt lågt, men är
i ökande. SPUR-gruppen kommer från
och med 2016 att erbjuda fasta veckor (2
veckor per år; v 5 och v 38) för inspektioner av ST-utbildningen vid respektive
klinik. SPUR-organisationen inom SOF
har byggts upp och antalet SPUR-inspektörer bedöms idag vara tillräckligt för att
fortsätta med inspektioner av såväl stora som små kliniker. Överläkare Martin
Erlanson vid Cancercentrum i Umeå är
fortsatt ansvarig för SOFs SPUR-grupp.
SOF har vidare varit remissinstans för
Läkarförbundet och som sådan mottagit
ett flertal remisser under året. Strax före
sommaren besvarades remiss gällande
nya läkarutbildningen, där styrelsen är
positiv men samtidigt påtalade farhågor
för försämrad möjlighet att rekrytera
nya specialister, då utbildningen inom
onkologi varierar mycket mellan olika
utbildningsorter. Under året har också
standardiserade vårdförlopp införts varvid ett flertal remisser kommit styrelsen
till del. Sammanfattningsvis bedömer
styrelsen att konceptet är bra och att målsättningen att minska onödiga väntetider
är mycket viktig. Det är dock av största
betydelse att den snabbare utredningen
inte hindrar övrig verksamhet samt att
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säkerheten och kvaliteten i utredningarna inte nedprioriteras till förmån för
kortare ledtider.
Vid Läkarförbundets representantskap 2015 deltog utbildningsansvarige
då styrelsens facklige sekreterare hade
förhinder. Frågor som diskuterades var
bl a SPUR-inspektioner, samverkan med
Läkaresällskapet, e-hälsa med mera.
Cytostatikakursen
SOF arrangerade för fjärde gången i
samarbete med Cancerakademien Norr
en kurs i grundläggande cytostatikabehandling för ST-läkare. Kursen arrangerades ånyo till självkostnadspris och
föreläsarna ställde upp utan arvode för
att möjliggöra en obunden och osponsrad kurs i cytostatikabehandling. Kursen
i grundläggande cytostatikabehandling
hölls på Lejondals slott 14-16/10 2015
och samlade denna gång 37 ST-läkare
från hela landet. Kursen innehöll som
tidigare översiktliga föreläsningar om
farmakokinetik, farmakodynamik, biverkningar, resistensutveckling, dosering, interaktioner och användning av
cytostatika i kombination med radioterapi och målstyrd behandling. Kursen
innehöll även ett grupparbete med fall
där gruppernas arbete presenterades i
seminarieform. Kursen fick som tidigare ett mycket gott betyg i den avslutande
kursutvärderingen. SOF planerar att arrangera kursen igen under hösten 2016.
Behovet av en fortsättningskurs med för-

djupningsämnen har uppmärksammats
under åren som den grundläggande kursen arrangerats. Tiden är nu mogen för
att arrangera en sådan kurs och diskussioner om formen för detta pågår.
Stipendier
Via SOF har det utdelats stipendier för
bröstcancerforskning där stipendiesumman ursprungligen har erhållits från
BRO.
Följande personer har erhållit stipendier:
Barbro Linderholm.................. 200 000 kr
Anna von Wachenfeldt............ 50 000 kr
Tommy Fornander................... 100 000 kr
Sara Margolin............................ 300 000 kr
Niklas Loman............................ 300 000 kr
Anton Valachis.......................... 50 000 kr
Medlen delades ut i samband med Onkologidagarna.
Associerade föreningar
Bröstonkologisk förening (BOF), Gastrointestinal onkologisk förening (GOF),
Scandinavian Society för Head and Neck
Cancer, Svensk förening för isotopterapi (SFIT), Svensk förening för urologisk
onkologi (SFUO) och Svenska sällskapet
för gynekologisk onkologi (SSGO).

Anders Ullén
Vetenskaplig sekreterare

ST-sidan

Presentation av ny
specialist - Pernilla Asp
Mitt namn är Pernilla Asp och jag blev
specialist i september 2015.

J

ag arbetar på onkologen i Lund, där
jag som nybliven specialist nu jobbar
inom sektionen för endokrina tumörer och isotopterapi. Redan tidigt under
ST blev jag intresserad av framför allt tyreoideacancer och binjurebarkscancer och
jag tycker det känns mycket roligt att nu
får ägna mig på heltid åt dessa och andra
endokrina tumörsjukdomar.
På fritiden umgås jag helst med min
sambo Martin och våra två barn, Simone
och Amelie, samt övrig familj och vänner. Jag älskar god mat och tycker det är
roligt att baka, lyssna på musik och radio,
läsa böcker och titta på fotboll (Malmö
FF och Manchester United!).
Pernilla Asp

Kluriga fall

Hans Hagbergs
kluriga fall 7
Anamnes: 24-årig tidigare frisk kvinna
med långsamt försämrad hörsel.
Diagnos?

	
  
Svensk Onkologi 1 · 16

43

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.
Max beviljas 10 000 kr per kongressresa. God framförhållning uppskattas!

Svar: Bilaterala schwannom som vid neurofibromatos typ 2 som är en autosomal dominant ärftlig sjukdom. Genen finns
på kromosom 22 och är en suppressorgen som reglerar proliferation och differentiering. NF-2 patienter föds med en muterad gen och sen är sannolikheten mycket stor att även andra genen fallerar. Förutom scwannom ökar risken också för
meningeom. Bevacizumab har blivit ett värdefullt tillskott i vården av NF-2 patienter.
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