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När jag skriver detta har förra numret av Svensk Onkologi precis landat i
brevlådan. Mitt premiärnummer som
redaktör för tidningen, men också en
form av extranummer med ett omfattande innehåll från onkologidagarna.
Jag hoppas ni delar min uppfattning att
det var bra läsning.

N

är man har möjlighet att påverka vad tidningen ska innehålla
vill jag täcka in vad som händer inom hela det breda och spännande området cancervård och forskning.
Men också på det mer personliga – vad
innebär det att vara onkolog? Vad gör att
man väljer detta spännande och givande
arbete. Men också i dessa tider av kompetensbrist – vad gör att man väljer att
lämna detta, visserligen krävande, men
ändå så berikande arbete. Jag hoppas i
kommande nummer kunna återkomma
med en allsidig belysning av denna fråga.
Vad vill ni mer att Svensk Onkologi ska
innehålla? Jag önskar att ni alla funderar,
skickar tips och förslag till artiklar, eller
skriver egna artiklar, debattinlägg och
notiser. Alla bidrag är lika välkomna. Jag
vill se en tidning som alla kan känna är
”vår” och som ger kunskap och information om alla de frågor som rör sig kring
våra patienter och vår profession.
En sådan fråga har jag i veckan kommit
kontakt med och den gör mig bekymrad.
Alla vet att sjukvården står inför problem
(”utmaningar” talar man om ibland).
Men de är ganska konkreta: ekonomi,
ökade antal invånare som lever med
cancer, kompetensförsörjning. Vi har
också sedan länge fått möta mer välinformerade och kunniga patienters frågor
utifrån vad de inhämtat på nätet, många
gånger om alternativ och komplement.
Det illustreras bland annat i artikeln
om antioxidanter i föregående nummer
av tidningen. Men det är uppenbart att
utvecklingen av dessa ”alternativa kun-

skapskällor” sker i allt snabbare takt.
I veckan kom jag i kontakt med något
som heter ”The truth about cancer”, en
som det verkar resursstark organisation
som ifrågasätter dagens cancervård som
man vill avslöja och protesterar mot vad
man kallar ”läkemedelsföretagens monopol” på sanningen om prevention och
behandling av cancer. Denna ”sanning”
presenteras av en radda läkare, professorer och forskare som jag inte kan bedöma kvalifikationerna på men det är
utmärkande är att de sett ”sanningen och
ljuset” och menar att cancervårdens och
patienternas framtid inte ligger i nuvarande system och dess syn på kunskap
och evidenskrav.
Bland de ”sanningar” som avslöjas är
exempelvis att cytostatika orsakar cancer
(varit känt länge), patienter dör inte av
sin cancersjukdom utan av sina behandlingar (ja, det förekommer, men vad händer utan behandlingar?) och att cytostatika utvecklats från nervgas (det lär vi väl
oss alla på cytostatikakursen). Det låter
som om det skulle vara lätt att avfärda
dessa och många andra påståenden från
denna. Men de som står bakom får allt
fler följare och verkar nu vara på väg in
i Sverige. De presenterar nio timslånga
filmer/föreläsningar som framställs som
”dokumentära”. Titlarna är:
• Episode 1: The True History of Chemotherapy & The Pharmaceutical
Monopoly
• Episode 2: Cancer Facts and Fictions, Breast Cancer, Hormones,
Skin Cancer & Essential Oils
• Episode 3: Cancer-Killing Viruses,
Cancer Stem Cells, GMOs, Juicing
& Eating the Rainbow
• Episode 4: Excitotoxins that Fuel
Cancer, Nature’s Pharmacy and
Healing Cancer with Sound & Light
• Episode 5: Cancer Causing Blindspots, Toxic Vaccines, Homeopathy
& The Power of Emotions
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•

Episode 6: The NOCEBO Effect,
Healing Vaccines, Advanced Detoxing & Going Inside A German Cancer Clinic
• Episode 7: Heal Cancer with Clean
Electricity, Unique Water, Natural
Sunlight & Combining Superfoods
• Episode 8: Cannabis, Nature’s Epigenetic Switches, Peptides & Healing
with Micronutrient Therapy
• Episode 9: Cancer Conquerors &
Their Powerful Stories of Victory
Jag ska erkänna att jag inte sett alla,
men det lilla jag sett ger intrycket av att
cancerpatienter och deras anhöriga är
utsatta för en konspiration där skolmedicinen och läkemedelsindustrin går hand
i hand när de gemensamt försöker ”dölja”
de sanningar som ”avslöjas” i The truth
about cancer. I konceptet ingår att man
får betala för att ta del av erbjudandena.
Vad är det som gör att patienter och
deras anhöriga i ökande utsträckning
vänder sig till dessa ”kunskapskällor”
om alternativa och ibland komplementära behandlingar. Är det del av den sam-

hällsförändring vi sett på andra områden
(prästernas och lärarnas auktoritet har
ju urholkats under lång tid). Hur möter
vi som profession denna utveckling och
behåller det stora förtroendet vi åtnjuter
från patienter och närstående? Det kanske finns fler sätt, men jag är övertygad vi
onkologer kan möta denna flod av desinformation med vår kompetens som innefattar saklighet, kunskap och pedagogisk
förmåga, samt respekt för patienternas
rätt att ställa frågorna.

Kjell Bergfeldt
redaktör

Hur säkerställer du att dina patienter tar sitt
läkemedel på rätt sätt?

www.medicininstruktioner.se
Instruktionsfilmer till stöd för dig och dina patienter – 24 timmar om dygnet

Vill du ha påminnelsekort till dina patienter?
Sänd ett mail till info@medicininstruktioner.se
Vi skickar dem kostnadsfritt till er klinik.

Medicininstruktioner Sverige AB
Storgatan 4 · 411 24 GÖTEBORG · 031-779 99 87 · info@medicininstruktioner.se
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Onkologidagarna i framtiden
- styrelsen spekulerar
De senaste åren har frågan om deltagarantalet vid onkologidagarna ställts
allt oftare. Svensk Onkologisk Förening
har drygt 1000 medlemmar. Hur stor
andel av medlemmarna ska vara med
på mötet för att det ska anses okej?
Behövs det ett mål i siffor?

S

tyrelsen har inlett ett arbete med
syfte att stärka onkologidagarna
som mötesplats för svensk onkologi
och en utveckling mot att mötet ska vara
ett centrum för professionell utveckling.
I nedanstående ledare utvecklar SOFstyrelsen några tankar kring hur man
ska nå dit. I anslutning till ledaren finns
också en intervju med Johan Ahlgren,
verksamhetschef på onkologikliniken i
Örebro, sammankallande i verksamhetschefsrådet och värd för nästa års onkologidagar. Hur ser han på onkologidagarnas framtid?
Martin Erlanson, ordförande, Umeå:
Trots ett mycket bra program så var det
inte många onkologer som kom till onkologiveckan i Västerås. Förutom styrelsen, föreläsarna och onkologer från Västerås så var det få andra onkologer, och
de kom framför allt från mindre kliniker.
Anledningen till detta kan var många,
men troligen är största orsaken att onkologdagarna inte är det stora mötet varken
för de enskilda läkarna eller deras kliniker.
Samtidigt så står onkologin i Sverige
inför många utmaningar. Vi har en ny
organisation i Stockholm, införande av
standardiserade vårdförlopp, nivåstrukturering, nya dyra läkemedel, rehabilitering, klinisk forskning m.m. Med andra
ord är det just nu stora organisatoriska
förändringar på gång. I årets onkologivecka berördes många av dessa punkter.
Vi står därför inför en stor utmaning

att popularisera onkologiveckan då jag
tror att det viktigt att har ett nationellt
möte där vi både kan prata om viktiga
professionella frågor samt att även presentera vetenskap från olika klinker i
Sverige.
Trots att vi påmint de senaste åren
verksamhetscheferna att se till att prioritera att deras anställda bereds möjligheter åka på onkologiveckan och att då
kan deras ST läkare skall presentera sitt
obligatoriska vetenskapliga arbete. Detta har tyvärr inte varit tillräckligt framgångsrikt.
Anders Ullén, vetenskaplig sekreterare,
Stockholm:
Utöver enskilda onkolgens intresse behöver vi också ett samlat stöd från landets
klinikchefer att skicka sina medarbetare
till dessa dagar. Vi måste helt enkelt ha

verksamhetscheferna ”med oss” och att
dessa ser till att en rimlig andel av klinikens läkare åker. Sedan finns ett stort
jobb att göra när det gäller vetenskapligt
deltagande och att öka intresset även för
just detta. Vi behöver till exempel tillsammans fundera över hur ”våra” dagar
på olika sätt kan göras attraktiva gentemot internationella konferenser. Det var
väldigt få abstracts senast. Har vi fler bidrag kommer alltsäkert fler också åka på
mötet.
Susanne Malander, kassör, Lund:
Jag har försökt orientera mig i omvärlden. Har lyssnat med som är hematologer och ortopeder. Hematologerna
har ett tvådagarsmöte men har ofta en
halvdags ”förmöte” dagen före då möten
för de olika diagnosgrupper/intresseföreningar kan lägga sina möten, sedan
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samkväm för alla på kvällen. Själva mötet är sedan två dagar. De flesta hematologer åker och verksamheten dras ned.
Ortopederna har ju också ett SOF-möte
årligen (Svensk Ortopedisk Förening).
Det är ett stort välbesökt möte som varar
en vecka. Men det är få som deltar hela
veckan, oftast så deltar man 1-2 dagar. En
av dagarna är ”speciality day” då underföreningarna har möten (inget parallellt
program). De har prövat att ha mötet
tillsammans med sjuksköteskor, med det
föll inte så väl ut bra (det vetenskapliga
innehållet försämrades) så där har man
återgått till rent läkarmöte. Även där är
det vanligt att verksamheten dras ned
under ortopedmötet.
Henrik Lindman, avgående kassör,
Uppsala:
Jag tror på en långsiktig strategi med flera punkter:
1. Övertala underföreningarna att lägga årsmöten/styrmöten under SOFveckan.
2. Arbeta för att ST stannar åtminstone
några dagar efter kursen
3. Socialt program på kvällarna så att
folk tycker att det är roligt att åka.
4. Sen tycker jag att vi kan snegla på
andra specialitetsföreningar som har
stark uppslutning på sina möten vad är framgångsfaktorn?
Caroline Lundgren, Stockholm:
Många kloka synpunkter. Tror det är avgörande att sektions- och verksamhetschefer verkligen prioriterar att läkarna
ska ges möjlighet att gå på onkologidagarna. Men därutöver behöver också
våra kollegor få upp ett intresse för denna möjlighet - inte bara konferenser utomlands. Hur stimulerar vi det? Det är
något vi måste arbeta med. Sen tycker jag
vi ska trycka på mer att ST-läkarna ska
presentera sitt vetenskapliga arbete och/
eller sitt kvalitetsarbete på onkologidagarna. För att utveckla en sådan modell
är studierektorerna viktiga.
Magnus Lagerlund, vice ordförande,
Kalmar:
Personligen tror jag att det handlar
mycket om ledarskapet på respektive kliniker och vad som prioriteras. Om inte
ens klinikcheferna själva är med på onkologidagarna kan det ses som en signal
till medarbetarna att onkologidagarna
inte anses som viktiga. Ett förslag är att
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verksamhetscheferna får en mer aktiv
roll på mötet, exempelvis som moderatorer.

den kliniken verkligen en attraktiv arbetsplats om verksamheten är så pressad?

Jenny Jönsson, ST-representant, Lund:
Onkologidagarna är en utmärkt bas för
ST-läkare att få en inblick i vad som är på
gång inom onkologin i Sverige och framför allt en bra mötesplats. Här blandas
juniora och seniora onkologer och alla
har möjlighet att komma till tals. Onkologidagarna borde vara en naturlig mötesplats för landets ST-läkare, men det
förutsätter att vi åker dit. Att uppmuntra
ST-läkare att presentera sina vetenskapliga arbeten, oavsett om de presenterats
på internationella konferenser eller inte,
tror jag skulle bidra till att öka antalet
deltagande ST-läkare. Det är dessutom
ett bra sätt att stärka de vetenskapliga arbetenas status. Arbetena fyller en funktion och förtjänar att spridas till hela
Onkologsverige, snarare än att betraktas
som något som bara ska ”betas av”. Vidare ger presentationerna ovärderlig träning och blir en effektiv dörröppnare för
nya samtal och nätverk och kan dessutom inspirera till nya projekt och kanske
till och med samarbeten. Någon form av
utmärkelse för bästa poster och muntliga
presentation kan ytterligare sporra deltagarna som presenterar. A och O är slutligen ändå att det finns acceptans ute på
klinikerna för att ST-läkarna ska få åka
till onkologidagarn. Att delta minst en
gång under ST vore rimligt. Vi är dessutom bra reklampelare för våra hemmakliniker, det får inte glömmas bort. Vad
sänder det för signalera om vissa kliniker
aldrig eller sällan deltar med ST-läkare
på kurser och på onkologidagarna? Är

Andreas Hallqvist, Göteborg:
- Tror man kan trycka mer på att onkologidagarna är i princip det enda möte
där man träffar andra onkologer utanför
diagnosspecifika möten, enda arenan för
både medicinskt övergripande diskussioner och strategiskt/politiskt som tidigare
nämnts.
- Tycker också det är bra med någon
dag där andra kan förlägga möten, men
kan ju vara bredare än bara diagnosföreningar, både vårdprogram, studiemöten, studierektormöten etc etc kan förekomma.
- Jag tycker också att det är väldigt viktigt hur cheferna prioriterar detta och de
måste tycka att folk ska åka. Onkologidagarna ska vara en ”add-on”, vad gäller
möten, så att man inte genom att åka intecknar det årets konferenskvot.
- Har talats en hel del om ST-läkarnas
vetenskapliga arbete men skulle inte alla
disputationer gjorda av onkologer kunna
dras (oavsett ST eller specialist) eller är
det för många?
- Personligen tror jag också man kan
fundera kring antalet dagar, även om
man generellt skulle lyckas få fler att åka,
som då är där 1-2 dagar, så blir det mer
tryck och roligare känsla om många/alla
är där på samma gång, och de flesta prioriterar inte en hel vecka på onkologidagarna, vara bara några ur styrelsen som
var där hela vecka i år.
SOFs styrelse

Johan Ahlgren

Onkologidagarna - en bra mötesform
ökar möjligheterna att vara med. Att
samordna mötena med de olika subspecialitetsföreningarna, typ bröstonkologer,
GI-onkologer och gynonkologer är också en väg framåt. Sen kan jag tänka mig
att deltagande vid onkologidagarna får
ett eget värde i ST-utbildningen, skulle
till exempel kunna värderas som en SKkurs.
- Jag önskar också en förbättrad rapportering kring deltagandet vid onkologidagarna. Då skulle vi kunna sätta specifika mål för förbättrat deltagande. Mål
som går att mäta.
- Sen finns det en faktor som jag tror
ligger utanför både SOF:s och verksamhetschefernas kontroll. Yngre kollegor
med småbarn har sociala förpliktelser,
ibland annat i familjen. Utrymmet att
vara borta från familjen är begränsat.
Prioriteringar blir viktiga och då kan det
mycket väl vara så att ett möte som SOF
får stryka på foten.

Johan Ahlgren är verksamhetschef på
onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro. Han leder också det
nationella verksamhetschefsrådet för
alla chefer inom onkologin. Dessutom
är värd för nästa års onkologidagar
som hålls i Örebro. Vad säger han om
onkologidagarnas framtid?

O

nkologidagarna behövs för att
hålla ihop och utveckla specialiteten. Mötet kan bidra till likvärdig vård runt om i landet och sprida
goda exempel. Onkologin som specialitet
utsätts också för stor press idag. Många
ser onkologins framtid som hotad. Det
är ytterligare ett skäl till att stärka och utveckla onkologidagarna.
Johan har ett brett perspektiv med sin
erfarenhet som chef för både en liten klinik (Gävle) och en stor. Han ger också
en mycket multifaktoriell bakgrund till
sin syn på varför onkologidagarna behövs och vad som kan göras för att öka
deltagandet. Liknande problem finns på
andra håll. Läkarssällskapets riksstämma
har svårt att locka folk. Flera sektioner
(inklusive onkologin) har valt att ordna egna möten. Är det en trend mot en
ännu större uppdelning?
- Ja, att det är fler deltagare från mindre
kliniker än stora tror jag beror på att på
större kliniker har man drivit sektionering och specialisering så långt att många
inte ser behovet av ett brett upplagt möte
utan vill åka på ämnesspecifika möten.
På mindre kliniker är man mer av generalister och ser SOF-mötet som ett brett
och bra utbildningstillfälle.
- Onkologidagarna innebär ju en fantastisk möjliget för alla kollegor att träffas, dela erfarenheter och lära av varandra. Det finns massor med frågor och
ämnen som griper över hela vårt intresseområde. State-of –the-art är en del,
men det kan också handla om nya metoder och nya arbetssätt. Medicinskt finns

också flera stora övergripande ämnen
som berör oss alla. Jag täcker exempelvis på nutrition, palliativ vård och medicinsk etik, för att bara nämna några.
- Vad som fordras är att man lägger ner
stor omsorg vid utformningen av programmet. Jag tror också att en medveten
satsning på duktiga och kända föreläsare
kan bidra till att locka fler. Johan framhåller året Elis Berven-föreläsning med
Jens Overgaard som ett lysande exempel
som det vore önskavärt att fler fick ta del
av.
Rollen som verksamhetschef
Angående verksamhetschefernas roll säger Johan att det finns en god vilja i den
nationella chefsgruppen. Man påminner
och uppmanar men det är svårt att göra
det obligatoriskt.
- Valet av plats är viktig, kort resvägar
och möjlighet att komma över dagen,

Intressant innehåll för alla grupper
En fråga som också rör delagande och
program vid onkologidagarna är den
modell med gemensamt möte med onkologisjuksköterskorna vart annat år.
- Jag är i grunden positiv till denna mötesform, säger Johan. Vi behöver utveckla samarbetet och teamen runt patienten.
Men det är uppenbart att utformningen
av de gemensamma programpunkterna
måste göras med omsorg, det måste vara
innehåll som är intressant för båda yrkesgrupperna.
Johan är värd för nästa års onkologidagar och delvis ansvarig för programmet i
Örebro. Han verkar ha en klar bild av vad
som krävs för att vända trenden och göra
onkologidagarna till det forum för professionell utveckling och kollegial samvaro som alla vill se.

Kjell Bergfeldt
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Psykologisk handledning skapar större
tillit och leder till färre anmälningar
Sjukhusläkare erbjuds sällan psykologisk handledning, även om behovet
är stort. Vid Onkologiska kliniken på
Skånes universitetssjukhus leder specialistläkarna Jacob Engellau och Pia
Dellson grupper med läkare som regelbundet träffas för att öppet reflektera
kring läkarrollen, existentiella frågor
och besvärliga situationer som kan
uppstå i mötet med patienter.

K

änslor är viktiga. De är hörnstenen i vårt medvetande. Ändå får
de en förhållandevis liten plats i
sjukvården. Det är ett misstag, menar Jacob Engellau.
– En känslomässig bevekelsegrund för
ett beslut kan vara oerhört betydelsefullt
om ett möte blir påtagligt känslofyllt och
väcker starka känslor även hos läkaren.
Många läkare är väl tränade i att snabbt
fatta beslut på rationella grunder, menar
han. Hela utbildningen handlar om att
lära sig vilket beslutsunderlag som krävs
för olika kliniska situationer, som vilka
utredningar som krävs, att välja kirurgi
eller inte, att lägga in eller att inte lägga in
en patient eller att remittera vidare.
– Vi tror ofta att vi agerar rationellt,
men i själva verket är vi i hög grad känslostyrda utan att alltid vara medvetna om
det, säger Jacob Engellau.
Han är ansvarig för strålbehandlingsverksamheten i Region Skåne och docent
i onkologi vid Lunds universitet.
Redan 1993, då han var nybliven specialist, blev han erbjuden att vara med i
en handledningsgrupp som leddes av en
psykoanalytiker och psykoterapeut.
– De flesta var överläkare och hade
träffats sedan 1982. Det hela handlade
om möten mellan läkare, patienter och
anhöriga, men också mellan kollegor
och syftet var att på ett djupare plan
försöka förstå vad som händer när det

känslomässigt bränner till. För mig var
det en ögonöppnare att ta del av erfarna
kollegors berättelser och en nyvunnen
egen insikt om att så mycket av det som
resulterar av möten har en känslomässig
grund som man kanske inte alltid är så
medveten om, säger Jacob Engellau.
Det kan handla om att ett möte efterlämnar känslor av hopplöshet, ilska, eller
olust, eller att man som läkare kan undra
över en handläggning eller ett beslut som
fattats och som känns en smula främmande. Någonting skaver, helt enkelt.
Tuff arbetsmiljö
Onkologer ställs ofta inför svåra situationer och ställningstaganden. Möten med
svårt sjuka patienter och deras närstående ställer höga krav på kommunikationsfärdigheter. Det förutsätter självkännedom, förmåga till inlevelse och att kunna
skapa goda relationer. Det förutsätter
även färdigheter att genomföra strukturerade intervjuer, att informera och ge
rådgivning, att hantera hotfulla besked
och genomföra svåra och existentiella
samtal. Forskning visar att läkare som
tränats i samtalsmetodik och tillämpar
ett professionellt förhållningssätt, arbetar effektivare och blir mer sällan anmälda jämfört med läkare som inte genomgått samma träning.
– Under läkarutbildningen och i även

Jacob Engellau, legitimerad psykoterapeut

under ST finns en del kommunikationskurser och man tränas i rollspel och det
svåra samtalet. Men sedan, när man är
klar specialist förväntas man klara läkarrollen utan professionell handledning
och i en arbetsmiljö som blir alltmer
pressad. Förr fanns det ändå luft och utrymme för informell handledning, det
gör det inte längre och det är tufft för
många, särskilt för yngre specialister, säger Jacob Engellau, som även sitter i styrelsen för Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi.
Spegling och insikt
Psykologisk handledning skiljer sig åt
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från traditionell klinisk handledning,
som i regel handlar om hur olika problem och frågeställningar ska hanteras
och vilka åtgärder som behöver vidtas.
– Psykologisk handledning är upplevelsebaserat. I gruppen får varje deltagare chansen att på ett öppet sätt ta upp
valda kliniska fall och situationer som
kan upplevas vara svåra och besvärliga
och som man vill försöka förstå på ett
mer djuplodande sätt. Det viktiga är att
få möjligheten att vara eftertänksam och
fundera färdigt utan att nödvändigtvis
ha några svar eller lösningar, säger Jacob
Engellau.
Med hjälp av handledarens facilitering
får deltagaren med hjälp av gruppens
speglingar, möjligheten att nå en djupare
insikt om det som skaver. Målet är inte
att hantera personliga psykiska trauman
och upplevelser, utan jobbrelaterade möten med patienter, anhöriga, chefer och
kollegor.
Handledarens roll är att skapa ett
tryggt ramverk där alla ges möjlighet att
prata om det som är viktigt utan att bli
avbruten.
Gruppen träffas en gång i månaden
under cirka en och en halv timme.
– Det viktigaste är speglingen av det
fall som tas upp och hur det förstås av
gruppen. Det är ett försök att få läkare att
fundera kring känslor i situationen, inte
primärt om hur man ordinerade eller
lade ett snitt.
Ofta blir det starka aha-upplevelser;
det finns i regel ett viktigt skäl till varför
man väljer att dra ett specifikt fall eller att
man lyfter specifika situationer.
– Upplevelsen blir för många en stor
lättnad när de får berätta och reflektera
tillsammans med gruppen om det som
lämnat dem frågande, med en känsla av
obehag, eller återkommande funderingar kring, säger Jacob Engellau.
Läkare med insikt om hur känslor
kommer till uttryck och påverkar patient-läkarrelationen, menar han, har
mycket bättre förutsättningar att ge ett
empatiskt bemötande, att undvika känslostyrda beslut och att överföra egna negativa känslor på patienter och närstående.
– Ibland är det svårt att särskilja sina
egna känslor från patientens. Och vissa
dagar har man som läkare sämre dagar
och det uppstår kommunikationsbrister
i mötet med patienten. Ibland blir det fel
och då har man som läkare möjligheten
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att gå tillbaka till patienten och säga att
det blev fel i kommunikationen. Så gott
som alla patienter blir oerhört positivt
inställda till att läkaren bryr sig om dem
och om relationen, säger Jacob Engellau.
Beslutsmaskiner
Under många år har Jacob Engellau
handlett läkargrupper tillsammans med
sin kollega Pia Dellson, specialist i onkologi och psykiatri och verksam vid enheten för Cancerrehabilitering på Skånes
universitetssjukhus.
Bägge är utbildade Balinthandledare
och handledningen bygger på Balintformatets grunder.
– Jag är organisatör för handledningen
och brukar skicka ut mejl till klinikens
läkare en gång om året och påminna om

”Lika svårt som för en kirurg att ta
sin egen blindtarm är det för en psykiater att titta in i sin egen hjärna
Det blir fel vinkel hur man än vrider på halsen”.
Ur ”Väggen”, utgiven på Natur och
Kultur 2015
att möjligheten till handledning finns,
säger Pia Dellson.
De som söker har behov av att samtala
kring besvärliga situationer, möten med
”svåra” patienter och anhöriga, läkarrollen, relationen till patienten och existentiella frågor.
De utvärderingar som gjorts visar att

Psykologisk handledning

de läkare som gått i handledning upplever att de blivit bättre på att kommunicera och att de har en större uppmärksamhet på sina känslor och att använda
dem på ett konstruktivt och informativt
sätt. De upplever även en större arbetstillfredsställelse, drabbas i mindre grad
av skuldkänslor gentemot patienter och
remitterar mer sällan patienter vidare.
Pia Dellson liknar läkare vid ”beslutsmaskiner”, vana vid att hämta fakta från
vetenskap och teoretisk information.
Men för många kan det vara svårare,
menar hon, att se att även känslor är en
faktabank.
– Vissa som kommer har burit på
tunga upplevelser länge och har ett stort
behov av att samtala och få möjlighet
till emotionell ventilering. Jag tror att
de flesta onkologer av och till känner
känslor av maktlöshet och uppgivenhet.
I bland kan det handla om att man blandar sig samman sig själv med patienten
och att känslorna i själva verket kommer
från patienten.
Under sin utbildning till specialistläkare var Pia Dellson en av flera ansvariga
för ett projekt som finansierades av Cancerfonden. Projektet initierades av hennes föregångare, Birgitta Berglöf, specialist i onkologi och psykiatri, numera
pensionerad.
Syftet med projektet som varade mellan 2002-2004 på Onkologiska kliniken
i Lund, var att erbjuda nyanställda läkare
Fakta: Vinsterna för sjukhusläkare
med psykologisk handledning
•
•
•

•

•

•

En ökad insikt i de egna känslor som
arbetet som läkare väcker.
Ger bättre förutsättningar för att undvika arbetsrelaterad psykisk ohälsa.
En bättre uppfattning om vilka känslor som rör patienter, anhöriga och sig
själv underlättar hanteringen av känslomässigt laddade situationer.
En läkare med insikt om hur känslor
kommer till uttryck och påverkar patient-läkarrelationen har mycket bättre förutsättningar att ge ett empatiskt
bemötande, att undvika känslostyrda
beslut och att överföra egna negativa
känslor på patienter/anhöriga.
Risken för arbetsrelaterad psykisk
ohälsa hos deltagare minskar, konflikter på arbetsplatsen och mellan läkaren
och patienter/anhöriga kan förebyggas
Patienter upplever i högre utsträckning ett gott omhändertagande, att
vården i högre grad baseras på evidens
och inte beslut som fattas färgade av ett
omedvetet känslouttryck.

en introduktionskurs i samtalsmetodik
samt psykologisk handledning under ett
år, något som många önskade, men få
hade tillgång till.
– Vi ville också att projektet skulle leva
vidare och att de bärande idéerna skulle
integreras i klinikens organisationen efter projekttidens slut. En förutsättning
var att utbilda fler handledare som kunde driva kommunikationskurserna och
den psykologiska handledningen vidare,
säger Pia Dellson.
Åtta läkare gick handledarutbildningen under tre år, som även omfattade en
grundläggande psykoterapiutbildning
(steg 1).
– Vi behövde utbilda handledare med
god erfarenhet av somatisk vård, erfarenheten visar att det är viktigt för att kunna
skapa tillit och förtroende i läkargruppen. Det räcker inte med psykologisk
kompetens eftersom sjukvården är så
komplex och det krävs en djupare kunskap om hur det är att arbeta i vården.
Projektet är sedan länge avslutat, men
idéerna och modellen lever vidare, om
än i en annorlunda form. Numera ingår
kommunikationsträning i ST-utbildningen, men den psykologiska handledningen finns kvar och erbjuds alla läkare
på kliniken, även specialister.
Räddning ur kaoset
Pia Dellson har länge intresserat sig för
kommunikation och relationer. För snart
20 år sedan skrev hon som AT-läkare
boken ”Klinisk blick- reflexioner kring
läkekonsten”. Förra året var hon åter ak-

tuell med boken ”Väggen- en utbränd
psykiaters noteringar”. Den består av
aforismer och handlar om hennes erfarenheter av att drabbas av ett utmattningssyndrom och en längre tids sjukskrivning, och sedan en lång tålmodig
väg tillbaka till livet och arbetet igen.
– Hjärnan hade spunnit så länge och
vägrade att sluta spinna. Jag hade svårt
att hitta vilan. Men om jag kunde få fatt
på en tanke i taget och formulera dem på
ett papper så blev det lugnare.
Orden blev ett slags pussel över livet;
tankarna, känslorna och krisreaktionen
över sjukdomen, men också över sonens liv. Han är en av de hittills 311 unga
svenskar som drabbades av narkolepsi i
samband med massvaccineringen mot
svininfluensa.
– Att skriva ned orden blev en räddning i kaoset, men också ett sätt att få
syn på mig själv och det som hände. Som
psykiater och erfaren kliniker, insiktsfull och med lång erfarenhet, trodde jag
inte att jag kunde drabbas av utmattning,
vilket visade sig vara en felaktig slutsats.
Det var lärorikt att gå in i väggen. Jag har
blivit bättre på att känna av kroppens signaler och se känslor som hårda data att
ta på allvar.
Numera är Pia ledig varje onsdag, en
dag reserverad för det som känns lustfyllt. Förr gick mycket per automatik, i
dag värderar hon det som kommer till
henne mer varsamt, ger besluten tid och
eftertanke.
– I början behövde jag en dag ledigt
för återhämtning. Nu när jag är återställd
och tillbaka i arbete igen, väljer jag mer
omsorgsfullt och jag ger plats för lusten
och glädjen. Det kan vara en dag då jag
skriver, eller åker på en konferensresa
om poetry and medicin. Jag håller även
kommunikationskurser i andras regi.

Eva Nordin
Fotnot
Vill du veta mer om psykologisk handledning och hur en Balintgrupp fungerar? Kontakta Jacob Engellau eller Pia
Dellson: jacob.engellau@med.lu.se eller
pia.dellson@med.lu.se.
Du kan också vända dig till Svenska
Föreningen för Medicinsk Psykologi
som regelbundet arrangerar Balint-möten och kurser: www.sfmp.se.
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Palliativa teamet

Palliativa teamet i Gävle drar
nytta av den nya tekniken
Vätska i buken, tumörväxt eller förstorad lever? Palliativa teamet i Gävle var
bland det första i landet att använda
portabelt ultraljud vid hembesök hos
patienter i livets slut. Stefan Bergström,
överläkare på Gävle sjukhus, ser stora
fördelar med att använda tekniken som
komplement till det hantverk som annars kännetecknar stora delar av hemsjukvården.

D

et är tidig morgon i mitten av
april. På Gävle sjukhus samlas det palliativa teamet för ett
sedvanligt morgonmöte. Under cirka en
timme diskuterar läkare och sjuksköterskor dagens upplägg och lyfter frågor
som rör några av de 120 patienter med
obotlig cancersjukdom och ALS som är
inskrivna i det palliativa teamet.
Malin Holmgren som är sjuksköterska
visar fotografier på de patienter som diskuteras; mannen som inte längre orkar
gå ut i sin trädgård för att se vårlökarna
växa och som förlorat livsgnistan. Kvinnan med cytostatikabehandling som fått
sina tänder förstörda, men som ändå nekas tandvård. Mannen som inte längre
kan öppna munnen och vars halsmuskulatur är så försvagad att huvudet faller
ned och orsakar smärta i nacke och axlar.
Kvinnan som inte vill vara till besvär och
som önskar att döden kommer snabbt,
och mannen med blåmärken som snubblat på en tröskel och är så rädd att röra sig
på grund av förlamande smärtor.
Sorg, rädslor, men också ilska och uppgivenhet blandas med tacksamhet: ”Jag
hann inte ens lägga på luren förrän ni var
här”.
– Det finns så mycket glädje och ödmjukhet mitt i all sorg och smärta. Viljan
att kunna se hela människan och få bidra till att göra den sista tiden så bra som
möjligt, är skälet till att jag sökte mig hit,
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säger specialistläkaren Ewa Winger.
En gång i månaden samlats teamet en
eftermiddag för handledning tillsammans med en präst. Här ges chansen
att lyfta personliga frågor och reflektera
över svåra situationer.
Fokus på livet
Klockan är strax före nio. Stefan Bergström packar sin doktorsväska och tar
med ultraljudsutrustningen till teamets
bil som står parkerad på sjukhusområdet. I dag ska han tillsammans med hemsjukvårdens distriktssköterska Ing-Britt
Lindberg, besöka tre patienter några
mil utanför Gävle som alla lever med en
obotlig cancersjukdom.
– Vissa har vi endast sporadisk telefonkontakt med, andra som har kommit
längre i sjukdomsprocessen, men som
fortfarande är i gott allmäntillstånd, besöker vi var fjärde till sjätte vecka. Och så
har vi cirka 15 patienter som har en kort
tid kvar och som behöver en tät kontakt
med teamet, säger Stefan Bergström.
Under bilresan som tar knappt en timme berättar han om sitt arbete, men också om varför han hoppat av chefsuppdra-

Premiär av konstnären Torsten Fridh, 1986

gen för att i stället gå tillbaka till arbetet
som kliniker inom palliativ vård.
Det har gått över 30 år sedan han blev
färdig onkolog. Under de senaste åren
har hans inriktning varit strålbehandling. Sedan drygt 15 år har han arbetat
inom palliativ medicin, först på deltid,
men sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka på heltid.
– I dag botar vi 70 procent av de som
får cancer, men vi har fortfarande 30 pro-

LDR-behandling
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cent som inte klarar sig och det är dessa
patienter som jag vurmar för. Jag har alltid känt ett stort engagemang för de svaga och utsatta.
Även om det inte finns botande behandling är det mycket man ändå kan
göra för dessa patienter, menar Stefan.
– Det enda jag har med mig är ett stetoskop, en blodtrycksmanschett och lite
akutläkemedel. Den stora konsten handlar om mötet, att lyssna, att lita på sina
sinnen och försöka förstå patientens behov och sedan lindra och trösta så långt
det går. Vi vet sällan vilka patienter vi ska
möta och vi ställs ofta inför nya frågor
som vi får tackla allteftersom. Jag tycker
att det är väldigt stimulerande.
Högre krav på vården
Sedan Stefan började arbeta med palliativ medicin har det skett stora förändringar. För cirka 15 år sedan handlade
det om att skapa lugn och ro i livet slut.
I dag är förhållningssättet mer aktivt; utvecklingen inom den palliativa medicinen följer utvecklingen i vården i övrigt,
menar han.
– Patienterna ställer också högre krav
och har större förväntningar på att vi aktivt ska agera. Vi ser den här utvecklingen i hela samhället, den generation som
kommer nu är fostrade i att bestämma
själv och ha kontrollen över livet. Men
vi ska inte och kan inte göra allt som patienterna kräver, utan göra det som gagnar dem, säger Stefan Bergström.
Sedan drygt ett år har det Palliativa
teamet tillgång till portabelt ultraljud.
Utrustningen köptes in för drygt 200 000
kronor med hjälp av stimulansmedel. I
första hand används ultraljudet på patienter med stor buk där man kan misstänka stor vätskeansamling, tumörväxt
eller en stor lever.
– I ett första skede handlar det om att
selektera patienter och bedöma vilka
som måste skickas iväg till sjukhus.
Målet, menar Stefan, är att teamet på
sikt ska kunna göra tappningar med kateter i hemmet på patienter med mycket
vätska i buken. Men än så länge remitteras dessa patienter vidare.
Det har även hänt att Stefan har använt
ultraljudet för att titta på blodkärl på
benen för att upptäcka eventuella blodproppar.
– Jag har också använt apparaten för
att upptäcka vätska i lungsäcken. Här
gjorde jag en tappning och jag hade jag
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stor nytta av apparaten som guidade mig
så att jag inte stack fel.
När patienter klagar över att det är
svårt att kissa, brukar Stefan använda ultraljudet för att kontrollera om blåsan är
tömd.
– Man kanske upptäcker att patienten
har en stor urinblåsa och har behov av en
kateter.
Det finns flera vinster med portabelt

ultraljud, menar Stefan, inte bara ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv, utan
också för att skapa trygghet och höja
livskvaliteten för människor i livets slut,
en slags fördjupning i läkekonstens hantverk.
– Många patienter uppskattar att jag
kan göra undersökningen på plats, att
jag kan sitta en stund vid sängkanten
och tillsammans med patienten diskute-
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ra vad jag ser på skärmen. Det skapar en
slags trygghet och tillit och ger ytterligare dimensioner i mötet med patienten.
Ultraljud i hemmet
En av patienterna vi besöker heter Rolf.
Han är 78 år och diagnosticerades med
cancer i lever och bukspottkörtel strax
före jul.
Efter tre veckor på sjukhus rasade han i
vikt och kom hem 20 kilo lättare.
– Även om jag tycker att vården i Gävleborg är fantastisk, var sjukhusmaten
en katastrof. Den var inte ätbar, jag kom
hem därifrån mager och ynklig.
När vi träffas en vacker vårdag i april
är Rolf mycket piggare. Han skiner upp

då han berättar om sommarstugan några
mil längre bort, om pallkragarna där han
driver upp plantor och om naturen som
ger så mycket kraft och glädje.
– Jag mår så bra nu, säger han, och
funderar på om tumörerna till och med
kan vara borta?
Sonen nickar instämmande. Hustrun
som är från Tyskland har prövat att lägga
om kosten och varje morgon får Rolf en
stark ”ingefära-shot” till frukost.
– Jag mår så otroligt mycket bättre nu,
det är lite svårt att förstå att jag är sjuk,
säger han och tittar på Stefan.
Vi sitter vid köksbordet. I ena hörnet
ligger en patientpärm med information
om patientens cancersjukdom, viktiga
telefonnummer, en läkemedelslista samt
ett smärtskattningsformulär. Dygnet runt
finns hemsjukvården tillgänglig och några gånger om dagen kommer hemtjänsten förbi för att hjälpa till.
En av sönerna är med under mötet,
hustrun håller sig lite i bakgrunden och
ordnar med kaffe.
Stefan bekräftar Rolf, men konstaterar samtidigt att han har diagnosticerats
med obotlig cancer.
– Just nu kan det vara så sjukdomen
står stilla och att tumörutveckling är
långsam.
Stefan bekräftar att den pågående symtom- och smärtlindringen tycks fungera
mycket väl. Han uppdaterar även läkemedelslistan och erbjuder samtidigt en
ultraljudsundersökning om Rolf vill?
Vi går in till sovrummet och Rolf lägger
sig på sängen. Stefan plockar fram ett ste-

toskop, en blodtrycksmanschett och den
mobila ultraljudsutrustningen ur en liten
väska.
– Det ser bra ut. Jag ser ingen vätska i
buken och njurarna ser fina ut.
Men levern då, undrar Rolf?
– Svårt att säga, det krävs jämförande
bilder och någon som har större kunskaper än vad jag har. Men du ska ju snart
in på röntgen och då får du mer exakta
besked, säger Stefan.
– Det var ändå skönt att höra att det
var något som var friskt i magen. Jag tänker inte så mycket på cancern. Jag sover
bra och jag har ingen värk, jag tänker
ändå att jag lever ett bra liv, säger Rolf.
Innan vi skiljs åt, säger han:
– Du måste skriva att det palliativa teamet, hemsjukvården och hemtjänsten är
fantastiska, jag hade aldrig kunnat vara
kvar hemma och få möjligheten att skrota i min trädgård utan dem.
Frågor om dödshjälp
Vi sätter oss i bilen och kör tillbaka till
Gävle. Vi pratar om dagen, möten med
tre olika patienter, samtliga med obotlig
cancer, men med olika strategier för att
ta tillvara den tid som är kvar.
– Många som inte arbetar med palliativ
vård tror att det är väldigt tungt. Visst, vi
möter svåra frågor om lidande och död
och det kan vara emotionellt besvärliga
situationer. Men i regel är de flesta vi möter fokuserade på livet. Och det är endast
i stunden vi kan göra våra bedömningar,
säger Stefan.
Med åren har han lärt sig att lämna
problemen och utmaningarna kvar på
jobbet. Men ibland är det svårt att värja
sig.
– Det händer att vi möter barn och
unga människor som jag har svårt att
släppa. Jag funderar över hur det var den
sista tiden i livet. Hur det gick för föräldrarna och syskonen. Jag tror att det vore
fel att jobba med dödssjuka människor
om man tror att allt kan rinna av. Det är
en balansgång. Det går inte alltid att vara
starkt engagerad och personlig, då räcker
man inte till.
Hur ställer han sig till patienter som
inte längre vill leva och ber om hjälp att
få avsluta sina liv?
I decennier har debatten om aktiv dödshjälp och läkarassisterat självmord varit
aktuell i Sverige; vissa fasar inför en tillvaro med smärtor och plågor och vill själva kunna bestämma när livet ska ta slut.
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Det händer att Stefan Bergström möter
patienter som vill avsluta sina liv och ber
om en dödlig spruta. Men de är ytterst få,
menar han.
– Jag brukar säga att jag inte är för
dödshjälp och att vi aldrig ger en spruta
i syfte att patienten ska somna in. Däremot berättar jag att vi sätter in alla de läkemedel som krävs för att lindra ångest
och smärta och hantera de symtom som
finns. I de fall patienten har mycket svåra
plågor kan vi använda terminal sedering
i slutet av patientens liv. Så jag anser att
vi redan har stora möjligheter att hjälpa
patienter till ett värdigt slut.
Klockan är strax före fyra då vi svänger
in på sjukhusområdet igen.
Nu väntar pappersarbete innan det är
dags att avsluta dagen.
– Jag uppskattar och trivs mycket bra
med mitt arbete som ger mig stora möjligheter att ständigt lära mer, utvecklas
och bli bättre.
Eva Nordin

Kluriga fall

Hans Hagbergs kluriga fall 9
En bildgåta: 60-årig man med generaliserat Hodgkin´s lymfom. Efter tre kurer
ABVD (doxorubicin, bleomycin, vinblastin, DTIC) andnöd, subfebril och torrhosta. Syrgaskrävande.
Diagnos?
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SOFs arbetsmiljöenkät
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Vår man på ESTRO
Rapport från årets möte i Turin
Målet för ESTRO:s arbete är att alla patienter i Europa ska få tillgång till den
strålbehandling de bedöms behöva. Vid
årets ESTRO-möte presenterades en
analys som belyste skillnaderna i tillgång till strålbehandling mellan länderna i Europa i form av relationen mellan
antalet patienter som fått strålbehandling och de som borde fått behandling.

S

nittet för Europa ligger på 67 procent – en tredjedel av Europas patienter får inte den strålbehandling
som de borde få. Sverige ligger nära genomsnittet, strax över 70 procent. I topp
ligger Holland och Tjeckien med cirka
90 procent.
Turin var värd för årets ESTRO-möte,
nummer 35 i ordningen. Vid årets möte
var 26 länders nationella föreningar representerade, inte bara med onkologför-

eningar utan även fysiker och behandlingspersonal, men från Sverige var det
bara SOF som var representerat.
Huvudspåren ESTRO arbetar med är
offentliga angelägenheter, utbildning/
fortbildning, hälsoekonomi och säkerhetsfrågor och allt utgår från organisationens vision för 2020:
Every cancer patient in Europe will
have access to state of the art radiation
therapy, as part of a multidisciplinary
approach where treatment is individualised for the specific patient’s cancer,
taking account of the patient’s personal
circumstances.
I visionen har patienterna en central
roll vilket delvis präglat den omorganisation man gjort i ESTRO där också
patientföreningar finns representerade i
styrelsen. Helt i linje med det arbete som
bedrivs i Sverige, exempelvis med invol-

vering av patientföreningar i RCC-arbetet.
ESTRO har en viktig roll i det vetenskapliga arbetet, men i övrigt ligger
mycket fokus på att lyfta betydelsen av en
god tillgång till strålbehandling i Europa. Man har kartlagt antalet acceleratorer, utnyttjandegraden och nu tittar man
på kostnader och försöker uppskatta det
framtida behovet. Med hjälp av så kallat
key performance index (KPI) har man
räknat fram relationen mellan antalet
patienter som fått strålbehandling och
de som borde fått behandling. Snittet för
Europa ligger på 67 procent – vilket kan
utläsas som att en tredjedel av Europas
patienter inte får den strålbehandling
som de borde få. Det finns stora skillnader i Europa Sverige ligger nära medel,
strax över 70 procent. I topp ligger Holland och Tjeckien med ca 90 %.
Fördomar om strålbehandling
En orsak som diskuterades vid mötet
är befolkningens bristande kunskap om
vikten av strålbehandling vid behandling av cancer och fördomar kring behandlingen. Bland annat lyftes en studie från Belgien som bekräftade att det
finns behov av få ut korrekt information
om vikten av strålbehandling i media.
En reflektion som togs upp i samband
med detta vore att undersöka vad andra
specialiteter har för kunskap om strålbehandling. Bristande kunskap hos andra
specialiteter kan vara en av förklaringar
till att många som skulle behöva strålbehandling inte ens remitteras. ESTRO
har tagit fram ett så kallat ”toolkit” som
snart publiceras vilket kan underlätta dialogen med beslutsfattare/ allmänhet för
att de skall förstå vikten strålbehandling
för cancerpatienter och att man behöver
fortsätta satsa på strålbehandlingen även
i framtiden.
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ESTRO i Turin

En av de viktigaste delarna i ESTRO:s
arbete är utbildning/fortbildning. ESTRO School har etablerats och erbjuder
både ”fysiska” och IT-baserade kurser. I
år arrangeras 36 fysiska kurser. Nytt för
i år är en kurs i palliativ strålbehandling
och en interdisciplinär kurs för behandling av övre och nedre GI-cancrer. Det
finns ett stort utbud både för ST läkare
och för specialister. Deltagande för de
olika länderna ser dock olika ut, och SOF
har lovats få statistik över det svenska
deltagande för de sista tre åren (kommer
att presenteras i kommande nummer av
tidningen). SOF kommer även få frågor
från ESTRO på vad vi tror skulle kunna
öka deltagandet i ESTRO utbildnings
aktiviteter. Alla SOF-medlemmar är välkomna är välkomna med idéer.
Det hälsoekonomiska arbetet (inom
projektet HERO) fortsätter, man har nu
presenterat tillgången till strålbehandlingen och behovet vilket skiljer sig åt
i Europa. Ny data bekräftar att drygt
hälften av alla cancerpatienter behöver
strålbehandling någon gång under sin
sjukdomsperiod. Gapet mellan de som
behandlas och det som skulle behöva
behandlas behöver fyllas, en tredjedel av
patienterna i Europa får inte den strålbehandling som de borde. Dessutom
spås behovet öka med tanke på förändrad åldersstruktur (ökad incidens med
fler äldre) och den ökade prevalensen.
För Europa beräknas antalet patienter
som behöver strålbehandling öka med
16 procent de närmaste tio åren. Siffran
skiljer sig mellan länderna beroende på
bland annat åldersstruktur, och olika
spektra av tumördiagnoser.
ESTRO arbetar också för att ta fram
en kostnadsberäkningsmodell för strålbehandling med syfte att påvisa strålbehandlingens kostnadseffektivitet. Arbetet sker i ett projekt benämnt HERO.
Modellen skall lanseras 2017 på nästa ESTRO-möte som hålls i Wien. Modellen
är tänkt att fungera så att alla länder skall
kunna få ut sina egna resultat genom att
sätta in sina siffror. Om modellen visar
sig fungera tror jag att den kan utgöra
ett viktigt underlag i dialogen med våra
beslutsfattare om behovet för fortsatta
satsningar på strålbehandling. Modellen
är omfattande i nuvarande form och har
provats i Frankrike med många olika huvudmän och 172 strålbehandlingskliniker. I Sverige borde det vara lättare med
tanke på ett gott nationellt samarbete
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men vi har också olika huvudmän med
olika system som kan komma att krångla
till det.
Stora globala behov
Behovet i Europa kan tyckas litet när man
ser globalt vilket visades i en specialupplaga av Lancet Oncology i september.
Arbetet kallas ”global task force” och har
som syfte att göra radioterapi tillgängligt
i hela världen. Exempelvis finns det flera
länder i Afrika som saknar strålbehandling helt. Man har beräknat att 2012 gavs
sju miljoner patienter strålbehandling,
2035 uppskattas tolv miljoner patienter
behöva det. I rapporten slår man fast att
strålbehandling räddar liv, 580 000 år
2012 och 950 000 år 2035. Kostnaden för
att ge alla i hela världen tillgång till strålbehandling uppskattas till 184 miljarder
US dollar. Då skulle 26 miljoner dödsfall
undvikas. Siffror som sätter allt i ett visst
perspektiv.
ESTRO arbetar också med strålsäkerhet. Även här ser det olika ut i Europa.
Personligen kände jag inte igen mig utan
tycker att det är en fråga jag tror vi alla
jobbat mycket med på hemmaplan. Detta med tanke på myndigheternas krav
och duktiga fysiker som håller god ordning. Man betonade vikten av en god
säkerhetskultur, att inte leta syndabockar utan försöka ligga steget före med att
rapportera potentiella risker liksom avvikelser när de inträffar.

Utbildning och fortbildning
Arbetet i European union of medical
specalities (UEMS) handlar om de mycket viktiga frågorna kring utbildning och
fortbildning. Det ser olika ut i Europa,
tiden för att bli specialist varierar mellan
fyra och sex år. EU-direktivet säger fyra
år för att bli specialist i strålbehandling.
UEMS arbetar nu för att få detta ändrat
till fem år samtidigt som man vill byta
namn till ”radiation oncology”. Förhoppningsvis kommer detta upp i EU parlamentet för beslut under året. Efter som
de flesta som håller på med strålbehandlingen även ger medicinska behandlingar
finns en trend att man vill kalla sig clinical oncologist, vilket motsvarar hur man
ser på oss i Sverige. Core curriculum för
specialiteten strålbehandling (radiation
oncology) för EU har nu flera år på nacken varför deltagande på mötet stöttade
en uppdatering.
ESTRO ville också som medarrangör
slå ett slag för ECCO kongressen i Amsterdam i januari 2017 kommer ha ett
nytt koncept jämfört med tidigare med
mer fokus på multidisciplinärt arbete
och ingen utställning. Det kan bli mycket
spännande möte.
Ordförande för ESTRO, Phlip Portman, betonade den viktiga roll som de
nationella föreningarna har i utvecklingen av strålterapi i Europa och efter mötet
kände jag mig även detta år personligen
stärkt i insikten om hur viktigt det är att
vi deltar aktivt i det europeiska arbetet
för vår specialitet. Dels för att hålla oss
uppdaterade men också för att vi skall
kunna påverka utvecklingen av strålbehandlingen i Europa och därmed också
i Sverige. Som SOF-medlemmarnas ESTRO-representant uppskattar jag också om ni hör av er om med frågor eller
anmäler intresse om någon vill delta i
arbetet.

Magnus Lagerlund
Överläkare, verksamhetschef
onkologienheten i Kalmar

SOFs arbetsmiljöenkät
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45 år av forskning
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Presentation styrelsen

”Gör vården jämlik
och ta itu med toppstyrningen”
Vid Onkologidagarna i Västerås i april
invaldes tre nya medlemmar till styrelsen. Några av de prioriterade frågor
som medlemmarna vill arbeta med är
tillgången till nya behandling och hur
forskning kan bli en integrerad del av
vården.
Namn: David Kudrén
Ålder: 42 år
Arbetar: Onkologen, Akademiska sjukhuset i Uppsala, mestadels med strålbehandling och prostatacancer
Familj: Ja
Det gör jag gärna på fritiden: Allt från
resor till hortikultur
Drivs av: Intresse för omvärlden
Gillar mest med mitt jobb: Den intellektuella utmaningen
Ogillar mest med mitt jobb: Administrativa pålagor
Vad jag skulle vilja uppnå med styrelsearbetet: Utökat samarbete i branschen
Debattfråga jag gärna vill lyfta: Tillgång till nya behandlingar
Om jag var folkhälso- och sjukvårdsminister skulle jag: Förstatliga sjukvården
Namn: Susanne Malander
Ålder: 53
Arbetar: Överläkare på sektionen för
gynekologisk onkologi Skånes Universitetssjukhus Lund
Familj: Make och tre söner samt katt
Det gör jag gärna på fritiden: Cyklar,
badar, springer, lagar mat
Drivs av: Kontakten med patienterna,
nyfikenhet, kunskapstörst, orättvisor
Gillar mest med mitt jobb: Att ingen
dag är den andra lik, att jag varje dag
ställs inför frågor jag inte har svar på, att
jag ständigt måste utmana mig själv och
söka kunskap.
Ogillar mest med mitt jobb: Toppstyrningen av vården som dödar all innova-
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David Kudrén

tion. Platssituationen som tyvärr upptar
stora delar av vår arbetstid
Vad jag skulle vilja uppnå med styrelsearbetet: Lära mig av mina styrelsekollegor att kunna hantera medicinska/politiska spörsmål som rör onkologin samt
försöka kunna bidra till att SOF-dagarna
åter blir ett attraktivt forum för cancerforskning och mötesplats för onkologer
Debattfråga jag gärna vill lyfta: Hur gör
vi vården mer jämlik och demokratisk
för så väl patienter som alla medarbetare inom vården? Hur kan forskningen
bättre integreras som en naturlig del av
vården?
Om jag var folkhälso- och sjukvårdsminister skulle jag: Göra vården mer
jämlik och demokratisk samt höja forskningens status.
Namn: Kristina Nilsson
Ålder: 48
Arbetar: Onkologkliniken Akademiska
Sjukhuset i Uppsala
Familj: Man, dotter 18 år och son 15 år, 2
islandshästar
Det gör jag gärna på fritiden: Rider,
olika aktiviteter i naturen efter säsong,
meka och köra mc.
Drivs av: Utmaningar
Gillar mest med mitt jobb: Utvecklings

Susanne Malander

Kristina Nilsson

arbete integrerat med patientarbete, blandade arbetsuppgifter, mina arbetskamrater
Ogillar mest med mitt jobb: Hinner
aldrig med allt som egentligen behöver
göras
Vad jag skulle vilja uppnå med styrelsearbetet: Bidra till utveckling och rättvis
tillämpning av onkologin i Sverige
Om jag var folkhälso- och sjukvårdsminister skulle jag: Avskaffa landstingen
och arbeta för mer jämlik vård. Underlätta för nyanlända sjukvårdsutbildade
att komma in i arbete.
Eva Nordin
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SOFs efterutbildningskurs

SOFs efterutbildningskurs för specialister
Syfte
Uppdatering kring nya terapier och biverkningar för att underlätta ex. bakjoursarbete samt uppdaterande föreläsningar kring vardagens klinik. (Syftar
inte till expertkunskap inom onkologiska subspecialiteter, eller tumörspecifik
”state of art”).
Målgrupp
Specialister i onkologi (> 5 år som specialist har företräde)
Plats
Lejondals Slott, Lejondals Allé 6, 197 34
Bro. www.lejondalsslott.se
Tid
16-18 november 2016 (v 46)
Kursavgift
Kursavgiften 9 500 kronor inkl moms,
och inkluderar helpension (logi samt alla
måltider). Resor ombesörjs av deltagarna
själva och ingår inte kursavgiften.
Anmälan
Anmälan sker via Cancerakademin.
www.cancerakademin.se
Begränsat antal platser, först till kvarn
gäller!
Program
Dag 1 · 16/11
09.30-10.00 Ankomst och kaffe
10.00-12.00 Tumörimmunologi: mekanismer, läkemedel och biverkningshantering. Lisa Villabona leg. läkare medicine doktor, Stockholm och Gustav Ullenhag överläkare docent, Uppsala
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Fortsättning tumörimmu-
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nologi: mekanismer, läkemedel och biverkningshantering.

Björn Zackrisson överläkare professor,
Umeå

14.30-15.00 Kaffe

09.30-10.00 Akut rygg, vilka ska opereras? Strålbehandling? Asle Hesla specialistläkare, Stockholm och Björn Zackrisson överläkare, professor, Umeå

15.00-17.00 Infektionsbehandling hos
onkologiska patienter inklusive neutropen feber. Mia Furebring överläkare,
Uppsala
19:00 Gemensam kursmiddag
Dag 2 · 17/11
08.30-10.00 Trombosbehanding hos onkologisk patient. Margareta Holmström
överläkare docent, Stockholm
10.00-10.20 Kaffe
10.30-12.00 Kärlstentning hos onkologisk patient. När är det rimligt? lämpligt?
Vad finns för evidens? Olof Henrikson
överläkare, Göteborg
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Modern smärtbehandling.
Nina Cavalli-Björkman överläkare, medicine doktor, Uppsala
14.30-15.00 Kaffe
15.00-17.00 Allmänt palliativt omhändertagande: uppdatering ileus/bukproblematik, illamående, ångest/oro, interaktiv diskussion kring ”0 HLR” och
att avbryta behandling. Gabriella Frisk
överläkare, Stockholm
19.00 Gemensam kursmiddag
Dag 3 · 18/11
08.30-09.20 Översikt palliativ strålterapi: target, marginaler, fraktionering etc.
Vad finns för evidens?

10.00-10.20 Kaffe
10.20-12.00 Endokrina rubbningar hos
onkologisk patient, diagnos och substitution, steroidutlöst diabetes. Jarl Hellman överläkare excellent lärare, Uppsala
12.00-13.00 Lunch
13.00 Avfärd

Välkomna med anmälan!
Hälsar SOF’s styrelse genom kursledare
Andreas Hallqvist
Kursen arrangeras i samarbete med
Cancerakademin

Onkologidagarna
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Neurotox

Onkologidagarna 2017:
Neurotox på programmet
Moderna cytostatika har spelat en viktig roll när stora tumörgrupper fått
bättre överlevnad. Men de har också
medverkat till nya biverkningar som i
svåra fall försvårar kurativt syftande
behandling och skapar nya rehabiliteringsproblem.

E

tt sådant problem som uppmärksammades i slutet av 90-talet var
det växande antalet patienter med
neurologiska symtom. De fick samlingsnamnet ”cytostaikainducerad perifer
neuropati” (CIPN) trots att smärta inte
är det mest dominerande symtomet. Till
vardags säger de flesta ”neurotox” och ett
bättre uttryck skulle kunna vara ”neurotoxiska bieffekter”.
Internationellt har man nu uppmärksammat neurotoxiska symtom hos patienter som några av de mest frekventa
och mest betungande sequelae till kemoterapi. I takt med förbättrade kliniska
resultat ses en ökande prevalens av dessa
besvär hos överlevare efter kolorektal
cancer, bröstcancer, lymfom och ovarialcancer – alltså stora tumörgrupper. Vid
onkologidagarna 2017 planeras ett symposium i detta ämne.
Mekanismer bakom neurotoxiska bieffekter av kemoterapi
Tre huvudgrupper av cytostatika står för
större delen av dessa symtom: platinumderivat, taxaner och vincaalkaloider. De
ger alla olika typer av skador och forskningen har byggt upp kunskap om skademekanismerna i djurmodeller (Cavaletti 2015) och beskriver dem i korthet
enligt nedan:
Cis-och oxaliplatin upplagras successivt i spinala bakhornet, där det ger skador som initialt ger köldhypersensitivitet
och därefter perifera bortfall av primärt
sensoriska nervfunktioner och senare

även muskelkramper, mer sällan neuropatisk smärta. Carboplatin anses ge något lindrigare neurologiska problem.
Taxaner och vincaalkaloider ger skador på mikrotubuli, intracellulära strukturer som är frekventa i tumörceller men
också i perifera neuron. Förlust av sensoriska modaliteter i armar och ben är
vanligast men också neuropati. Vincaalkaloider kan också ge autonoma symtom, tex hypotension, förstoppning och
paralytisk ileus.
En systematisk review av 31 studier
med drygt 4000 patienter med ovanstående neurotoxiska medel (Neil Majithia
vid Mayo Clinic) visade förekomst av

CIPN hos 60 procent av patienterna efter tre månader, och hos 30 procent sex
månader efter avslutad behandling. Kliniska riskfaktorer var hög ålder, tidigare
neuropati, rökning och alkoholbruk. Genetiska faktorer finns och studier har nu
tagit fart. En tidigt uppdykande köldöverkänslighet vid start av platinumderiverade cytostatika kan vara en prediktor
som innebär risk för svår neurotoxicitet.
Neurotoxicitet och livskvalitet
Samband mellan höga skattningar av av
CIPN-besvär och nedsatt livskvalitet har
visats i en review (Mols 2014). En svårighet vid sammanläggning av resultat var
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Neurotox

att det tidigare inte fanns specifika skattningsskalor för de neurotoxiska besvären. En sådan har skapats som en modul
inom EORTC Quality of Life-systemet:
EORTC-QLQ-CIPN20 vilken nu också
finns i svensk översättning, som för närvarande valideras.
Många tidigare försök har gjorts att
förebygga eller lindra CIPN-symtom
med läkemedel som använts vid diabetes-neuropati, kronisk smärta och depression. I en samlad ansträngning att
utvärdera dessa terapier sponsrade National Cancer Institute (NCI) 15 separata
kliniska studier av profylax eller behandling av CIPN. Endast en av dessa (med
Duloxetine) visade en klinisk effekt, men
endast på neuropatisk smärta, inte andra
neurologiska symtom vid CIPN. Övriga testade terapier (Glutation, Acetyl-L
carnitine, Nortriptylin, Gabapentin, Lamotrigin, Amifostine, Alfa-lipoic acid,
Calcium/Magnesium-infusioin, vitamin
E mfl) gav inga skillnader mot kontroller
(Majithia 2016).
Flera av dessa 15 studier har också
kunnat läggas ihop för analyser av molekylär-genetiska prediktorer för neurotoxiska bieffekter, vilket öppnar för nya
vägar att leta högrisk-patienter respektive att finna nya, mer specifika modeller
för förebyggande och/eller behandling av
neurotoxiska besvär.
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Vid NCI har dessa studier följts upp genom ”American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline” (Hershman 2014).
Vad händer I Sverige och Skandinavien?
Vid ett planerat symposium vid onkologidagarna i Örebro 2017 kommer det
internationella kunskapsläget att redovisas. En svensk studie är under publicering och kan ge kunskap om förekomst
och svårighetsgrad av neurotoxiska
komplikationer i vårt land. En svensk
behandlingsstudie av fysikaliska terapier
för neurotoxiskt lidande har publicerats.
Studier med skattningsskalan CIPN20
pågår och studier av förbättrad information till patienter och närstående är på
väg.
Symposiet arrangeras av SWEDPOS
(Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering) och stiftelsen SCaPa (Stockholms läns cancerpatienter)
och ska mynna ut i en diskussion vad
som kan göras i form av stödjande vård
och förbättrad rehabilitering. En fråga är
om svenska riktlinjer behövs och symposiet kan ge en god grund för en mycket
efterfrågad saklig information för patienter, närstående och sjukvårdspersonal om de neurotoxiska besvären.
Planeringsgruppen för symposiet vill

gärna ha kontakt med grupper som jobbar med olika sidor av neurotoxiska besvär för att detta också kan tillföra diskussionen i samband med symposiet i
februari 2017! Genom en donation finns
medel att stödja arbetet inför och efter
symposiet.
Kontakta gärna någon i arbetsgruppen
som förebereder symposiet, de gärna tar
emot bidrag och synpunkter.

Christina Trapp Bolund
professor emeritus i psykosocial onkologi, (SCaPa)
christina.trapp@telia.com
Jeanette Winterling
Med Dr, Psykosocial sjuksköterska
(Swedpos)
jeanette.winterling@karolinska.se
Helena Lundgren
fysioterapeut (Swedpos)
helena.a.lundgren@karolinska.se
Krystyna Asarnoj
(SCaPa) krysilver@gmail.com

Recension

Grundläggande om
evidensbaserad integrativ onkologi
Boken “Integrative Oncology” är intressant för alla som önskar föra en dialog med patienter kring det som brukar kallas komplementär- och alternativmedicin. Den drygt 800 sidor tjocka
boken består av 29 kapitel skrivna av
44 forskare och kliniker från USA, Canada, Israel och Europa. Boken gavs ut
2008; den reviderade andra upplagan
kom 2014 och kostar ca 600 Kr.

D

en är ett led i en serie på Oxford University Press om integrativ medicin inom ett tiotal
olika specialiteter som reumatologi,
kardiologi, gastroenterologi psykiatri
mm. Bokens redaktörer är onkologen
och professorn Donald Abrams, chef
för hemato-onkologiska klinken vid San
Francisco General Hospital och specialist inom integrativ onkologi vid UCSF
Osher Center for Integrative Medicine
samt internmedicinaren Andrew Weil,
professor i folkhälsovetenskap och chef
för Center for Integrative Medicine vid
University of Arizona.
Den internationella utvecklingen
Bokens utgivning speglar en internationell utveckling med ökande forskning
och kunskap samt tilltagande intresse
hos både patienter och professionen för
så kallad komplementär- och alternativmedicin - och i linje med bokens titel integrativ medicin/onkologi. Begreppet
integrativ onkologi beskrivs i boken som
ett koncept där man parallellt och integrerat med konventionell onkologi använder sig av synsätt och metoder som
härstammar från relevanta evidensbaserade delar av komplementärmedicinen.
Bokens olika kapitel och tillhörande
referenshänvisningar behandlar både enskilda metoder, diagnoser och mer generella resonemang kring kommunikation,

forskningsmetodik och patientens perspektiv. Den är på så vis en bra utgångspunkt för den som på ett lätt sätt vill få
en överblick av detta heterogena område.
För att få en helt uppdaterad bild av olika
forskningsområden och metoder behöver dock läsaren komplettera med information från den senaste forskningen.
Naturpreparat
Flera av bokens kapitel tillägnas naturpreparat vilket står i rimlig proportion
till vad vi vet om patienters användning

och frågor. Standish och kollegor redogör översiktligt för studier som gjorts på
naturpreparat både med potentiella antitumorala egenskaper och för lindring av
symtom. Abrams och Guzman skriver
detaljerat om användningen av cannabinoider i samband med cancer. Sparrebom och Baker ger en översikt av möjliga
interaktioner mellan naturpreparat och
konventionell cancerbehandling som
dock inte är fullständig på grund av brist
på studier kring kliniska implikationer
av teoretiskt möjliga interaktioner.
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Recension

I kapitlet av Ladas och Kelly får läsaren
en samlad bild av argument för och emot
användningen av antioxidanter vid cancersjukdom. Boken tar även upp det för
många patienter mycket angelägna området kring kost och författarna Block
och Gyllenhaal ger läsaren en god, om
dock inte heltäckande överblick av forskningsläget.
I fyra kapitel beskrivs hur en integrativmedicinsk ansats kan se ut för de fyra
stora diagnosgrupperna bröstcancer,
prostatacancer, lungcancer och kolorektal cancer med tonvikt på livsstilsförändringar och kostens roll. Lawenda skriver
i ett kapitel om integrativa terapier för
symtomlindring och deras bidrag vid behandling av komplexa besvär såsom ångest, depression, fatigue, sömnstörningar
och smärta.
Alternativa terapier
Sagar & Garchinski befattar sig i ett kapitel på ett nyanserat sätt med alternativa
terapier som primärbehandling för cancer med slutsatsen att det inte finns några
hittills kända alternativ till konventionell
onkologisk behandling. De beskriver patienters motiv till att söka sig bort från
den erbjudna onkologiska behandlingen
och föreslår hur detta kan förebyggas och
bemötas.
I ett flertal separata kapitel behandlar
boken massage, konstterapier, så kallad
mind-body terapier, rollen av spiritualitet och de stora medicinska systemen.
Kapitlen ger en bra introduktion till tankesätten som ligger till grund för dessa
metoder och system samt ger en bild av
forskningsläget.
Sammanfattningsvis ger ”Integrative
Oncology” en bra bas för den som är intresserad av ämnet och är en bra utgångspunkt för dialog och fortsatt läsande.

Kathrin Wode
Specialistläkare i onkologi, samt
processledare integrativ cancervård vid
RCC Stockholm Gotland och palliativ
konsult vid Gastrocentrum Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge
Johanna Hök Nordberg
PhD, universitetsadjunkt
Karolinska Institutet, samt processledare Integrativ cancervård vid RCC
Stockholm Gotland och leg apotekare
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ST-sidorna

Nu är det dags för SofT
För ett halvår sedan (Svensk Onkologi
nr 5 2015) skrev vi om planerna på att
damma av SofT*, det nationella nätverket för ST-läkare i onkologi och gynonkologi inom SOF. Vår förhoppning var
att få in tankar och idéer om hur SOF
och SofT kan driva frågor som är viktiga för oss ST-läkare.

R

esponsen har varit klen, för att uttrycka det milt. Inte en enda har
nappat på vår text och hört av sig.
När vi däremot frågat runt på kurser är
det spontana svaret att nätverkande är
bra, men det har också efterfrågats större tydlighet med vad vitsen med SofT är.
Generellt är också svaret att man gärna
vill vara med, men inte engagera sig.
Hur kommer det sig, detta att alla vill
vara med, men ingen vill göra något?

Beror det på att ST-läkare i gemen har
fullt upp med att arbeta och med andra
uppdrag? Att det finns gott om engagerade ST-läkare på våra kliniker runt om
i landet är välkänt, men dygnet har trots
allt bara 24 timmar. Eller är det det eviga
pusslet med jobb och familjeliv som inte
rymmer fler engagemang? Eller är det –
hemska tanke – en känsla av att våra röster inte räknas, inte har någon betydelse?
I vilket fall som helst är det dags för
oss som ST-representanter i SOF-styrelsen att idka lite självkritik. Hur kan vi
bli tydligare? Vad är poängen med SofT?
Svaret är både enkelt och svårt – det är
upp till oss alla ST-läkare att bestämma
syfte och mål med SofT! Vi kan använda
SofT till att dryfta utbildningsfrågor och
kursbehov, utbyta erfarenheter om de
olika klinikerna och hur jobb och utbild-

SK-kurs i
Kolorektal cancer
3-4 oktober 2016 i Linköping
Plats: Onkologiska kliniken, Linköping (Läderlappen)
Föreläsare: Maria Albertsson, Charlotte Bratthäll, Helga Hagman, Bärbel
Jung, Per Myrelid, Per Sandström, Ursula Scheibling
Målgrupp: Max 20 personer. Prioritet ges åt dem som kommit en bit i sin utbildning och som haft viss erfarenhet av behandling av colorektalcancer
Kursavgift: 2.000 kr inkl moms och skall vara betald innan kursens start, detta
för att garantera din plats. Avgiften inkluderar kaffe, luncher och en gemensam
kursmiddag. Varje deltagare betalar sina kostnader för resor och ev övernattning.
Anmälan: Senast 15 september. Information om kursen lämnas av Maria Albertsson, maria.albertsson@regionostergotland.se

ning organiseras lokalt. Och mycket mer.
Helt enkelt lära av varandra för att kunna
utveckla ST-utbildningen på våra respektive orter. Framför allt kan vi använda
SofT som en plattform för förbättring,
för vår röst räknas i SOF-styrelsen. Här
har vi möjlighet att påverka vilka frågor
som SOF driver.
Mer definierat än så är SofT inte. Inte
än, vill säga. Resten måste vi göra tillsammans. Vi kommer framöver att jobba
med att fortlöpande uppdatera informationen på hemsidan för att belysa vilka
ST-frågor som är aktuella inom SOF och
på så sätt öka tydligheten. I gengäld vill
vi gärna få kontakt med någon som vill
bevaka ST-frågor för den här tidningen.
Som ST-representanter i SOF-styrelsen
värnar vi hela tiden om ST-frågor och
–perspektiv, men det är önskvärt med
någon som vill ta ett bredare grepp om
olika ST-frågor som kan belysas i tidningen; kurser och konferenser, bra lokala utbildningsinitiativ, forskningsprojekt
och så vidare. Det kommer att inrättas ett
redaktionsråd som ska fortsätta utveckla
Svensk Onkologi och där behövs en STröst. Man behöver inte skriva själv, fokus
ligger snarare på att agera idéspruta i
stort och smått. Är det tidsbrist som är
den farligaste fienden för ST-läkare idag?
Eller är det andra frågor som ska belysas?
Intresserad? Hör av dig! Gemensamt kan
vi forma SofT till det vi vill!
*För den som undrar: SofT är en ordlek med två förkortningar; SOF = svensk
onkologisk förening och ST = specialisttjänstgöring.

Anastasios Papadopoulos
(anastasios.papadopoulos@vgregion se)
Jenny Jönsson
(jenny-maria.jonsson@skane.se)
ST-representanter i SOF-styrelsen
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ST-sidorna

Vi behöver fler SPUR-inspektörer
SPUR-inspektioner, det vill säga det program som bedriver inspektion av ST-utbildningen vid alla onkologkliniker, har
nu börjat och planen för de närmaste
åren är klar.

D

e senaste åren har vi inspekterat
Västerås, Uppsala, Sundsvall,
Stockholm och Jönköping. Skåne blev inspekterad för några år sedan.
Vi har bestämt ett schema med fasta tidpunkter för inspektioner, vecka 5 och 38,
vilket gör det enklare för både kliniker
och inspektörer och veta när det är aktuellt med inspektion. Då kan både inspekterade klinik förbereda sig och SPUR-inspektörerna kan förvarna sin klinik i god
tid när de behöver vara lediga från arbetet några dagar. Tyvärr har vi i vår fått
två avhopp av inspektörer men vi har en
ny på gång. Men det behövs flera och vi
skulle därför önska att fler anmälde sig.
Varken Stockholm eller Västra Götaland
några inspektörer så det är bara att anmäla sitt intresse.
Att medverka vid inspektion av en klinik är en både rolig och stimulerande sysselsättning. Man kommer mycket nära
kliniken och det är alltid intressant hur
man arbetar på en annan klinik. I stort
sätt går det till enligt följande: Innan
inspektionen får ST-läkare, handledare,
studierektor och verksamhetschef fylla i
en enkät som analyseras på Lipus. Lipus
är läkarförbundets organ som arrangerar
SPUR inspektioner. Inspektörerna får
också de dokument som finns om ST-utbildningen vid kliniken. Efter att ha läst
genom dessa handlingar får inspektören
en ganska bra bild om kliniken.
Därefter gör man inspektionen på
plats. Man brukar börja med att få kliniken demonstrerad, både vilken verksamhet man har och vilka lokaler som finns,
samt får information av studierektorn
hur utbildningen i stort ser ut. Därefter
påbörjar arbetet med att intervjua de
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anställda. Det sker både individuellt och
ibland i grupp både med ST-läkarna och
med handledarna. På kvällen brukar inspektörerna sammanfatta sina intryck
och sammanställa ett skriftligt utlåtande.
Man följer en bestämd mall. Arbetet med
intervjuer fortsätter ofta nästa dag, men
det viktiga är dock att ge återkoppling.
Det bästa har visat sig vara när man ge
en återkoppling till klinikens läkare och
för klinikledningen berätta vad man tänker skriva. Då kan man få direkta kommentarer. När inspektörerna har kommit
hem igen så gör man en slutlig sammanställning som skickas till den inspekterade kliniken för kommentarer. Efter detta
skickas utlåtande till Lipus och publiceras på Lipus hemsida, där de finns tillgängliga för alla att läsa. (www.lipus.se/
www/templates/spur.cfm?sid=259)
Schemat för kommande inspektioner
finns i tabellen här intill.
Martin Erlanson
SPUR samordnare

Hösten 2016
Vecka 38 Örebro, Umeå, Kalmar
2017
Vecka 5

Borås, Karlstad,
Linköping
Vecka 38 Göteborg, Växjö,
Eskilstuna
2018
Vecka 5

Gävle
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ST-sidorna

Allt är klart för årets post-ASCO
ASCO (American Society of Clinical Oncology) arrangerar den största onkologiska vetenskapliga kongressen under
året. De senaste åren har ASCO besökts
av cirka 35 000 delegater. Under mötet
presenteras årets absolut viktigaste nyheter inom onkologi.

S

en fem år tillbaka bevakas ASCO
av en utvald grupp med ST-läkare
och specialister från Sverige. Deras
resa arrangeras av det nationella onkologichefsrådet och deras uppdrag är att
sammanställa alla nyheter från ASCO
och presentera dessa för kollegor i onkologisverige. Det görs vid ett post-ASCO
möte som i år arrangeras på Nordic Light
Hotel i Stockholm den 26 augusti.
Post-ASCO mötet bidrar till att sprida
kunskap om de nyheter som presenteras
på ASCO och ger möjlighet att delta i en
diskussion om resultatens betydelse för
cancervården.

All personal med onkologi som specialitet eller med annan specialitet som
deltar i multidisciplinära onkologiska
team bjuds in att delta. Arbetssättet syftar till att öka kunskapsspridningen om
vetenskapliga nyheter inom onkologin
samt ge tillfälle för yngre doktorer att få
presentera vetenskapliga nyheter.
För arrangemanget kring post-ASCO
mötet står Cancerakademin Norr. Anmälan ska vara inne senast 20 augusti
2016. http://cancerakademien.se/
Om du har några frågor, kontakta Monica Sandström (monica.sandstrom@
umu.se) eller på telefon 090-785 28 55.
Tabellen nedan visar vilka ST-läkare
som fått möjlighet att besöka ASCO med
uppdraget att redovisa alla nyheter vid
post-ASCO mötet tillsammans med sina
mentorer.
Kjell Bergfeldt
redaktör

Tumörområde

ST-läkare

Mentor

Prostatacancer

Hashim Hashim, Sundsvall

Mats Andén, Kalmar

Urogenitala tumörer
övriga, inkl Njurcancer

Dimitrios Papantoniou, Jönköping

Olof Ståhl, Lund

GI

Pehr Lind, Eskilstuna

Henning Karlsson, Uppsala

Bröstcancer

Kristina Engvall, Jönköping

Henrik Lindman, Uppsala

Head Neck

Valentina Mouratidou, Uppsala

Freddi Lewin, Jönköping

Melanom

Johan Forsell, Umeå

Cecilia Nilsson, Västerås

Lungcancer

Kerstin Gunnarsson, Göteborg

Andreas Hallqvist, Göteborg

CNS - tumörer

Sandra Irenaeus, Uppsala

Christina Kjellman, Umeå

Kommunikationskurs
för läkare
De Nödvändiga Samtalen är en praktiskt
inriktad kommunikationskurs för läkare
som har samtal med patienter med cancer
eller andra livshotande sjukdomar. Den
är framtagen av Palliativt utvecklingscentrum och är utvecklad så att den passar för
alla typer av diagnoser.
Kursen är på två heldagar efter varandra
för grupper på max 14 deltagare. Den består av de fyra kursmodulerna En bra start,
Svåra besked, Övergången till Livets slutskede/Brytpunktssamtal, samt Samtal om
döden.
Denna kurs ges flera gånger per år, närmast
19-20 september. Läs mer på:
http://palliativtutvecklingscentrum.se/utbildningar/de-nodvandiga-samtalen/
eller kontakta Palliativt Kunskapscentrum
direkt. Adress:

Palliativt Utvecklingscentrum
Medicon Village, Hus 404B
223 81 Lund
Besöksadress: Scheelevägen 2
Telefon: +46 (0) 703 490415
E-post: Camilla.M.Jonsson@skane.se
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Resebidrag

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 till redaktören Kjell Bergfeldt på
kjell.bergfeldt@sll.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: Bleomycin-pneumonit. En diffdiagnos är pneumocystis jiroveci. BAL visade inga tecken på pneumocystis. Äldre
patienter med Hodgkin´s lymfom har ökad risk för bleomycin-pneumonit. G-CSF ökar risken för bleomycin-pneumonit
vid ABVD och bör undvikas. Syrgas kan förvärra pneumoniten och bör ges i så låg dos som möjligt. Kortison i höga doser
är första-hands behandling. Remissioner har rapporterats med imatinib och pentoxyfyllin. Patienten dog i progredierande
pneumonit trots massiva åtgärder.
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