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Post-ASCO är nog bland det bästa som
hänt onkologin de senaste åren. Genom
ett initiativ från verksamhetschefsgruppen och Cancerakademin Norr har
man etablerat en modell för vidareutbildning och kompetenshöjning som
verkar fungera väldigt bra, där man
också funnit en modell för samverkan
med industrin.

A

lla verkar överens om att ASCO
är det möte som ger mest och
bäst och bredast uppdatering
över kunskapsläget inom onkologin. Genom Post-ASCO får ST-läkare i onkologi
och gynekologisk onkologi tillsammans
med handledare en möjlighet att vara
med på ASCO med uppgift att täcka in
ett specifikt ämnesområde och presentera detta för kollegor hemma i Sverige
som inte haft möjlighet att vara med
i USA. Det är nu närmare ett 50-tal av
våra unga kollegor som fått chansen och
så här långt är alla utvärderingar mycket
positiva.
Post-ASCO mötet i Chicago
Årets Post-ASCO-möte hölls den sista
helgen i augusti och som deltagare slås
man av den höga kvalitén på presentationerna och av hur mycket och snabbt
som händer inom vårt område. Speciellt glädjande tycker jag att den moderna molekylärtekniska utvecklingen nu
också når de mindre diagnoserna och
tumörområden där onkologin tidigare
varit en mycket liten del av behandlingsarsenalen, till exempel immunoterapi vid
blåscancer. Klart förbättrade resultat vid
pancreascancer för en kombination av
gemcitabin och capecitabin visar att det
fortfarande går att göra framsteg med
mer traditionell kemoterapi. Ni kan läsa
utförliga rapporter om vad årets ASCO
bjöd på inom en lång rad tumörområden i detta nummer av Svensk Onkologi.
Stort tack till alla Post-ASCO deltagare
som tog sig tid att skriva sammanfatt-

ningar samtidigt som de jobbade med
sina presentationer.
Sammantaget är Post-ASCO ett av de
vid sidan av onkologidagarna viktigaste
nationella mötena för oss onkologer och
en möjlighet till förkovran, kompetenshöjning och att tillsammans med kollegor också diskutera utvecklingen inom
vårt område. Med både årets onkologidagar och Post-ASCO på näthinnan kan
jag inte undgå att göra en reflektion: alla
vill att dessa möten ska hålla hög nivå
och vara nav i utvecklingen. Men för att
de frågor som kommer upp ska kunna
föras vidare behövs medverkan från alla
delar av onkologin, ST-läkare, forskare, och seniora kollegor; men framför
allt behövs närvaro av cheferna. Det är
verksamhetscheferna som har makt och
myndighet att leda utvecklingen och se
till att den utveckling vi ser vid våra gemensamma möten också blir verklighet
ute på klinikerna. Men tyvärr måste jag
konstatera att det är ganska få av våra
chefer som deltar vid dessa möten.
En positiv utveckling
Vi har nu sommaren bakom oss. En
period då både patienter och personal
i vården utsätts för stora påfrestningar
– stängda avdelningar, väntetider till behandling och en period då till och med
palliativa patienter får vänta på strålbehandling. Det är lätt att vara missnöjd

Svensk Onkologi 4 · 16

1

Från redaktionen

och frustrerad och vi är nog en majoritet
i onkologi-Sverige som omfattar dessa
känslor. Men är det likadant överallt?
Som obotlig optimist vill jag tro att det
finns en positiv utveckling någonstans?
Finns det goda exempel på hur man kan
klara sommaren? Finns det arbetssätt
som gör att sommaren inte karakteriseras av ”krigssjukvård” som en kollega
dristade sig till att formulera sin upplevelse? I kommande nummer ska Svensk
Onkologi inventera landet i sökandet efter goda exempel på hur man kan
klara påfrestningarna som sommar och
semester utgör för vården. Den som har
exempel på detta är naturligtvis välkommen att höra av sig.
Vid ett internat i början av september
kommer SOF:s styrelse att diskutera och
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arbeta med en handlingsplan för hur vi
onkologer ska hantera alla de utmaningar vi står inför. Tidigare har vi identifierat
frågor som hur vi ska klara att omsätta all
ny kunskap och alla nya behandlingar till
praktisk vardag. Det handlar naturligtvis
om resurser, men också kompetensutveckling så att vi också kan ge patienterna den bästa behandlingen i varje given
situation. Men en annan utmaning vi
står inför handlar också om de snabba
utvecklingen av nya organisationsformer
i sjukvårdssverige, där exemplet Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm
beskrivits i tidigare nummer av tidningen och som innebär att den traditionella
onkologkliniken försvinner. Liknande
utveckling ses på flera håll i landet och
frågan känns verkligen som något att

bita i för alla som oroas över att den höga
kompetensen i vår yrkesgrupp riskerar
att urvattnas om vi förlorar den styrka
som en samlad onkologisk verksamhet
innebär. Vi hörs!

Kjell Bergfeldt
redaktör

Ledare

Kurser + kongresser = ny kunskap
Jag sitter och skriver en solig och varm
junikväll just hemkommen från ASCO.
Den konferensen har som alltid inneburit en mängd bra presentationer med
redovisande av intressanta data, som
ofta efterföljts av diskussioner.

D

essa belyser många gånger data
ur flera vinklar som väcker funderingar om sådant som bör förändras eller justeras hemmavid: Nya data
som bör ändra praxis, nya data som triggar tankar på studier som vi skulle kunna
göra i Sverige och nya data gällande tidiga spännande koncept och framtidsperspektiv. Men även negativa studier där
teorier, som ibland tillämpats väl tidigt,
inte visar sig hålla i större prövningar
och då får man inrikta sig på annat. Personligen är jag fast och fullt övertygad
om att kongressdeltagande på plats inte
genomgående går att ersätta med olika
”hemmabaserade” lösningar. Själva tiden
i sig är en viktig faktor, att vara närvarande och kunna ägna hela dagarna åt vetenskap och fortbildning och inte minst
kunna lyssna till diskussionerna och att
passa på att nätverka är inte något som
går att ersätta med webben.
En av våra chefer har sagt ”jag räknar
med att ni åker på konferens och uppdaterar er minst en gång per år”. Det är en
mycket bra och viktigt inställning som
visar vad det handlar om, vida skilt från
den märkliga och insiktslösa attityden
som man fortsatt ibland kan höra om
att man ska vara tacksam för att man får
åka, ungefär som om man har fått en present. En present som innebär att man är
bortrest en vecka medan arbete samlas
på hög hemma, man lägger in all fritid
inklusive helg, lyssnar på föreläsningar
hela dagarna och sedan ska man sammanställa data i presentationer eller rapporter medan man ystert studsar tillbaka
till jobbet några timmar efter att man
har landat. Självfallet kan inte alla åka på
allt, eller åka samtidigt. Det ligger i sa-

kens natur att en mindre grupp bevakar
olika vetenskapliga tillställningar och sedan rapporterar det viktigaste hem, men
synen på detta moment måste vara att
det är en naturlig del av arbetet som är
uppskattat att man engagerar sig i. Glädjande fanns det på ASCO flera kliniker
representerade och glädjande är även det
välfungerande gemensamma researrangemang som Cancerakademin står för i
sammanhanget.
Som komplement till direkt deltagande fyller post-kongressmötena som blivit vanligare en viktig funktion. Att under en dag få höra essensen från en stor
kongress är tidseffektivt och givande eftersom i princip allt som då presenteras
är av intresse. Jag tycker även modellen
som tillämpas vad gäller ASCO med en
ST-läkare och en mer senior kollega som
tillsammans bevakar ett område vilket
ST-läkaren sedan presenterar är både roligt och utbildande och gör att fler individer blir engagerade. Det är dock nödvändigt att själva post-kongressdagen
bevistas av tillresta som inte är involverade från början så att kunskapsspridningen och själva mötet också blir bra med
möjlighet för interaktion.
Deltagande på kongresser och spridande av denna kunskap är en del av vår
så viktiga fortbildning som hela tiden
måste uppmärksammas och poängteras
så att den prioriteras och ingår som en

naturlig del av jobbet. Ett annat instrument för fortbildning är kursdeltagande.
Vad gäller ST är det relativt väl definierat
vad som ska ingå och SOF har under året
inventerat ST-kurserna för att trygga för
att det varje år ska gå kurser inom strålterapi, farmakologisk behandling samt
kurser inom de fyra stora tumörgrupperna. Vi har valt en pragmatisk väg där det
varit viktigast att det finns kurser men att
de kan drivas på olika sätt. Kurs i strålterapi och farmakologisk behandling
ges regelbundet och inventeringen har
lett till att det kommer startas nya kurser i bröstcancer, gastrointestinal cancer
och prostatacancer medan lungcancer
för närvarande täcks av aktuellt utbud.
Även kurs i CNS-tumörer är under planering och förhoppningsvis blir det även
en fortsättning på den uppskattade kursen om CUP som gavs i samband med
onkologidagarna i Västerås. Kursutbudet
förändras över tid så målsättningen är att
göra en årlig genomgång av status för att
bevaka detta.
För specialister har SOF i år beslutat
ta upp aktiviteten ”efterutbildningskurs”
igen efter att konceptet legat nere några
år och i höst går kursen v 46 i november.
På begäran med ett något annat fokus än
tidigare med uppdaterande föreläsningar
rörande kliniknära problemställningar
i en onkologs vardag där man behöver
modernisera sitt kunnande. Nästa satsning efter det blir troligen en efterutbildningskurs i strålbehandling 2017 även
om det inte är helt spikat ännu.
I skrivande stund känns höstens kurser
något avlägsna då jag har hela sommaren
och semestern framför mig men när ni
läser tidningen så är det väl snarast dags
att plocka svamp. Hoppas ni haft en fin
semester och är nöjda när ni nu satt
igång med arbetet igen och hoppas några
av oss ses v 46 på Lejondal!
Andreas Hallqvist
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Behandling på samma sätt

Alla ska få behandling på samma sätt.
Nationella regimbiblioteket finns på nätet
En nödvändig del av arbetet med patientsäkerhet och kvalitetssäkring inom den svenska cancervården är att
skapa tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel
ska doseras och kombineras. Målet är
att standardisera innehåll och nomenklatur för regimer – för att underlätta
utbyte av information mellan sjukhus,
journalsystem och till patienter.

R

egimer har tidigare skapats och
förvaltats lokalt. Med nationell
samverkan kan resurserna utnyttjas optimalt, och ge kvalitetssäkrad information som underlättar uppföljning
och jämförelser.
Ska öka farten på arbetet
Svensk Onkologi for till Regionalt Cancercentrum (RCC) Syd i Lund, för att
träffa AnnSofie Fyhr, som just har börjat
arbeta som verksamhetsutvecklare här.
AnnSofie har tidigare arbetat i Lund,
men värvades till landstinget i Jönköping
för att jobba med regimbiblioteket. Där
blev hon också engagerad i läkemedelsförsörjningen till slutenvården (sjukhusapotek och klinisk farmaci), som region
Jönköping sedan hösten 2013 sköter i
egen regi.
Det fanns inte utrymme för den tid
som behövdes för att regimbiblioteket
ska bli mer komplett, och AnnSofie är
glad för möjligheten att kunna återvända
till Lund.
– Det jag ska göra här är att få mer
fart på arbetet med regimbiblioteket.
Rent konkret handlar det om att få in så
många regimer som möjligt i biblioteket,
förklarar hon.
Nationella regimbiblioteket för cancerläkemedel
Det var hösten 2009 som ett förslag ställ-

AnnSofie Fyhr

des från Nationella onkologichefsrådet
om att skapa en nationell källa för regimer för cytostatika. 2011 nåddes en
överenskommelse mellan regeringen och
SKL om att skapa en ”Nationell nomenklatur för cytostatikabehandling”.
– Nomenklatur var den gamla benämningen, nu talar vi hellre om nationellt
regimbibliotek, säger AnnSofie.
Sedan år 2013 sker förvaltningen av
RCC i samverkan.
Arbetsgruppen för Nationella regimbiblioteket består av AnnSofie (som är
apotekare), David Örtqvist, IT-konstruktör, Uppsala, Jenny Persson, läkare,
Jönköping, Marit Anttila-Eriksson, sjuk-

sköterska, Uppsala samt Eva Ulff, sjuksköterska, Jönköping.
– Vi träffas regelbundet och har däremellan mycket kontakt via mail och telefonsamtal, fortsätter AnnSofie.
Hon påpekar att de även har en referensgrupp som är mycket viktig för arbetet.
– Där ingår representanter från olika onkologkliniker i landet, både läkare och sjuksköterskor. Dessutom ingår
representanter för ordinationssystemen
Cytodos och CytoBase, samt från de olika apoteksaktörerna som Apoteket AB,
APL och ApoEx.
AnnSofie berättar att denna grupp har
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varit väldigt behjälplig med synpunkter
på databasens funktionalitet – vad som
ska finnas där, och hur det ska presenteras.
– Vi ska ha ett möte i september. Då
ska vi kolla hur långt vi har kommit –
samt stämma av ett antal frågeställningar
som har uppstått.
Aktuell status
Vårdprogramgrupperna utser företrädare som ska samarbeta med några ur
arbetsgruppen i framtagandet av regimerna. Representanterna har sedan som
uppgift att granska och fastställa informationen om regimen som finns i det
Nationella regimbiblioteket. Först därefter kan regimen publiceras på webbsidan.
AnnSofie framhåller även att den input de får från intresseföreningar som
Gastrointestinal Onkologisk Förening
(GOF) och Bröst Onkologisk Förening
(BOF) är viktig.
Vi frågar hur läget ser ut vid tidpunkten för vårt besök (juni 2016).
– För de flesta antitumorala och andra nödvändiga läkemedel – fler än 200
– finns det idag sammanställningar av
basfakta. Det finns regimer fastställda för
akut myeloisk leukemi, lymfom, urinvägarnas tumörer, peniscancer, huvud-halscancer och matstrups- magsäckscancer.
På gång är regimer för bröstcancer, neuroendokrina tumörer och testikelcancer.
Vi ska starta arbetet med att ta fram regimer för lungcancer, melanom och tjockoch ändtarmscancer, svarar AnnSofie.
De Nationella regimerna samlas i en
databas (INCA), och publiceras på Internet (http://regimbiblioteket.cancercentrum.se/).
När och hur de olika läkemedlen skall
ges
AnnSofie visar med ett exempel på hur
det ser ut. Hon tar fram den information
som finns samlad om en av många antitumorala regimer för lymfom: Rituximab-CHOP14 (rituximab-cyklofosfamid-doxorubicin-vinkristin).
– Först finns det en sida med basfakta
för de olika läkemedlen – man kan kalla
den för en ”mini-FASS”, förklarar hon.
Därefter följer en mer noggrann beskrivning (Översikt) av själva regimen
(där, utöver de ovan nämnda, även prednison och filgrastim ingår). Kurintervallet är 14 dagar, och här finns en planering
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för dag 1 t.o.m. 14 som talar om när de
olika läkemedlen ska ges och i vilka doser. Här finner vi också anvisningar för
regimen (villkor för start, anvisningar för
ordination och övrig information), och
biverkningar med observandum.
– Det handlar inte bara om vilka läkemedel som skall ges – utan även om hur
de ska ges, vilket är mycket viktigt, förtydligar AnnSofie.
Informationen om just hur samlas under en särskild rubrik (Administration).
Allt går både att läsa och skriva ut från
webbsidan.
Vårdprogrammen är motorn
Arbetet är alltså i full gång. Den största
utmaningen hittills, enligt AnnSofie, har
varit den dataplattform man använder
sig av.
– Vi använder oss av INCA, där också
kvalitetsregistren för cancer ligger. Att få
den att fungera för våra behov har inneburit mycket arbete – framför allt för
våra IT-konstruktörer. De har fått arbeta
hårt.
Det andra som har varit ett problem
är att få personer (de som vårdprogramgrupperna utsett) som granskar och fastställer, då deras tid ofta inte räcker till,
tillägger hon.
Vad finns det då för framtida utmaningar?
– När vi sen fått in alla regimer, så gäller det att se till att uppdatera dem!
AnnSofie säger att det är vårdprogrammen som utgör själva motorn i arbetet.
– Särskilda multidisciplinära grupper
arbetar med det. Där ingår onkologer,
sjuksköterskor, arbetterapeuter med flera.

Vår dröm är att vi ska vara i fas med
dem, när de kommer med nya vårdprogram och sina rekommendationer om
vilka regimer som ska användas. Då ska
vi också ha uppdaterat regimerna, så att
de stämmer. Det är en stor utmaning.
Om man gör en internationell jämförelse, bedömer AnnSofie att Sverige i
detta arbete ligger inte bara i framkant –
utan i topp! Och hon påpekar att Skåne
har en lång och stolt tradition, genom att
plocka fram en bok från 1993 med titeln
Cytostatikamanual.
– Den framställdes här av Onkologiskt
centrum för södra sjukvårdsregionen.
Boken spreds dock ganska snart också
till andra sjukvårdsområden i Sverige.
Nya kommer till och några försvinner
Ett av de mål man har med Nationella
regimbiblioteket är att underlätta utbyte
av information.
– Därför vill vi också publicera xml-filer för fastställda regimer för import
till Cytodos och CytoBase. Xml-filerna
kommer att finnas åtkomliga på webbsidan. Dels gör vi det för att effektivisera
för vården – men även för att säkerställa
att informationen om regimen verkligen
blir korrekt, understryker hon.
Vi avslutar med att fråga AnnSofie hur
hon tror att det kommer att se ut i Nationella regimbiblioteket om fem år.
– Det kommer minst att innehålla 300
regimer då. Dessa förändras ju också
hela tiden – nya kommer till och några
försvinner, svarar AnnSofie Fyhr på RCC
Syd.
Per Lundblad

Digitala rum

Ett digitalt rum för närstående
Idag lever cirka 183 000 personer i Sverige med en cancerdiagnos. Kring varje
cancersjuk finns det i snitt sex nära anhöriga. Det betyder att ungefär 1,1 miljoner personer lever med cancer – trots
att de inte själva är sjuka.
Uppgifterna ovan kommer från webbplatsen Cancerkompisar.se. Det är en
hemsida som inte vänder sig direkt till
den som är drabbad av cancersjukdom
– istället syftar den till att hjälpa anhöriga till cancerdrabbade att få stöd,
tröst och hopp genom att förmedla kontakter med andra i samma situation.

C

ancerkompisar är en ideell, ickereligiös och partipolitiskt obunden organisation som driver Cancerkompisar.se – en gratis förmedlingstjänst som är öppen för anhöriga från 13
år och uppåt.
Här skapar den anhörige en egen profil, och blir därefter matchad, får en eller flera egna cancerkompisar som man
pratar privat med. Man kan även prata
med flera samtidigt genom att både själv
skriva och läsa om andras vardag i det
gemensamma flödet.
Dörröppnare
Anna Friberg, enhetschef på RCC Syd,
berättar att de har hjälpt till med att skapa kontaktytor inom vården för webbplatsen.

Anna Friberg

– Cancerkompisar.se är ett bra exempel på hur offentlig sektor och den ideella
sektorn kan samarbeta på ett gott sätt för
att hitta innovativa lösningar – för att fylla de ”hål” som kan uppstå när det finns
ett behov som ingen aktör på egen hand
kan fylla, säger Anna.
Hon förklarar att som samverkanspartner har RCC Syd varit engagerad från
start.
– Det har bland annat handlat om att
vi försökt utgöra just en ”dörröppnare” in
till cancervården, så att Cancerkompisar.
se har fått chans att informera t.ex. kontaktsjuksköterskor om föreningen och
hemsidan.
Anhöriga är ”projektledare”
Den uttalade visionen för Cancerkompisar är att anhöriga till cancerdrabbade får
en bättre livskvalitet. Det åstadkommer
man genom att fungera som ett band
mellan anhöriga till cancerdrabbade,
sjukvård och arbetsgivare.
Cancerkompisars insikter och kunskap
ska användas i utbildningssyfte, för statistik, för att föra debatt, driva opinion,
skapa kännedom för att förbättra situationen för anhöriga till cancerdrabbade.
De vill även minska samhällets kostnader. Detta dels genom att förstärka det
akuta stödet till anhöriga till cancerdrabbade, dels genom att förebygga allvarliga
sjukdomar som anhöriga till cancerdrab-

bade löper ökad risk att drabbas av på
längre sikt.
Som anhörig är man minst lika drabbad – samt att man per automatik tar på
sig rollen som ”projektledaren” under
hela cancerresan. Här behövs kunskap
för hur man kan ge stöd till den anhöriga
i tid och på bästa sätt.
Den totala kostnaden för anhörigas
vårdkonsumtion ökade året efter cancerdiagnos från 211 853 till 455 000 kronor
(Catarina Sjölander, Consequences for family members of being informal caregivers
to a person with advanced cancer, Jönköping University, 2012).
Har en viktig funktion att fylla
Cancerkompisar grundades av Inga-Lill
och Alexandra Lellky, mor och dotter,
i augusti 2012. Inga-Lills man var svårt
cancersjuk.
En hemsida byggdes och en grupp på
Facebook lades upp. På hemsidan fanns
två formulär där man kunde be om att få
– eller bli – en cancerkompis. Efter några
timmar började förfrågningarna komma
in från anhöriga som sökte kontakt med
andra anhöriga.
– Siten kan liknas vid en ”datingsida”
där anhöriga kan matchas med andra
i samma situation. Jag tycker det är en
fantastisk idé: Ett digitalt rum för närstående, förklarar Anna.
Cancerkompisar.se presenterades i TVprogrammet Fråga doktorn den 25 januari i år, vilket ledde till att intresset ökade,
berättar hon.
– I takt med att allt fler människor
kommer att få cancer kommer det att finnas allt fler anhöriga och närstående som
kommer att behöva stöd, tröst och hopp.
Cancerkompisar.se har en viktig roll att
fylla framöver – och kommer att utgöra
en viktig funktion för många människor
under en del av deras liv, summerar
Anna Friberg på RCC Syd.
Per Lundblad
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Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister
för strålbehandling
Arbetet med att skapa ett kvalitetsregister för strålbehandling i Sverige befinner sig i sin slutfas. Björn Zackrisson,
professor i onkologi, och Tufve Nyholm,
sjukhusfysiker och universitetslektor,
båda hemmahörande vid Umeå universitet, är nyckelpersoner i detta arbete.
Björn har kommit in i arbetet via den
Nationella testbädden – ett samarbete
mellan landets universitetssjukhus –
och Tufve har arbetat med att bygga
den tekniska infrastrukturen.

A

ll data kring processen vid strålbehandling lagras i varje kliniks
informationssystem.
– Det betyder att det finns mycket data
för varje patient. Men det innebär också att det finns mycket information som
kanske inte utnyttjas fullt ut, säger Björn.
Vilken behandling – och hur den givits
År 2010 startades U-CAN, ett strategiskt
forskningsprojekt i Uppsala och Umeå
där man samlar in och strukturerar bildoch stråldata, biomolekylär data, samt
data om tumör- och blodprover från
cancerpatienter. Informationen samlas
in före, under och efter behandling. Det
är den egentliga upprinnelsen till arbetet
med kvalitetsregistret, förklarar Björn.
– Vi ville också ha data om hur radioterapin givits. Det skiljer sig mellan olika
sjukhus, och vi vill undersöka om det har
betydelse för utfallet av behandlingen.
Dessa data skall sparas på varje klinik,
och sedan kunna jämföras. Det finns
ett problem med data som redan finns i
U-CAN – de olika informationssystem
man använder sig av vid olika kliniker
kommunicerar inte med varandra.
– Tanken uppstod då om att dessa data
kunde vara bra att generalisera – dvs.
data om vilken strålbehandling har patienten fått, och inte bara ett kryss i ja-

Tufve Nyholm

ve, bestod gruppen av två representanter
(en onkolog och en sjukhusfysiker) från
varje region. Man intresserade sig då för
databasen MIQA.
– MIQA handlar om att få en gemensam lagringsstruktur för all strålbehandling i hela Sverige. Det är en del av en ny
databaslösning för strålbehandling som
knyter samman hela landet – det som är
digitaliserat från början kommer enkelt
med i MIQA, berättar Tufve.
Nationella testbädden för innovativ
strålterapi, ursprungligen skapad år 2010
med stöd från Vinnova, utformar ett nationellt system för automatisk rapportering av strålbehandlingsdata till nationella kvalitetsregister.
– Tanken med Nationella testbädden
är att skapa en mötesplats mellan akademi, sjukvård och industrin, säger Björn.
Systemet inkluderar lokal mellanlagring på varje sjukhus, och det är det som
kallas MIQA. Nationella testbädden har
skjutit till resurser för att bygga kvalitetsregistret för strålbehandling.
– Strålsäkerhetsmyndigheten har också skjutit till pengar, eftersom de vill se
en möjlighet till monitorering och utvärdering av strålterapiverksamheten, fortsätter Tufve.
– Och RCC Norr har bidragit med
mycket arbetstid, tillägger Björn.

Björn Zackrisson

eller nej-rutan om patienten hade fått
strålbehandling.
Därmed var tanken på ett kvalitetsregister får strålbehandling född.
Nationella testbädden och Strålskyddsmyndigheten
Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan tillsatte en arbetsgrupp för ett sådant register, och gruppens första möte
ägde rum 2013. Förutom Björn och Tuf-

Automatisk överföring av data
Runt arbetet med själva kvalitetsregistret har det skett även andra aktiviteter,
förutom MIQA. Man har tagit fram en
gemensam nomenklatur för strålbehandling, som nu är publicerad av Strålsäkerhetsmyndigheten – med rekommendationen att den ska användas.
– Det finns alltså en standardiserad
terminologi, som fungerar bra, vilket är
ett stort steg framåt, säger Tufve.
Han fortsätter med att förklara att man
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nu samlar ihop dessa data med gemensam terminologi till ett register i Sverige
dit alla kliniker rapporterar. Det sker via
INCA (InformationsNätverk för Cancervården) den nationella IT-plattformen
för hantering av register kring cancerpatienter.
– Allt förs över automatiskt från
MIQA. Det innebär att vi får en hög rapporteringsgrad – och att vi inte behöver
bekymra oss över hur många variabler vi
stoppar in, fortsätter Tufve.
Han understryker att ju mer detaljerad
information man stoppar in, desto högre
grad kan man få svar på framtida – kanske ibland oväntade – frågeställningar.
Internationellt intresse
Just nu befinner man sig i slutfasen i arbetet med att skapa denna automatiska
överföring.
– Processen ska sjösättas under början
av hösten. MIQA-databasen finns installerad i Umeå, Uppsala. Örebro, Göteborg
och Lund. Stockholm och Linköping är
på gång. Den gemensamma nomenklaturen för strålterapi är implementerad i
stort sett i hela landet, summerar Tufve
projektets aktuella status.
En artikel om arbetet, ”A national approach for automated collection of standardized and population-based radiation
therapy data in Sweden”, publicerades i
tidskriften Radiotherapy and Oncology i
april 2016.
– Den innehöll inga nya fynd, utan
bara en beskrivning av upplägget. Att
den publicerades visar därför på att det
finns ett stort internationellt intresse. säger Björn.
Han tillägger att ett motsvarande projekt i USA havererade (vilket också
nämns i artikeln).
– Men i Sverige har det varit ett mycket
bra samarbete hela vägen!
Måste ha långsiktigt stöd
Trots detta har det naturligtvis funnits
utmaningar på vägen.
– År 2014 kände vi i arbetsgruppen att
det var många som var för registreringen
– att det fanns stor enighet om de fördelar den skulle föra med sig. Vi ansökte
då om medel från SKL – som finansierar
kvalitetsregister – men det fick vi inte,
minns Björn.
Det är tack vare stödet från RCC – och
i princip alla svenska onkologkliniker –
som man har kunnat fortsätta, tillägger
han.
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– Det tar tid att skapa sådan mjukvara
som vi behöver. Sedan måste man agera i
en föränderlig omvärld, så det krävs hela
tiden förändringar och uppdateringar.
Därför måste vi ha ett långsiktigt stöd,
säger Tufve.
Björn anser att detta stöd idag är ”halvlångsiktigt”.
– Det är just den framtida finansieringen som är orosmolnet. Vi måste visa att
arbetet också ger utdelning. Därför kommer vi att genomföra en konferens på
Arlanda den 1 - 2 september i höst. Den
vänder sig till alla som är intresserade av
forsknings- och utvecklingsarbete inom
radioterapiområdet – och till dem som
har ett intresse av ett sådant här register.
– Det kommer att ske en sorts avrapportering, och en diskussion om framtida strategier, säger Tufve.
Möjliggör ett mer informerat val
Potentialen med ett kvalitetsregister för
strålbehandling råder det ingen tvekan
om.
– Det kan bidra till en mer jämlik vård
i landet, säger Björn.
Han exemplifierar med att när de i
Umeå definierar en prostata – är den då
lika stor som en i exempelvis Lund? En
annan fråga registret kan hjälpa till med
att klargöra är vilka typer av behandlingstekniker det finns i Sverige.
– Det kan användas för kvalitetsuppföljning, benchmarking och forskning,
påpekar Tufve.
Han tar upp frågan om stråldosen till
riskorgan.
– Dosen till frisk vävnad kan orsaka
biverkningar, men i detta avseende finns
det inte så starka data på hur stor risken
är. Samlar man på sig den typen av data,
kommer man att lära sig mer om risken
för sekundära cancrar. Om man vet mer
om riskerna, kan man göra ett mer informerat val.
Båda understryker också att det blir

lättare att göra jämförelser mellan olika
strålbehandlingstekniker.
Björn förklarar att kvalitetsregistret
står för sig själv – men att det även kan
förse de olika diagnosspecifika registren
med data.
– Data kan exporteras till dessa, vilket
också ökar upplösningen för dem. Vår
första testkörning ska göras mot prostataregistret. De har varit väldigt entusiastiska inför denna möjlighet.
Först med automatisk inrapportering
Det är styrgruppen (som består av de
personer som satt med i arbetsgruppen,
med några adderade individer/specialister), som styr registerdatas användning.
Frågan om hur uttag ska ske har inte än
blivit aktualiserad.
– Den ligger ju längre fram, men klart
är att man får vända sig till styrgruppen
för att få göra uttag, berättar Björn.
Han tror inte att det kommer att bli
några problem med benägenheten att
rapportera in till registret – framför allt
beroende på att detta kommer att ske automatiskt.
När tror de då att registret kommer att
vara i full funktion?
– Problemet just nu är överföringen till
INCA. De förändrade sin plattform, och
fortfarande är inte allt slutligt löst. Vi är
först med automatisk inrapportering –
och det innebär att vi får dras med alla
barnsjukdomar, svarar Tufve.
– Men när det väl är löst, handlar det
bara om när vi bestämmer oss för att
trycka på knappen, svarar Björn.
Tufve avslutar med att påpeka att det
redan finns mycket i MIQA.
– Så när vi väl trycker på knappen, så
kommer det att komma in i registret direkt. Vi kommer alltså att ha mycket data
direkt från start, säger Tufve.
Per Lundblad

Framtidens cancerkongress

ECCOs nya ordförande Peter Naredi:
Välkomna till framtidens cancerkongress
då kommer de att få det – i oredigerat
skick, understryker han.
Även EU-kommissionärer, representanter från Läkemedelsverket och politiker kommer att vara med på kongressen.
– De kommer för att få en övergripande känsla av sammanhanget i europeisk
cancervård. Jag ser mötet som ett nav för
diskussion och spridning av god cancervård.

European Cancer Organisation – ECCO
– har fått en svensk president. Det är
Peter Naredi, professor på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg.
Ett av Peters uppdrag är att genomföra
den första upplagan av den grundligt
förändrade och reformerade ECCOkongressen.
– Vi ordnar vad jag tror är ”framtidens
cancerkongress” med fokus på multidisciplinär samverkan. Hoppas många
svenska kollegor kan komma till Amsterdam i januari.

T

idigare har ECCO-kongressen genomförts vartannat år, men från
2017 kommer den att ges varje år.
– Det blir på många sätt ett helt nytt
upplägg. Vi har förändrat stadgarna, så
nu har alla våra medlemsföreningar en
röst var när det gäller innehållet i programmet. Förhoppningsvis kommer det
att leda till ett betydligt mer multidisciplinärt innehåll.
Peter förklarar att även själva upplägget kommer att vara annorlunda. Man
kommer att fokusera på kvalitet i cancervården.
– Förutom att presentera vetenskapliga
Fas-III studier, vill vi lyfta fram real-life
outcome data från kvalitetsregister, täcka
upp frågor om hälsoekonomi och hur
cancervård ska organiseras och bedrivas.
Cancersjuksköterskans och primärvårdens roll är exempel på detta.
Han menar att man under kongressen ska lyfta fram – och få en diskussion
kring – vad som är kliniskt viktigt och relevant. Peter beskriver hur en tänkt dag
på ECCO-kongressen 2017 kan se ut.
Ska ge ett mervärde
– Den börjar med en MDT-rond med
olika specialiteter, som presenterar vanliga fall. Sedan går vi vidare med de ve-

Peter Naredi

tenskapliga studierna – även sådant som
presenterats på någon annan kongress,
eftersom vi här kommer att ha en multidisciplinärt sammansatt publik.
Därefter kommer man att ha sessioner
om t.ex. hälsoekonomi, och föredragen
avslutas med ”critical reviews”. Peter tar
ett exempel med bröstcancer.
– En medicinsk onkolog tar upp två
studier som presenterats under dagen,
och som han eller hon tycker är viktiga.
En kirurg gör sedan likadant, och kanske också en radiolog. Därefter vidtar en
paneldiskussion, där även representanter
för patienter ingår.
Dagen avslutas sedan med en elektronisk omröstning – där publiken deltar –
om vad som är ”practice changing”.
– Man åker dit för att få ett mervärde
– inte för att enbart ta del av studier som
kan läsas online.
Alla sessioner videodokumenteras och
man kommer sedan att kunna ta del av
materialet på nätet.
– Det är världsauktoriteter inom varje
specialitet som framträder. Även industrin har visat stort intresse för att använda det i sin utbildningsverksamhet, och

Framtidens kongress
Kongressen kommer att hållas i Amsterdam 27 - 30 januari 2017.
– Personligen tror jag mycket på Europasamarbetet. Holländare och skandinaver förstår varandra väldigt väl. De är –
som vi – positiva till att utveckla vården,
och intresserade av att använda våra nationella kvalitetsregister för att undersöka nyttan med det vi gör. Därför vill jag
se många skandinaver på plats.
Peter förklarar att det är en av orsakerna till att de valt att lägga kongressen i
just Amsterdam. Eventuellt – det är inte
avgjort ännu – kommer man att stanna
kvar där under några år framöver.
– Jag kallar det här mötet för ”framtidens kongress”. Frågan om hur en kongress kan stå sig i framtiden – jag tror vi
har hittat konceptet för det.
– Att förändra ett upplägg för en kongress så drastiskt som vi har gjort har
naturligtvis inneburit flera utmaningar,
men det har gått bra och jag tror att det
nu kommer att rulla på ganska snabbt!
Han hoppas på runt 8 000 deltagare i
Amsterdam.
– Vi har satt den siffran efter att ha
tagit hänsyn till att industrin i flera länder inte längre får betala för deltagarnas
kostnader.
Gedigen karriär
Peter Naredi har en gedigen karriär bak-
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om sig. Han är kirurg, som disputerade
och blev docent i Göteborg 1995. Två år
senare flyttade Peter till Umeå, där han
blev professor år 2003.
– 2012 kom jag tillbaka hit till SU och
fick en professur här. Jag är också avdelningschef för kirurgi, och proprefekt på
institutionen för kliniska vetenskaper,
berättar Peter.
Dessutom har Peter varit ordförande
för Svensk Kirurgisk Förening under
åren 2008 – 2011 och ordförande i European Society of Surgical Oncology
(ESSO) fram till 2012.
Peter ingick sedan i ECCO:s styrelse,
och där varit aktiv i arbetet med att förändra hur en sådan europeisk organisation ska arbeta framgent.
– När det arbetet var slut, var också
min mandatperiod till ända. Men jag
blev övertalad att kandidera som president och jag accepterade.
Han efterträder Martine Piccart, Belgien, på posten.
– Men har jag lovat att aldrig ta på mig
något mer efter detta, eftersom att vara
president egentligen är ett heltidsjobb
i sig, säger han halvt på skämt, halvt på
allvar.
Viktig roll i EU
ECCO är en paraplyorganisation för totalt 24 olika specialitets- och intresseföreningar. De sex föreningar som grundade organisationen var European Society
for Medical Oncology (ESMO), European Society for Radiotherapy & Oncology
(ESTRO), European Society of Surgical
Oncology (ESSO), European Oncology
Nursing Society (EONS), European Society for Paediatric Oncology, (SIOPE)
och European Association for Cancer
Research (EACR).
– Sedan har det tillkommit ytterligare
18 föreningar – European Society of Pathology and European Society of Radiology, för att bara ta några exempel. Totalt
handlar det om cirka 150 000 medlemmar i de olika föreningarna, berättar Peter.
Därmed kommer han in på varför en
organisation som ECCO behövs.
– Alla medlemsföreningar har en röst
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vardera. Vårt mål är att via multidisciplinärt arbete sätta en bra cancervård för
patienten i centrum!
Frågan om vad ECCO kan göra – som
inte en specialistförening kan göra – besvarar Peter så här:
– Vi är den europeiska förening som
kan kommunicera med parlamentariker
och med EU-kommissionen. Vi har ett
ledord för vår verksamhet – oncopolicy.
Vad som ska gälla för europeisk cancervård
Peter utvecklar detta resonemang med
att förklara att det är väldigt många som
vill att ECCO ska arbeta med vissa, specifika saker.
– Därför har vi koncentrerat vårt nuvarande arbete på följande: Workforce
– hur ska vi kunna utbilda tillräckligt
många som arbetar med cancervården?
Det handlar om att säkerställa kvalitet –
hur ska vi förhålla oss till öppna gränser
när vissa länder har utbildade cancersjuksköterskor och andra inte, för att ta
ett exempel, påpekar han.
Nästa område handlar om kriterier för
att bedriva cancervård.
– Vad krävs i form av specialister, annan personal, utbildning, volymer etc.?
European Society of Breast Cancer
Specialists – som är en av medlemsföreningarna i ECCO – har arbetat fram riktlinjer för ett multidisciplinärt omhändertagande av bröstcancer. Det handlar
om att sätta en evidensbaserad standard
som ska utgöra basen för certifiering och
ackreditering för center för bröstcancer,
och den kliniska vård de erbjuder.
– Vi gör nu likadant med kolorektalcancer och ben- och mjukdelssarcom. I
arbetet låter vi alla de europeiska föreningar som arbetar med dessa områden
gemensamt ta fram riktlinjer. Sedan ska
vi verka för att dessa ska gälla i hela Europa.
Peter förklarar att detta är ett pågående
arbete, som han hoppas ska kunna publiceras före januari 2017.
– Sedan planerar vi att göra likadant
med ett 20-tal andra cancerdiagnoser.
Vi kallar det för ”Essential requirements
for quality cancer care – colorectal cancer”

(för att ta det första exemplet). Det kommer att resultera i en hel serie med tiden.
Ska representera professionen
– Det finns massor att göra! Det som är
viktigt är att patienten inte endast blir
hänvisad till en person – utan till en multidisciplinär bedömning och omhändertagande.
Peter understryker att den här frågan
engagerar föreningarna, det är inte något
som kommer ”uppifrån”.
– Vi arbetar med ett helt annat upplägg, där de förändringar som föreslås
kommer från föreningarna själva.
Han fortsätter med ett annat exempel
på ECCO:s betydelse.
– Förra veckan kom det en rapport om
kostnader och utnyttjande av läkemedel
för cancer i Europa. European Federation of Pharmaceutical Industries and
Associations (EFPIA) hade ett möte i
Bryssel. På mötet fanns representanter
för industrin, sjukhusorganisationer, betalare och patienter – och ECCO, som
representerade professionen.
Peter framhåller att det är den andra
rollen som ECCO har – att representera
professionen.
– Tycker vi att något är viktigt, kan
vi lyfta fram det på ett sådant möte. Ett
exempel är att läkemedelskostnaderna
utgör endast en fjärdedel av den totala kostnaden för cancervården. Därför
är det är viktigt att vi lyfter fram hur de
totala resurserna i cancervården ska utnyttjas på bästa sätt – för det gör ju inte
läkemedelsindustrin.
ECCO är också engagerat i Cancer
Control Joint Action, ett EU-projekt som
syftar till att via ett utbyte av ”best practice” mellan EU:s medlemsländer minska incidensen av cancer med 15 % till år
2020.
– Det är inte vårt projekt, men vi är en
viktig partner även i det arbetet, säger
Peter.
Per Lundblad
Fotnot
Läs mer på ECCO:s hemsida, som återfinns på adressen www.ecco-org.eu.

LDR-behandling
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Bättre vård för patienterna

Fortsätter engagemanget för
en bättre vård för cancerpatienter
Han är känd för sin nyfikenhet och sitt
starka engagemang för att förbättra situationen för cancerpatienter. Han har
gjort omfattande insatser för svensk
cancerforskning och cancerbehandling
och är stolt över de framsteg som gjorts
vid kolorektalcancer. I somras fyllde
Bengt Glimelius 70 och firade i sedvanlig ordning med opera.

U

nder hela sin karriär har han
haft den ena foten i experimentell, cellbiologisk forskning, och
den andra på kliniken där han haft ett
starkt engagemang för behandlingsstudier. Hans fokus har varit på maligna
lymfom, mag-tarmcancer, strålbehandling och psykosocialt omhändertagande.
– Jag har hela tiden haft övertygelsen
att om man håller sig i forskningsfronten så blir man också en bättre läkare. Jag
har också haft förmånen att samarbeta
med många framstående forskare inom
ett brett fält, vilket varit väldigt givande,
säger Bengt Glimelius.
Det är tre år sedan han formellt blev
pensionär vid 67 års ålder. Även om han
arbetar klart mindre än förr, fortsätter
han med sitt professionella engagemang.
Flera gånger i veckan cyklar han som
vanligt till sitt arbetsrum på Akademiska
sjukhuset i Uppsala.
Hur mycket han fortfarande arbetar är
oklart, det är inte timmarna som räknas,
menar han. Det är glädjen till forskning
och mötet med kollegor och patienter
som driver honom att fortsätta arbeta.
– Så länge jag tycker att det är roligt
fortsätter jag. Nuförtiden kan jag välja
vad jag vill göra, och det är ett privilegium.
Han bidrar med sin erfarenhet och
sitt kunnande i multidisciplinära teamkonferenser, sköter viss administration
av kvalitetsregistret för kolorektalcancer
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Bengt Glimelius

och följer även många av de kliniska studier som han varit med om att starta.
– Jag är också engagerad i projekt som
rör biobankning av material och kartläggning av prognostiska och behandlingsprediktiva markörer.
Med rötter i Skåne
I somras fyllde han 70. Det blev firande
med släkt och vänner i två omgångar, och
så ett operabesök förstås. Sedan han som
15-åring såg Verdis Othello, har Bengt
Glimelius haft ett stort operaintresse.
– I juli såg jag Rigoletto ute i det fria
vid Drakamöllan på Österlen. Det var en
väldigt fin upplevelse.
Att fylla 70 år ser han som en milstolpe
i livet. Han känner sig lika nyfiken och
intellektuellt vital som tidigare, även om
kroppen börjat sätta sina gränser.
– Det är inte lika enkelt som förr att
springa i trappor flera våningar upp. Men
jag försöker hålla mig i form och tycker
om att vara ute i naturen, plocka svamp,
åka skidor på vintern. Jag äter nog också
rätt sunt, även om jag äter mer rött kött
än vad många renläriga skulle förespråka. Men det är vilt kött från älg och ren

som vi köper i Härjedalen.
Bengt Glimelius har levt större delen
av sin yrkesverksamma karriär i Uppsala, men rötterna finns i Skåne. Han är
uppvuxen i Malmö och läste till läkare i
Lund. Efter examen ville han upptäcka
mer av Sverige; med cykeln på tåget tog
han sig fram till olika platser där han arbetade ett par månader för att sedan ta
sig vidare. Det var också i Skåne han träffade kärleken.
– Kristina, som så småningom blev
min hustru, forskade i växtfysiologi på
Uppsala universitetet. Jag lämnade därför Skåne för en tjänst på Akademiska
sjukhuset och Uppsala universitet.
Bengt Glimelius började sin karriär
som patolog, blev specialist i ämnet och
skrev en avhandling om maligna gliom
och hur normala gliaceller skiljer sig åt
från gliomceller. Därefter gjorde han sin
postdoc i USA i utvecklingsbiologi. När
han var tillbaka i Sverige och Uppsala
lämnade han patologin för onkologin
och arbetade primärt med maligna lymfom, men halkade snart in på ett forskningsprojekt om kolorektalcancer.
– Jag blev tillfrågad av en biträdande
överläkare om jag kunde ta hand om en
studie som han hade startat tillsammans
med en kirurg. Av olika skäl fick jag ensam ta över ansvaret för studien och kom
då i kontakt med en ung och vetgirig
doktorand som jag inledde ett nära samarbete med.
Doktoranden var den nu framlidne
Lars Påhlman, professor och kolorektalkirurg; en av de stora i världen på tjockoch ändtarmscancer. I många år arbetade
Lars Påhlman och Bengt Glimelius sida
vid sida och byggde upp en framstående verksamhet som spände över ett brett
fält, från grundforskning till studier om
hur patienterna bäst behandlas.
– Vi representerade två skilda kun-
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skapsområden och hade diametralt olika personligheter, vilket visade sig vara
en styrka i vårt samarbete. Pålle var
utåtriktad och hade en stor social förmåga, medan jag är mer tillbakadragen
och kanske mer analytiskt lagd. Vi hade
ett stort utbyte av varandra, både professionellt och privat, vi åkte skidor ihop,
plockade bär och svamp och delade intresset för opera. Bara två dagar innan
han dog samarbetade vi kring en studie
som nu publicerats i en av de stora vetenskapliga tidskrifterna.
Psykosociala aspekter
Mycket har hänt sedan Bengt Glimelius
började arbeta inom området kolorektalcancer. Då, på 1970-talet innebar metastaserad sjukdom i regel en dödsdom,
frågan var hur länge patienten skulle
överleva och de flesta patienter dog inom
fyra till fem månader. För många var den
sista tiden förknippad med stora umbäranden.
Mycket har också förändrats vad gäller arbetsmiljö och vårdens organisation.
Som underläkare i början av 80-talet
kunde Bengt Glimelius ansvara för en hel
vårdavdelning med 26 patienter, samtidigt som det fanns tid för forskning och
fortbildning.
Tempot var mycket lugnare.
– Det går knappt att jämföra, arbets-

förhållandena har blivit helt annorlunda.
Mycket har blivit krångligare och mer
tidskrävande, samtidigt är kraven på
kvalitet och uppföljning mycket högre i
dag. Vi har ett mycket bättre multidisciplinärt samarbete kring patienterna, så
mycket har också blivit bättre.
Bengt Glimelius började tidigt intressera sig för patienternas livssituation och
psykosociala aspekter av cancersjukdom.
Då, i början av 80-talet, var det långt
ifrån självklart att frågor om livskvalitet
och livskvalitetsmätningar skulle tas på
allvar.
– Det fanns inget bra system för att ge
palliativ vård och jag kände behovet av
att engagera mig i denna typ av forskning. Jag ville göra mer än att bara behandla en sjukdom och göra kliniska studier för att ta reda på hur man bäst kan ta
hand om och stötta patienter med allvarlig cancer. Vid den tiden var det knappt
att man accepterade livskvalitet som ett
relevant mått, och det sågs närmast som
en antimerit att man engagerade sig i
detta. I dag är det mer regel än undantag
att livskvalitetsmätningar ska ingå i studier, säger Bengt Glimelius.
Väntan på Rapido
Tillsammans med Lars Påhlman har
Bengt Glimelius drivit flera viktiga vetenskapliga studier och gjort betydande

insatser för att förbättra situationen för
patienter med kolorektal cancer.
Under 1970- och i början av 1980-talet
fick cirka 35 procent av patienterna ett
lokalt återfall inom fem år. I dag är risken mindre än fem procent. De viktigaste skälen, menar Bengt Glimelius, är dels
att den kirurgiska tekniken förbättrats,
dels att en ökande andel patienter nu får
preoperativ strålbehandling. Med hjälp
av magnetresonanstomografi har även
möjligheterna till riskbedömning före
beslut om behandling kraftigt förbättrats.
– MRT- bilden är väldigt avgörande för
stadieindelning i tidig, intermediär eller
lokalt avancerad tumör (good-bad-uglykoncenptet), och ligger till grund för om
man ska ge strålbehandling före operationen och om den skall kombineras
med cytostatika för att minska risken för
återfall.
För många år sedan fick Bengt Glimelius frågan om hur han skulle vilja designa sin ”dröm”-studie. Han svarade då att
han skulle vilja lägga all onkologisk behandling först och kirurgin sist, det vill
säga vända på rutinerna. Det har i flera
studier visat sig att om man ger strålning först och därefter kirurgi, så blir det
bättre resultat. ”Dröm”-studien startade
2012, under namnet RAPIDO.
Det är en multicenterstudie med deltagande centra från åtta länder, bland
annat Sverige, Nederländerna och Norge. Patienter med lokalt avancerad rektalcancer randomiseras till antingen
standardbehandling eller experimentell
behandling. Totalt ingår 920 patienter.
Standardbehandling idag är radiokemoterapi i fem veckor. Därefter kirurgi
och till sist cytostatika i ett halvt år.
I RAPIDO testar man att börja med
strålning en vecka (den svenska modellen), sedan cytostatika i fem månader
och till sist kirurgi. Därefter ges ingen
ytterligare behandling.
– Det är en väldigt spännande studie
som på ett genomgripande sätt kan förändra omhändertagandet av patienter
med rektal cancer. De första resultaten
förväntas 2017, men tidigast 2019 kan
vi se hur det har gått för patienterna vad
gäller återfall och överlevnad.
Ojämlik hälsa
Behandlingsforskning är viktigt, men
också kostsamt. Det krävs både muskler och omfattande resurser. Tyvärr är
intresset för interventionsstudier, som
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exempelvis RAPIDO, där etablerade läkemedel används, men på ett nytt eller
annorlunda sätt, inte särskilt stort bland
företagen, menar Bengt Glimelius.
– Vetenskapsrådet har nyligen satsat
på anslag till behandlingsforskning, men
det är långt ifrån tillräckligt. Mycket större resurser krävs om vi i Sverige verkligen ska kunna satsa. Några av de frågor
vi försöker besvara i RAPIDO och andra
liknande studier handlar om vilka doser
som är mest optimala, i vilken ordningsföljd läkemedel bäst ska ges och hur de
ska administreras i samband med strålning och kirurgi. Dessa frågor är tyvärr
företagen inte särskilt intresserade av.
På frågan hur han skulle vilja skapa en
mer jämlik och rättvis cancervård i Sverige, svarar Bengt Glimelius att frågan är
mycket komplex; i debatten påstås ofta
att sjukvården bär ansvaret för skillnaderna. Frågan är mycket svårare än att
bara schablonmässigt påstå att vi har en
orättvis sjukvård. I grunden är det en po-

litisk fråga. Vi har ett ojämlikt samhälle
och det kan sjukvården inte fullt ut kompensera för, menar han.
– Det finns under senare år flera populationsstudier gjorda även i Sverige
där man sett att överlevnaden varierar
beroende på var du bor och på socioekonomiskt status. Den utredning och den
behandling patienterna fått har också varierat. En del av dessa studier har väckt
stor uppmärksamhet, också i dagspressen och i den politiska diskussionen.
Det är väl känt att rökning, alkoholmissbruk, övervikt, fysisk inaktivitet och
osund kost, det vill säga en ohälsosam
livsstil ökar risken att bli sjuk och dö i
förtid. Det är också visat att det framförallt är i de lägre socioekonomiska
grupperna – de som har det sämst – som
ohälsan är som störst.
De livsbetingelser du lever under har
en mycket stor betydelse för överlevnaden vid exempelvis cancer.
Vad beror då dessa skillnader som setts

Fakta:
Namn: Bengt Glimelius, professor emeritus,
Institutionen för immunologi, genetik och
patologi, Experimentell och klinisk onkologi
vid Uppsala universitet.
Ålder: 70 år. Ant. doktorander till disp. 45 år.
Familj: Hustru Kristina, 2 barn, 3 (ett fjärde
på gång) barnbarn och katt.
Fritidsintressen: Natur och friluftsliv, trädgårdsodling, matlagning, musik, främst opera, litteratur.
Drivs av: Nyfikenhet och en strävan att förbättra för patienterna.
Mest stolt över: Att ha haft möjlighet att
samtidigt arbeta med patienter och forska.
Gillar: Vara ute och aktiv, inte minst med
familjen, god mat, opera och mycket mer.
Ogillar: Egoism.
Skulle vilja: Hinna läsa fler böcker.

i ett flertal registerstudier, eller ”ojämlikheter” som de ofta benämns, på?
Bengt Glimelius säger att han självklart
inte har hela svaret på frågan, men detaljerade studier på individnivå där god
kunskap om samsjuklighet och andra
relevanta faktorer finns, har inte kunnat
visa att de skillnader som framkommit
i registerstudier beror på ”ojämlik sjukvård”.
– Dessa studier är till sin natur mycket mindre än de stora registerstudierna,
men ger sannolikt ett sannare bild av
verkligheten. Vi har inte, åtminstone inte
rörande onkologiska behandlingar vid
kolorektal cancer, en ojämlik sjukvård.
Skillnader ses dock mellan exempelvis
sjukhus, framförallt i de fall någon ny
behandling testas. Att vara forskningsaktiv innebär en bättre beredskap att
införa något nytt när det visar sig vara
bra. Dessbättre jämnar det ut sig snabbt,
vilket studierna visar, men det gäller att
hänga med i utvecklingen, säger Bengt
Glimelius.
Men, menar han, om vinsten av ett
nytt läkemedel är begränsad, exempelvis förlänger medianöverlevnaden vid
metastaserad cancer med någon enstaka
månad, utan att påverka långtidsöverlevnaden och till priset av risk för biverkningar och hög kostnad, är det inte förvånande att skillnader mellan landsting
eller sjukhus finns.
– Om variationen finns inom ett sjukhus mellan olika patienter med samma
medicinska betingelser i övrigt är det
självklart ojämlikt.
Eva Nordin
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Inför onkologidagarna

Johan Ahlgren inför onkologidagarna:
Programmet växer fram
Sista dagarna har faktiskt bjudit på lite
höstliknande väder, antingen beror det
på att min semester tog slut eller mer
troligt, att vädrets makter vill påminna oss om att det börjar bli hög tid att
få ihop ett så intressant program som
möjligt till Onkologidagarna i Örebro
21-24 mars 2017.

E

n god nyhet är att S:t Gallen mötet, en av bröstonkologins viktigaste möten, går av stapeln i vecka
11. Det har annars oftast kolliderat med
SOF-mötet, som hålls under vecka 12.
Det öppnar för möjligheten att vi får fler
bröstintresserade deltagare än vanligt.
En tråkig nyhet däremot är att Sjuksköterskor i cancervård meddelat att de
inte kommer att delta i Onkologidagarna
2017. Förhoppningsvis kommer ändå det
RCC- baserade nätverket för kontaktsjuksköterskor att vara en del av mötet
under en av dagarna.
För alla ST-läkare kan jag meddela
att ST-kursen måndag-tisdag kommer
att handla om huvud- halscancer, mer
information om detta kommer under
hösten. Eftersom onkologiska kliniken i
Örebro har brachyterapi som en profilkompetens kan jag också berätta att vi på
onsdagen kommer att ha ett symposium
om brachyterapi som jag lovar kommer
att bli mycket intressant.
Dessutom kan jag redan nu avslöja att
professor György Kovacs från Lübeck accepterat att hålla 2017 års Elis Berven-föreläsning. Kovacs har en diger meritlista
inom just brachyterapi. Vi har även en
kandidat av högsta internationella klass
till Waldenströmföreläsningen, och jag
hoppas inom kort få det definitivt bekräftat.
Slutligen vill jag göra reklam för att vi
vill få in så många posters som möjligt,
ett utmärkt tillfälle för alla ST-läkare att

presentera sina ST-projekt. Deadline för
inskickande av abstract är 170131.
Viktigast av allt är att alla ni medarbetare inom svensk cancersjukvård ansöker om att få åka på mötet och att alla ni
som har en chefsbefattning beviljar dessa
ansökningar i så stor omfattning som
möjligt. Bara på det viset kan vi skapa ett

vitalt nationellt möte som stärker och utvecklar svensk onkologi till patienternas
fromma! Vi ses i Örebro!
Johan Ahlgren
verksamhetschef
onkologiska kliniken, Örebro
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Uppföljningsregister

Nu får bröstcancer sitt uppföljningsregister
Det har länge funnits en stor enighet
mellan patientföreträdare och landets
bröstonkologer att det behövs ett kvalitetsregister för metastaserande bröstcancer.

M

öjligheten att följa denna stora
patientgrupp på ett strukturerat sätt och för den individuella patienten få en patientöversikt som på
ett enkelt sätt visar patientens behandling
och uppföljning har stått högt på önskelistan under flera år, och frågan har fått

nytt fokus i år, inte minst genom de kampanjer som bröstcancerpatienterna drivit
genom sin riksorganisation, BRO. Även
läkemedelsindustrin har varit mycket
angelägen att få till denna möjlighet till
uppföljning.
Nu ser det ut att vara på väg. Den nationella kvalitetsregistergruppen inom
RCC i samverkan har beslutat stötta
detta arbete. Bröstonkologernas organisationer BOF och Svenska bröstcancergruppen har tillfrågats om de är beredda att medverka vid uppbyggnaden

av registret som i färdigt skick ska ligga
på INCA-plattformen och kommer vara
ett viktigt komplement till bröstcancerregistret. Redan när detta nummer av
Svensk Onkologi når läsarna i slutet av
september beräknas det definitiva beslutet vara fattat. Svensk Onkologi kommer
att återkomma med en utförligare rapport om arbetet.

Kjell Bergfeldt

Kluriga fall

Hagbergs kluriga fall 10

En bildgåta: Finn lösningen på
ett skrattretande problem.
Svaret finns på sista sidan.
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Masterclass i gynonkologi

Allt är inte svart eller vitt - rapport från
Masterclass i gynekologisk onkologi

Knäpptyst i lokalen
Efter en snabb inledning och välkomsttal av ESGO:s nuvarande president,
David Cibula från Tjeckien, rivstartade
kursprogrammet. En översikt av bäckenanatomi med genomgång av ligament,
hålrum och 3D-tänk följdes snabbt av
epidemiologi, prevention, utredning
och behandling av cervixcancer. Efter en

intensiv förmiddag blev det sedan filmvisning efter lunch. Olika operationstekniker förevisades och det var fascinerande att se hela lokalen sitta knäpptyst
och studera bästa sätten att genomföra
lymkörtelutrymning och nervsparande
kirurgi. De kirurgiska filmerna återkom
genom hela kursen och som onkolog
blev de av förklarliga skäl mer spännande än praktiskt användbara, men
gav trots allt en viss känsla för vad kollegorna på kvinnoklinikerna ställs inför.
Resten av dagen ägnades åt vulvacancer,
extra glädjande eftersom denna patientgrupp med hög medelålder ofta försvinner i mängden bland andra, röststarka
grupper. Här var det bland annat Maria
Bjurberg, gynonkolog från Lund, som
gick igenom principerna för både adjuvant och palliativ behandling och tryckte
på vikten av att hjälpa patienterna genom de akuta biverkningarna av omfattande strålbehandling för att uppnå god
tumörkontroll. Detta återkom också i de
avslutande patientfall som diskuterades
under ledning av Karin Bergmark, gynonkolog från Göteborg, och Vesna Kesic, gynekolog från Belgrad, Serbien.

Några av de nöjda svenska delatagarna i kursen, fr vänster Barbara Geppert, KK Lund; David Lindquist, onkologen
Umeå; Louise Moberg, KK Lund; Cecilia Riemersma och Anders Engström, KK Karlstad; Laura Martin de la Fuente,
onkologen Lund. Foton: Jenny Jönsson och David Lindquist

Häftig debatt
Den avslutande kursdagen var minst lika
intensiv som dagen innan och avhandlade utrednings- och behandlingsprinciper för endometriecancer och ovarialcancer. Eva Lundin, patolog från Umeå
föreläste genomgående om epidemiologi
och histopatologi, ett bra drag av kursledningen då det bidrog till en helhetssyn i kursprogrammet. Likaså var David
Cibula en ständig motor i diskussioner
och videoföredragningar. En högaktuell
och intressant föreläsning om ärftlig gynekologisk cancer, så här i svallvågorna
efter Angelina Jolies profylaktiska operationer och den ökade uppmärksamhe-

I år stod Lund och Sverige värd för en
återkommande masterclass i gynekologisk onkologi. Kursen arrangerades av
Europeiska sällskapet för gynekologisk
onkologi (ESGO) i samarbete med dess
underavdelning för unga gynonkologer (ENYGO). Vilken specialitet som
behandlar gynekologiska maligniteter
styrs ju till stor del av var i Europa man
är verksam, så målgrupp var ST-läkare
och nyblivna specialister i inom gynonkologi, gynekologi och onkologi, men
det fanns mycket att hämta även för
mer erfarna kollegor.

K

ursen har hållits flera gånger tidigare, men som så ofta händer så
ebbade intresset ut när tidigare
eldsjälar engagerades på annat håll. Som
tur är kommer det nya generationer entusiaster och för två år sedan återuppstod
kursen, nu i samarbete med European
School of Oncology. Efter en lyckad kurs
i Madrid 2014 var det i juni dags igen.
Extra roligt var det då att kursen förlades till norra Europa och Sverige, något
som är relativt ovanligt när det gäller den
här typen av kurser. Ett starkt bidragan-
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de skäl till att kursen hamnade i Sverige
har varit David Lindquist, onkolog och
blivande gynonkolog från Umeå. Han
är Sveriges representant i ENYGO, ESGO:s nätverk för ”yngre” gynonkologer,
som också står bakom kursen. Efter en
intensiv vår, full av planering, kunde han
nöjd konstatera att allt var på plats inför
kursstart. Trots tågstopp och resetrassel
in i det sista kom både föreläsare och
kursdeltagare fram i tid och sammanlagt
var det 91 kursdeltagare från hela Europa som sammanstrålade på Grand Hotel
i Lund för en två dagar lång, fullmatad
översiktskurs. Drygt 20 svenska deltagare från onkologkliniker och kvinnokliniker fanns med, liksom en och annan
patolog.

Masterclass i gynonkologi

Professor Jonathan Ledermann, medicinsk onkolog, London, föreläste om de medicinskt onkologiska aspekterna av
behandlingen vid ovarialcancer.

ten runt ärftliga cancersjukdomar, blev
en naturlig övergång till den avslutande
programpunkten om olika aspekter på
ovarialcancer.
Under en kort, men hetsig, debatt om
neoadjuvant cytostatika kontra primär
kirurgi vid avancerad ovarialcancer
blev det för första gången under kursen
tydligt att allt inte är svart eller vitt och
att åsikterna ibland går isär rätt så rejält
inom och mellan specialiteterna.
Det illustrerades inte minst av Jonathan Ledermann, medicinsk onkolog från
London, som stått bakom de första studierna med olaparib i BRCA-muterad

ovarialcancer, som snabbt och elegant
gick igenom just data från neoadjuvantstudierna. Han gick sedan vidare till
principerna för dagens postoperativa
cytostatikabehandling, där olaparib-behandling avhandlades, liksom andra
målriktade behandlingar. Tillsammans
med en avslutande diskussion runt ett
patientfall knöt detta ihop kursen på ett
mycket bra sätt.
Det mest positiva
Sammantaget var programmet heltäckande och gav gott om tillfällen till diskussion. Nästa masterclass kan varmt

Hela Masterclassen samlad på trappan till anrika Grand Hotel i Lund.

Eva Lundin, professor i patologi, Umeå, höll ihop de
epidemiologiska och patologiska delarna av undervisningen.

rekommenderas till både blivande gynonkologer, gynekologer och intresserade onkologer. Bortsett från rent faktiska
lärdomar var också de genomgående
kommentarerna från kursdeltagarna att
just möjligheten att prata med kollegor
från andra kliniker och länder var det
mest positiva. Kursen var välorganiserad
och programmet intensivt och fulltecknat. Emellanåt gick det till och med väl
snabbt under föreläsningarna. Ur onkologisk synvinkel hade det dock varit
önskvärt med lite mindre excellerande i
kirurgisk filmvisning och mer diskussion
kring onkologiska behandlingsprinciper.
Exempelvis avhandlades den primära
behandlingen vid avancerad cervixcancer – radiokemoterapi - i två meningar,
medan all kirurgisk behandling gicks
igenom systematiskt. Allt filmvisande
drog också ut på tiden och bidrog tyvärr
till att de avslutande föreläsningarna om
icke-epitelial ovarialcancer och borderlinetumörer helt fick strykas. Synd, dels
då dessa ovanliga tillstånd sällan uppmärksammas och dels då det var David
Lindquist som skulle ha hållit i en av föreläsningarna.
Jenny Jönsson
Onkologen Lund
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Pehr Lind

Pehr Lind återvänder till Södersjukhuset
Det händer mycket inom den onkologiska vården i Stockholm. Från att tidigare
bestått av en onkologisk klinik som bedrivit verksamhet på tre sjukhus kommer från den 1 oktober det att finnas
tre fristående onkologiska verksamheter med egna verksamhetschefer, en på
Karolinska Solna, en på Södersjukhuset
och en på Capio St Görans sjukhus.

D

ocent Pehr Lind har utsetts till
chef för den nya kliniken på Södersjukhuset. Han har sin bakgrund i Stockholms onkologi men har
sedan närmare tio år varit chef för den
onkologiska verksamheten i Sörmland
med bas vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
-Jag ser verkligen fram emot att återvända som chef till min tidigare arbetsplats vid onkologiska kliniken Södersjukhuset, där jag började redan 1990.
Framförallt ser jag fram emot att bygga
upp organisation och verksamhet som
inkluderar en klinisk forskningsenhet
(KFE). Ett av mina mål är att tillsammans
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Docent Pehr Lind har antagit utmaningen att leda den
nya onkologkliniken vid Södersjukhuset. Bilden visar
honom efter att ha klarat en annan utmaning - efter
bestigning av fjättoppen Slugga, Stora Sjöfallets Nationalpark (Foto: Privat)

med alla medarbetare erbjuda stockholmarna i södra länsdelen god vård
utan väntetider och med stora möjligheter att delta i patientnära, kliniska forskningsprojekt.
- Men jag vill framhålla att jag ser tillbaka på mina knappa tio år som verksamhetschef i Sörmland med glädje. Jag
har fått vara med om att bygga en helt
ny öppenvårdsbyggnad, återanskaffat
strålmaskiner och att skapa en forsknings- och utvecklingsaktiv enhet med
fem disputerade medarbetare, varav två
docenter, och en välfungerade KFE.
Sörmlandskliniken ser nu fram emot
byggstarten av en helt ny slutenvårdsavdelning, ett stimulerande uppdrag för
nästa chef.
- Jag vill också passa på att tacka alla arbetskamrater i Sörmland för ett gott samarbete genom åren!

Kjell Bergfeldt
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45 år av forskning
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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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Det bästa från årets ASCO
När gamla onkologer pratar om ASCO
så påminner det ibland om när Bruce
Springsteen-fans pratar om hans konserter och jämför den senaste med de
”historiska” spelningarna i Stockholm
mot slutet av 70-talet.

I

nom onkologin handlar det om särskilda möten då banbrytande studieresultat presenterades och ärrade

kollegor blir nästan tårögda och kan få
en sakral vördnad i rösten när de pratar
med varandra om vissa ASCO-möten
och presentationer av banbrytande studier: ”Var du med när den första Herceptin-studien kom? Det var magiskt”.
Riktigt så minnesvärt var nog inte
årets ASCO, men ingenstans kan man få
en sådan bred överblick över det senaste
inom vårt ämnesområde.

I detta nummer av tidningen har vi
samlat den svenska Post-ASCO-gruppens rapporter från årets möte i Chicago.
Själva Post-ASCO-mötet hölls i slutet av
augusti då de medverkande ST-läkarna
presenterade sina områden vid ett välbesökt möte i Stockholm. För er som inte
kunde vara med vid mötet presenteras
här de viktigaste nyheterna från årets
ASCO.
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Huvud- och halscancer
Äntligen ett steg framåt
För första gången på länge känns det
som om utvecklingen går framåt inom
huvud- halscancer. Aktiviteten var hög,
nästan 100 abstract och posterutställningen var mycket välbesökta. Diagnostiken behandlades nästan inte alls
detta år. Uppföljningen med FDG-PET/
CT betonades som rimligt känsligt i huvud- och halscancer, då falskt negativa
resultat var mycket ovanligt. Däremot
har fokus kring biomarkörer ökat. Vad
gäller cancer i spottkörtlarna så har
man identifierat androgenreceptorn
som target för terapi vid recidiverande
eller kvarvarande tumör.

S

tudier kring androgen-blockad pågår och det blir spännande att följa
resultaten i denna situation som är
ett påtagligt kliniskt problem. Ett annat
mycket intressant abstract värt att nämna
är en studie som planeras på avancerad
huvud-och halscancer med Metformin
plus cisplatin och samtidig radioterapi.
Rationalen är att Metformin anses ha
en mTOR hämmande effekt och patienter som står på Metformin har en lägre
risk att få huvud- och halscancer. Vid
larynxcancer så har man sett en förbättrad överlevnad hos patienter som står
på Metformin. Studien är en fas I studie
och inga resultat presenterades. Men det
redovisas här som ett exempel på ett annorlunda angreppssätt som kan bli spännande i framtiden.
Immunterapi förstås
Det stora intresset vid årets ASCO knöts
som på många andra områden till immunterapi. Tre studier presenterades:
Checkmate 141, en fas III-studie, presenterades där nivolumab randomiserades 2:1 mot ”doctors choice” (monoterapi
med antingen MTX, docetaxel, or cetuximab) hos patienter som tidigare inte
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behandlats för recidiverad eller metastaserad sjukdom. 361 patienter randomiserades och 240 fick nivolumab. Median
överlevnad (OS) var 7,5 månader med
nivolumab mot 5,1 för kontrollgruppen.
PDL-positivitet ökade chansen till effekt
men det fanns ingen ökad effekt av en
högre andel PDL1-positiva celler. 1-årsöverlevnaden var 36 % mot 16% för kontrollgruppen, vilket ser mycket lovande
ut.
Keynote 012, en fas Ib-studie med
pembrolizumab med 192 patienter. Primärt cisplatin- och cetuximab-resistenta,
86 % hade metastatisk sjukdom och 77
% var HPV-negativa. Således en mycket
ogynsam patientgrupp. Dock var PS 0-1.
Toxiciteten var måttlig med vissa exempel på rasch och hypotyreos, endast 6 %
avbröt behandlingen på grund av biverkningar. Den svåraste sidoeffekten var
pneumonit som drabbade två patienter.
Median behandlingstid var nio månader.
Respons rate (RR) var 18 % varav 4 % var
kompletta remissioner. 65 % av alla remissioner är i fortsatt remission men det
fortfarande ett litet antal och för vissa patienter är observationstiden kort. Överlevnad vid sex månader var 58 % och
vid tolv månader 38 % som ska jämföras

med tidigare traditionella kemoterapier
där den förväntade överlevnaden i denna patientgrupp var cirka sex månader.
Keynote 055, en fas II studie, med Pembrolizumab vid avancerad/metastaserad
huvud- och halscancer. 172 patienter
med tidigare behandling med cisplatin
och cetuximab inkluderades. Majoriteten var HPV negativa. En fast dos med
200 mg administrerades var tredje vecka
under 24 månader eller till progress eller oacceptabel tox. Biverkningarna liknar Keynote 012 men en patient dog
av pneumonit. På 92 patienter fanns en
uppföljning på mer än 6 månader. RR
var även här cirka 17 %. En liten positiv
skillnad fanns hos de HPV positiv patienterna men talen är mycket små. Den
viktigaste prediktiva faktorn för respons
är PDL1-positivitet. 17 % respons hos de
positiva respektive 8 % hos de negativa.
Dock kan inte PDL1-negativitet ännu
inte utesluta en god terapieffekt. En problematik är att PDL1-status kan ändras
med tiden och med andra interventioner
som kemoterapi och radioterapi. Median
överlevnad (OS) var åtta månader men
långtidsdata saknas.
Framtida studier riktar in sig mot kombination av immun checkpoint-blockad i
kombination med kemoradioterapi och
även kirurgi. Prekliniskt på möss har
man sett mycket goda effekter av kombinationer som är synergistiska. Detta
kommer nu att testas på människa i olika
studier vilket kanske kan förbättra den
framtida primära behandlingen på ett
mera påtagligt sätt.
Valentina Mouratidou
ST-läkare , Uppsala
Freddi Lewin
Handledare, Jönköping
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Maligna melanom
Immunoterapin imponerar
Malignt melanom har en incidens på ca
3 500 fall per år. Riskfaktorer är framförallt solexposition. Det finns även en
ärftlig komponent. Prognosen är god
vid tidig upptäckt utan spridning, vilket
gäller för majoriteten av fallen.

F

ör metastaserad sjukdom har
prognosen länge varit dyster, men
2010 kom ett trendbrott med genombrottet för immunoterapi med Ipilimumab, en antikropp som blockerar
den immunnedreglerande ytmolekylen
CTLA-4 på aktiverade T-celler och är
en så kallad ”checkpoint-hämmare”, eftersom CTLA-4 har en nyckelroll i reg-

leringen av T-cellsaktivering och tolerans. Anti-CTLA-4 (ipilimumab) visade
en klar överlevnadsvinst vilket ledde till
godkännande av läkemedlet. Ipilimumab
har sedermera banat väg för ”andra generationens checkpointhämmare”, antiPD-1 (pembrolizumab, nivolumab), vilka liksom Ipilimumab har förmågan att
öka T-cellsaktiveringen.
Parallellt med succén för immunoterapier har även målinriktad terapi utvecklats. Detta har sin grund i att många
maligna melanom har mutationer i den
centrala mitogena signalvägen RASRAF-MEK-MAPK/ERK-kaskaden, vilken bland annat reglerar proliferation,

migration och överlevnad. Ungefär en
tredjedel av de maligna melanomen
har en aktiverande mutation i B-RAF
(V600E), och ungefär lika många i
N-RAS. B-RAF inhibitorer har visat sig
ha god effekt mot B-RAF muterade melanom, men ofta uppstår resistens mot.
Dessutom har man sett en paradoxalt
ökad aktivering av MAPK/ERK längre
ner i kedjan vid B-RAF hämning, vilket
gjort att man prövat att lägga till även en
MEK hämmare till B-RAF hämmaren
primärt. MEK-hämmare har också provats som singelbehandling mot N-RAS
muterade melanom.
Avancerade melanom
Fokus på ASCO 2016 låg framförallt på
avancerade, inoperabla melanom och
även om årets ASCO inte bjöd på några omvälvande nyheter, så presenterades
viktiga uppdateringar av tidigare studier.
Denna sammanfattning baseras framförallt på fas 3-studier, där ovan nämnda
behandlingar diskuteras.
I en presentation redovisades finala
överlevnadsdata i Keynote 006 studien
efter en uppföljningstid på median 23
månader. Keynote är en 3-armad fas
3-studie där pembrolizumab 10 mg/kg
givet varannan respektive var 3:e vecka
under maximalt 2 års tid jämförs med
Ipilimumab, 4 kurer. Resultaten visade
att de bägge pembrolizumab- armarna
var likvärdiga och hade signifikant bättre
PFS samt OS jämfört med ipilimumab.
PFS efter två år på låg på 31 respektive 28
% för pembrolizumab jämfört med 14 %
för ipilimumab. 2-års överlevnaden var
55 % i bägge pembrolizumab-armarna
jämfört med 43 % med ipilimumab.
Vidare presenterades uppdaterade
data från Checkmate 067, vilket är en fas
3-studie som inkluderat 945 patienter
med lokalt avancerat eller metastaserat
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malignt melanom där man jämför kombinationsbehandling nivolumab+ipilimumab eller nivolumab monoterapi mot
ipilimumab. Vid 18 månaders uppföljning sågs en fortsatt fördel för kombinationsbehandlingen liksom för nivolumab
jämfört med ipilimumab. PFS vid 18
månader var 46 % med kombinationen,
39 % vid nivolumab mono och 14 % vid
ipilimumab. Vid stratifiering utifrån PDL1 uttryck sågs en tydligare fördel med
kombinationsbehandling jämfört med
nivolumb mono vid lågt PD-L1 uttryck
(< 5%). Komplett respons sågs i 12,1 % i
kombinationen, 9,8 % , med nivolumab
mono och 2,2 % med ipilimumab mono.
Total överlevnadsdata är inte är färdigt
för analys ännu.
Sammanfattningsvis sågs en förbättrad
respons samt PFS med kombinationsbehandlingen men denna förbättring
kommer till priset av relativt uttalade
biverkningar, där 56,5 % av patienterna får minst en grad 3-4 biverkan. Flera
studier pågår med minskad dos ipilimumab i kombination med PD-1 hämmare i förhoppning att få kombinationens
behandlingsvinster men med lindrigare
biverkningar.
Keynote 029 är en fas 1/2 studie med
primärt syfte att utvärdera tolerabilitet
och säkerhet vid kombinationsbehandling med pembrolizumab och ipilimumab. I studien gavs pembrolizumab
2mg/kg Q3W i upp till 24 månader tillsammans med en lägre dos ipilimumab,
1 mg/kg i fyra doser. Biverkningarna
beskrevs som hanterbara med grad 3-4
AE hos 42 % och immunrelaterade grad
3-4 AE hos 25%. Ca 10 % av patienterna
avbröt behandlingen på grund av biverkningar.
Ögonmelanom
Uveala melanom är en svårbehandlad
grupp där immunterapi tyvärr inte ser
så lovande ut. På ASCO redovisades
data från en retrospektiv studie på 56 patienter med metastaserat uvealt malignt
melanom som hade fått behandling med
anti-PD-1 eller anti-PD-L1. Endast två
patienter (3.6%) hade partiell respons
och fem patienter bedömdes ha stabil
sjukdom (8.9%) med en median PFS på
2,6 månader och median OS på 7,7 månader.
Combi D är en fas 3-studie som jämför
B-RAF hämning (dabrafenib) mot B-RAF/
MEK kombinationsbehandling (dabraf-
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enib + trametinib) för B-RAF muterade, stadium 3-4 maligna melanom. Efter
ytterligare uppföljning ses att kombinationsbehandlingen fortsätter vara signifikant bättre trots en del cross-over i
studien med en 3-års överlevnad på 44
jämfört med 32 % och 3-års PFS på 22
jämfört med 12%. Bäst effekt ses i gruppen med normalt LDH med mindre än 3
sjukdomssites (3 års totalöverlevnad 62%
mot 45% för B-RAF hämmare singel).
NEMO är en fas-3 studie där man utvärderade en MEK-hämmare vid N-RAS
muterat inoperabelt eller metastaserat
malignt melanom. I studien randomiserades patienter till behandling med binimetinib eller dacarbazine. Binimetinib
visade en något förbättrad PFS på 2,8
jämfört med 1,5 månader vilket var signifikant, men ingen skillnad i total överlevnad. MEK hämmare är inte godkänt
för N-RAS muterade melanom.

Hur gör man då med B-RAF muterade
melanom? Immunoterapi har ju uppenbarligen effekt även på dessa i första linjen. Å andra sidan kan man få en dramatisk och snabb effekt med RAF hämning
+/- MEK hämmare. Framtida studier
kommer att försöka klargöra mer kring
vilken ordning som är bäst för B-RAF
muterade melanom. I nuläget kan vi
konstatera att utvecklandet av immunoterapi och B-RAF- och MEK-hämmare
pressat upp överlevnadssiffrorna rejält
och gjort utsikterna något mindre dystra för patienter med avancerade maligna
melanom.
Johan Forsell
ST-läkare , Umeå
Cecilia Nilsson
handledare, Västerås
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Bröstcancer:
Antracykliner är fortfarande standard
På bröstcancerområdet var det, trots
mängden studier som presenterades,
inga stora nyheter som direkt förändrar behandlingsrutinerna här hemma.
Men det fanns många studier som väckte intresse.

D

e så kallade ABC studierna (N=
4156) konfirmerade att antracykliner trots sin risk för leukemi och hjärttoxicitet har en självklar
plats inom adjuvant behandling. Standardarmen innehållande antracyklin
och taxan jämfördes med en antracyklinfri arm (taxan plus cyklofosfamid). Studierna fick avbrytas vid interrimsanalys
334 fall då hazard ratio för den primära
endpointen sjukdomsfriöverlevnad var
högre än förbestämda gränsen 1,18. Slutsatsen blir att risken för allvarlig toxicitet
vägs upp av vinsten antracykliner ger,
men får som alltid vägas mot patientens
ursprungsrisk och eventuella komorbiditet. (Blum abstract 1000)

finns för selekterade patienter som önskar fortsatt behandling. (Goss abstract
LBA1)
CDK4/6 hämmare
Något som troligen kommer till klinisk
vardag framöver är CDK4/6 hämmare.
I fas 3- studien Paloma 2 (N=666), där
patienter med metastaserad östrogenreceptorpositiv, HER2 negativ sjukdom
behandlats med letrozol i kombination
med Palbociclib, konfirmerades resultaten från fas 2 studien Paloma 1. Båda
studierna visade att kombinationen ger
10 månaders förlängd progressionsfri
överlevnad jämfört med enbart letrozol.
Vanliga biverkningar är neutropeni och
trötthet. Vi vet ännu inte hur överlevnaden påverkas då många linjer finns att

erbjuda hormonreceptorpositiva, HER2
negativa patienter med metastaserad
bröstcancer. (Finn abstract 507).
Det var en inspirerande och lärorik
upplevelse att få åka på ASCO. Chicago visade upp sin bästa försommarsida;
skyskraporna badade i sol och inne på
konferenscentret imponerade organisationen. Jag tackar min klinik för möjligheten att åka dit och Henrik Lindman för
god handledning!

Kristina Engvall
ST-läkare, Jönköping
Henrik Lindman
handledare, överläkare, Uppsala

MA17R-studien
En stor ”snackis” var MA17R-studien
som var först ut på ”plenary session”. Det
är fortsättningen av MA17 studien som
visade stor nytta av förlängd endokrin
behandling med aromatashämmare efter
fem års adjuvant tamoxifen (1). I MA17R
(N= 1918) inkluderades i huvudsak (80
%) patienter från MA17 samt de som enbart ätit aromatashämmare fem år. Ytterligare fem års letrozol jämfördes med placebo. Resultatet visar att livskvalitén inte
försämrades, men fler frakturer och osteoporosdiagnoser i experimentarmen.
Den sjukdomsfria överlevnaden förbättrades signifikant (HR 0,66 vid 6,3 år),
men risksänkningen drevs framförallt av
minskad risk för kontralateral bröstcancer (HR 0,42). Överlevnadsvinsten var
endast ca 1 % i absoluta tal, men vinst
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CNS-tumörer:
Även äldre klarar tuff behandling
På ASCO 2016 presenterades flera spännande nyheter som kan komma att ändra klinisk praxis framöver avseende behandlingen av CNS-tumörer.

P

å plenary session presenterades
resultatet av en internationell fas
III-studie för patienter ≥ 65 år (median 73 år) med nydiagnostiserat glioblastom (abstract LBA2). Studien inkluderade 562 patienter som randomiserades mellan hypofraktionerad strålbehandling (40 Gy/15 fraktioner) i ena
armen och konkomittant behandling
med hypofraktionerad strålbehandling
och Temozolomid (75 mg/m2) under
strålbehandlingen och därefter adjuvant
Temozolomid (150-200 mg/m2 dag 1-5
i 28 dagars cykler) till sjukdomsprogress.
Patienterna hade gott performance status
(75 % OS 0-1). 30 % av patienterna hade
endast genomgått biopsi medan resten
hade genomgått mer extensiv kirurgi.
Metyleringsstatus (MGMT) var känt
hos 63 % (46 % av dem var metylerade).
Toxiciteten i den konkomittanta behandlingsarmen var som förväntat med Temozolomid, största delen grad 1-2.
Överlevnadsvinsten var 2,3 månader
(9,3 vs 7,6) i kombinationsarmen. Skillnaden i progressionsfri överlevnaden var
något mindre (5,3 vs 3,9 månader). För
patienterna med metylerad MGMT var
skillnaden ännu större: medianöverlevnad på 13,5 mot 7,7 månader till förmån
för kombinationsarmen. För patienterna
med ometylerad MGMT var skillnaden
mindre. Andelen långtidsöverlevare ökade också med kombinationsbehandling i
alla grupper, även om andelen var högre
hos patientena med metylering. Andelen
överlevande vid 24 månader var 10,4 % i
kombinationsarmen och bara 2,8 % med
enbart strålbehandling. Bland patienter
med metylerad MGMT var skillnaden
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17,8 % vs 4,1% och för ometylerade patienter 6,7% vs 4,8%. Behandlingen var
väl tolererad och ingen skillnad sågs i
livskvalitet.
Dessa resultat ska jämföras med de
Stupp et al publicerade 2005. Den studien
hade ett liknande upplägg men inkluderade patienter ≤ 70 år (man jämförde
strålbehandling 60Gy/30 fraktioner med
och utan tillägg av konkomittant och
adjuvant Temozolamid). Även om medianöverlevnaden för patienter över 60 år
var lägre för kombinationsbehandlingen
så var andelen långtidsöverlevare betydligt högre i kombinationsarmen. Ingen
jämförelse mellan denna behandling (oftast benämnd Stupp-regimen) och den

nu presenterade behandlingen har gjorts
och vid den efterföljande diskussionenvar bedömningen att Stupp-regimen
ändå ska ses som golden standard för
äldre patienterna i gott allmäntillstånd.
Den hypofraktionerade modellen är ett
alternativ för patienter som inte bedöms
klara av Stupp-regimen.
Anaplastiska gliom
Den andra stora nyheten presenterades i
en interimsanalys av CATNON-studien
(abstract LBA2000). Studien är en internationell fas III-studie som inkluderat
748 patienter med anaplastiska gliom
utan 1p/19q mutation. Efter kirurgisk
behandling randomiserades patienterna
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till strålbehandling (59.4 Gy/33 fraktioner) i ena armen eller konkomittant behandling med Temozolomid (75 mg/m2)
och strålbehandling (59.4 Gy/33 fraktioner) i andra armen. Efter att strålbehandlingen var avslutad randomiserades
samtliga patienter återigen 1:1 till ingen
ytterligare adjuvant behandling i ena armen eller 12 cykler adjuvant Temozolomid (150-200 mg/m2 dag 1-5 i 28 dagars
cykler) i andra armen. Samtliga patienter hade PS 0-2. Återigen var toxiciteten
för de patienten som fick Temozolomid
som förväntat. Det var resultaten av den
senare delen av studien som presenterades, det vill säga adjuvant Temozolomid
jämfört med ingen adjuvant behandling.
Medianöverlevnaden var 41,1 månader i
armen utan adjuvant behandling och var
inte ännu uppnådd i armen med adju-

vant Temozolomid. Den progressionsfria
överlevnaden var fördubblad i gruppen
som fick adjuvant Temozolomid (42,8
vs 19,0 månader). Andelen som levde
vid 5 år med progressionsfri överlevnad
var 43,1 % med adjuvant Temozolomid
och 24,3 % utan adjuvant behandling.
MGMT metylering status var.
MGMT-metylering (känd hos 74%
med 42% metylerade) var prognostiskt
för OS men man kunde vid den nu presenterade analysen inte påvisa att MGMT-metylering skulle vara prediktivt
för bättre resultat med Temozolomide.
Studien fortsätter att följa patienterna
och resultaten uppdateras och kommer
förhoppningsvis även svara på frågan
om konkomittant Temozolomid under
strålbehandling ytterligare förbättrar behandlingsresultatet för dessa patienter.

Ny klassifikation
Något som diskuterades flitigt var den
nya WHO- klassifikationen av CNS tumörer. Den tidigare klassifikationen från
2007 baserades till största delen på histologi. I den nya klassifikationen har de
molekylära parametrarna fått en större
roll och vid diskrepans mellan de histologiska och molekylära parametrarna så
är det de senare som fäller avgörandet.
Förhoppningen är att den nya indelningen av CNS-tumörer blir mer biologiskt
homogen och leder till bättre prognostisering och behandling. En konsekvens
är dock att fler tumörer inte kommer att
passa in i dessa tydligt definierade grupper och istället klassificeras som NOS
(not otherwise specified); en grupp av
tumörer som inte ska ses som en egen
entitet utan istället tumörer som inte
passar in i någon av de andra tydligt definierade grupperna.
Glioblastom delas i den nya klassifikationen upp i IDH-wildtype och IDH-muterade. Glioblastom NOS används när
IDH-analys inte kan utföras. 90 % av
alla glioblastom är IDH-wildtype och är
oftast primära glioblastom. De IDH-muterade glioblastomen är ofta sekundära glioblastom som uppkommit från
ett låggradigt gliom. Grad 2 och grad 3
astrocytom delas i den nya klassifikationen upp i IDH-muterade, IDH-wildtype
och NOS där de allra flesta är IDH-muterade. Oliogodendrogliom definieras av
både IDH-mutation och 1p/19q dilatation. En kategori som helt tagits bort är
oligoastrocytom. Nästan samtliga oligoastrocytom kan om man använder både
histologiska och molekylära parametrar
klassificeras som antingen astrocytom
eller oligodendrogliom. De få verkliga
tumörer som har både oligodendritiska
och astrocytiska karakteristika både histologiskt och molekylärt tillhör nu istället gruppen NOS 1.
Sandra Irenaeus
ST-läkare, Uppsala
Christina Kjellman
Handledare Umeå
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GI-cancer:
Det är skillnad på höger och vänster
Flera stora intressanta studier presenterades inom området GI-cancer; för
pankreascancer presenterades en ny
adjuvant cytostatikabehandling som
glädjande nog förbättrar överlevnaden
vid denna prognostiskt dystra diagnos;
dessutom presenterades data från en
stor studie som visar att man kan skärpa diagnostiken med PET-CT vid utredning av misstänkt pankreascancer.

F

ör magsäckscancer presenterades
data från en viktig studie där man
inte kunde se någon skillnad i
överlevnad mellan adjuvant cytostatika
och adjuvant kemoradioterapi, och vid
levercellscancer kunde en stor multicenterstudie inte påvisa någon vinst vid til�lägg av cytostatika till den etablerade behandlingen med tyrosinkinashämmare.
Inom området nedre GI låg fokus på
indelningen i höger-, respektive vänstersidig kolorektalcancer. Populationsdata
och genomgång av två tidigare stora studier kunde visa att denna sidindelning
inte endast är prognostisk utan även prediktiv för behandling med EGFR-antikroppar. Det diskuterades även en hel del
om immunoterapi och en ny immunbaserad klassifikation av kolorektal cancer.
Bättre överlevnad
Neoptolemos et al (LBA4006) presenterade resultaten från en stor internationell multicenter fas III studie (ESPAC-4),
med ett flertal svenska centra, där 722
patienter patienter med makroskopiskt
radikalt opererad pankreascancer randomiserades till att erhålla adjuvant gemcitabin +/- capecitabin. Det viktigaste och
mest slående med studien var den kraftigt förlängda 5-årsöverlevnaden (28,8
månader för kombinationen jämfört
med 16,3 månader i gruppen som fick
endast gemcitabin). Gemcitabin+cape-
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citabin anses därför vara ny standardbehandling i den adjuvanta situationen vid
pankreascancer.
Ghaneh och medprövare (abstract
4008) visade i en stor multicenterstudie
(PET-PANC) att det finns ett klart til�läggsvärde i att göra en PET-CT utöver
en vanlig en vanlig CT vid utredning
av misstänkt pankreascancer. Av de 550
patienter som genomgick både godkänd
vanlig CT och PET-CT jämfördes de
radiologiska resultaten med referensstandard (histologi, biopsi eller klinisk
uppföljning efter ett år). För de patienter
som hade en vanlig CT som talade för
pankreascancer ökade oddsen för pankreascancer med 55% om PET-CTn var
positiv medan oddsen för pankreascancer minskade med 95% ifall PET-CTn
var negativ. För de patienter som hade
en vanlig CT som talade emot pankreascancer ökade oddsen för pankreascancer hela 538 % ifall PET-CTn var positiv
medan oddsen för pankreascancer minskade med 46% ifall PET-CTn var negativ.

Negativa studier
Marcel Verheij och kollegor från flera
svenska centra (abstract 4000) presenterade de första resultaten från CRITICS-studien där man i en stor multicenter fas III-studie jämförde adjuvant
cytostatika med adjuvant kemoradioterapi. Alla randomiserade patienter med
resektabel magsäckscancer ordinerades
3 kurer neoadjuvant cytostatika (epirubicin, cisplatin/oxaliplatin och capecitabin) följt av operation och sedan till
adjuvant terapi med antingen ytterligare
tre kurer av samma regim eller kemoradioterapi i form av 45 Gy i 25 fraktioner
kombinerat med veckovis cisplatin och
dagligt capecitabin. Sammanlagt 788
patienter randomiserades i studien som
inte kunde påvisa någon skillnad i överlevnad mellan postoperativ cytostatika
och kemoradioterapi.
Al-Batran SE et al (LBA4000) visade intressanta data från en internationell fas II multicenterstudie (FAST) där
man randomiserade patienter med av-
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ancerad magsäckscancer och GEJ adenocarcinom till att erhålla cytostatika
(epirubicin, oxaliplatin och capecitabin)
+/- en ny antikropp (IMAB362) riktad
mot Claudin18.2 (CLDN18.2 är ett tight
junction protein som har ett högt uttryck
ibland annat magsäckscancer och GEJ
adenocarcinom). 730 patienter samtyckte till studien där primärt effektmått
var progressionsfri överlevnad (PFS).
Kombinationen cytostatika + antikropp
gav en förlängd PFS (median 7,9 vs 5,7
månader; HR 0,5; CI: 0,35-0,78) jämfört
med endast cytostatika.
Ghassan K. Abou-Alfa och medprövare (abstract 4003) redovisade data
från CALGB 80802(Alliance) studien,
en fas III studie som jämförde sorafenib
+/- doxorubicin hos patienter med avancerad hepatocellulär cancer (HCC). Til�lägget av doxorubicin resulterade i högre
toxicitet men ingen förlängd PFS eller
överlevnad.
Strosberg och kollegor (abstract 4005)
presenterade en uppdatering av NETTER-1 studien, en fas III studie där man
randomiserat patienter med inoperabla
somatostatinreceptorpositiva midgutNET (neuroendokrina tumörer) som
progredierat på somatostatinanalogen
Octreotide LAR (long-acting release)
30 mg till att antingen dubblera dosen
Octreotide LAR till 60 mg eller lägga
till
peptidreceptorradionuklidterapin
(PRRT) 177Lu-Dotatate. 177Lu-Dotatate-armen resulterade i en klart förbättrad
progressionsfri överlevnad (median PFS

ej uppnått vs 8,4 månader i Octreotide
LAR 60 mg armen).
Skillnad höger-vänster
Inom området för kolorektal cancer redovisades huvudsakligen data som styrkte den tidigare hypotesen att det är av
betydelse om primärtumörens ursprung
är från höger eller vänster tjocktarmsdel.
Av intresse i detta sammanhang är att
höger kolon har sitt embryologiska ursprung i midgut, medan vänster kolon
kommer från hindgut. Schrag et al (abstract 3505) hade analyserat data från 18
regioner i USA i NCIs (National Cancer
Institute) SEER (Surveillance Epidemiology and End Results) program (hos
patienter diagnostiserade med kolorektal
cancer mellan 2000-2012). Hos patienter
med metastaserad kolorektal cancer var
högersidigt kolonursprung associerat
med en sämre prognos jämfört med vänstersidigt kolonursprung. Gruppen med
rektalt ursprung hade liknande prognos
som de med vänstersidigt kolonursrprung. Detta styrktes av data från MD
Anderson som presenterades av Lee et
al (abstract 3506) som även kunde visa
att högersidiga tumörer är associerade
med BRAF-mutation, hypermetylering
(CIMP), hög mikrosatellitinstabilitet
(MSI-H) och ett distinkt genexpressionsmönster (baserat på genexpressionsdata
kan man exempelvis dela upp tumörer
i CMS (Consensus molecular subtypes)
1-4, där högersidiga tumörer är associerade med CMS 1 och 3). Denna underliggande biologi ser ut att kunna förklara
mycket av den skillnad man ser mellan
höger-, och vänstersidiga tumörer vid
behandling med EGFR-antikroppar.
Venook och medprövare presenterade
analyser av CALGB-80405 och FIRE-3
(Stintzing och Heinemann) som visade
en klart bättre respons på EGFR-antikroppar vid vänstersidigt jämfört med
högersidigt kolonursprung (metastaserad sjukdom och icke-muterat RAS).
Immunoscore presenterades av Galon
(och även från kollegor från Sverige)
(abstract 3500) som ny prognostisk markör vid koloncancer stadium I-III. 1336
patienter hade inkluderats i studien, där
man objektivt och standardiserat fick
ett kvantitativt mått på immuncellsinfiltration av CD3+ och CD8+ celler. Immunoscore visades vara en oberoende
prognostisk markör, oavsett MSI-status,
och det spekulerades i huruvida det kan

bli användbart vid framtida immuninriktade terapier.
När det gäller immunterapi så presenterade Overman och medprövare (abstract 3501) en interimanalys av CheckMate-142 studien, en fas II studie där
man undersöker behandling med nivolumab (PD-1 hämmare) +/- ipilimumab
(CTLA-4 hämmare) vid metastaserad
kolorektal cancer med eller utan MSI-H.
Som förväntat sågs bättre responser hos
de med MSI-H jämfört med mikrosatellitstabilitet (MSS). I MSI-H kohorten
sågs en partiell respons på 25,5 % hos
patienterna som fått endast nivolumab
jämfört med 33,3% hos patienterna som
fått kombinationen.
Van Morris et al (abstract 3503) redovisade data från en multi-institutionell
fas II studie (NCI9673) där man undersökte PD-1 riktad terapi med nivolumab
hos patienter med refraktär metastaserad skivepitelcancer i analkanalen. Sammanlagt 39 patienter enrollerades i studien, varav respons kunde evalueras hos
34 patienter. Man såg komplett respons
hos 2 patienter och partiell respons hos
7 patienter. Nivolumab tolererades väl
och man såg inte någon ökad frekvens
av svåra biverkningar hos HIV-positiva
patienter.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man nu efter
ASCO 2016 konstatera att gemcitabin/
capecitabin med stor sannolikhet kommer att bli ny standardbehandling i den
adjuvanta situationen vid pankreascancer. PET-CT kan ge ett klart tilläggsvärde
vid utredning av misstänkt pankreascancer. PRRT kommer att användas som
behandling vid neuroendokrina tumörer. Indelning i höger-, och vänstersidigt
ursprung är av både prognostisk och
prediktiv betydelse vid kolorektal cancer
och immuncellsinfiltration ger prognostisk information som kan komma att användas i större utsträckning vid användande av nya immuninriktade terapier i
framtiden.

Henning Karlsson
ST-läkare, Onkologkliniken
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Pehr Lind
handledare
överläkare Onkologkliniken Sörmland
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Lungcancer: Uppföljning på nätet
gav bättre överlevnad
Årets ASCO bjöd inte riktigt på lika
stora nyheter inom lungcancerområdet
som året med de banbrytande immunterapistudierna som ändrat praxis men
ändå ett flertal intressanta presentationer som kommer att få betydelse framöver.

I

nledningsvis är det värt att presentera en uppmärksammad fransk fas
III-studie som gällde web-medierad
uppföljning av patienter med avancerad lungcancer (abstract LBA906). 133
patienter (med övervägande NSCLC
stadium IIIB-IV sjukdom) randomiserades till att antingen följas enligt rutin (läkarbesök samt CT-undersökning
var 3:e-6:e månad) eller till uppföljning
veckovis via en webb-applikation samt
läkarbesök enligt rutin, men med färre
inplanerade CT-undersökningar. Patienterna i den experimentella armen fick
veckovis via appen inrapportera symtom
och enligt en algoritm bedömdes specifika förändringar i symtom och genererade ett e-mail till läkaren som kunde
agera. I den experimentella armen sågs
en signifikant överlevnadsvinst på 7 månader (median 19 vs. 12 månader) och
vid progress/recidiv erhöll 74 % antitumoral behandling jämfört med 33 % i
kontrollarmen. Patienter uppföljda med
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web-applikationen var i ett bättre performance status vid recidiv/progress jämfört med kontrollarmen. Resultaten visade också en förbättrad livskvalitet i den
experimentella armen, att applikationen
var tidsbesparande för läkare (15 min/
vecka/60 patienter) och att radiologiska
undersökningar minskade med 50 % per
patient/år. Nya, mer patientinvolverande
strategier kommer troligen ändra praxis
för uppföljning framöver.
Ny ALK-hämmare
Vid årets kongress presenterades data
från flera studier med 2:a generationens ALK-hämmare. Nikohare (abstract
9008) visade resultat från en fas III-studie där man jämfört behandling mellan
alectenib och crizotinib till patienter
med NSCLC som tidigare inte erhållit
behandling med ALK-hämmare. Studien inkluderade ca 200 patienter och
visade signifikant fördel för alectenib avseende progressionsfri överlevnad (PFS,
HR=0,34). Mediantid för PFS i alectinib-armen har ännu inte uppnåtts (CI 95
% 20,3-NR) medan median PFS för crizotinib var 10,2 månader. Data indikerade även färre grad III/IV-biverkningar
och färre behandlingsavbrott för alectinib. Således imponerande resultat och
det är troligt att alectinib kommer att bli

ny standard som 1:a linjens behandling
för den här patientgruppen.
Något som diskuterats allt mer intensivt är om patienter med oligometastatisk NSCLC har nytta av mer intensiv
behandling än sedvanlig systemisk terapi. Abstract 9004 belyste lokal behandling (bl.a kirurgi och strålbehandling)
hos patienter med oligometastaserad
NSCLC (≤ 3 metastaser) där man i en fas
II-studie randomiserat 49 patienter som
inte progredierat efter att ha erhållit systemisk induktionsterapi till att antingen
erhålla fortsatt underhållsbehandling eller enbart monitorering, mot att erhålla
lokal konsoliderande behandling (LCT)
mot samtliga tumörer. Majoriteteten av
patienterna i LCT-armen erhöll hypofraktionerad strålbehandling. Studien
stängdes i förtid då man såg en klar fördel
i den experimentella armen avseende effekt. Primärt effektmått PFS för LCT-armen var 11,9 månader jämfört 3,9 månader i kontrollarmen. OS-data är ännu
inte mogna och konfirmerande studier
är på väg men sannolikt kan patienter
med oligometastastisk NSCLC komma
att behandlas mer intensivt framöver.
Bevacizumab i tillägg till kemoterapi
är sedan tidigare godkänt för behandling
av NSCLC (icke skivepitelcancer). Dock
är överlevnadseffekten inte entydig och
användningen av bevacizumab varierar.
Resultat från ULTIMATE-studien (abstract 9005) presenterades på årets kongress där man evaluerat veckovis paclitaxel med tillägg av bevacizumab (Bev)
mot docetaxel (DOC) var 3:e vecka som
2:a eller 3:e linjens behandling hos patienter med avancerad icke-skivepitel
NSCLC. 166 patienter deltog i studien
och resultaten antyder en vinst med Bev
avseende PFS på 1,5 månader jämfört
DOC (HR=0,62). Ingen skillnad sågs i
OS mellan grupperna, men förklaras av

ASCO

planerad cross over. Detta är den tredje
positiva studien med angiogeneshämmare i tillägg till taxan, och i diskussionen lyftes att tillägg av bevacizumab till
kemoterapi bör övervägas för patienter
som inte är aktuella för immunterapi i
andra linjen.
Småcellig lungcancer
Avseende småcellig lungcancer presenterades resultat från CONVERT, en stor
internationell studie (abstract 8504) där
man tittat på konkommitant kemoradiobehandling hos patienter med lokalt avancerad sjukdom (”LD”). Tidigare studie
har visat på fördel avseende överlevnad
när strålbehandling ges med 2 fraktioner
dagligen till 45 Gy och många anser att
detta är standard, dock har regimen inte
fått genomslag överallt, mest av praktiska skäl. I den aktuella studien ville man
visa på en överlevnadsvinst med en fraktion/dag till slutdos 60 Gy jämfört med
två fraktioner/dag till slutdos 45 Gy. 547
patienter deltog i studien och man kunde
vid medianuppföljning efter 45 mån inte
påvisa någon statistisk skillnad avseende
2-års överlevnad Det numeriska utfallet
var dock tvärtemot hypotesen bättre för

gruppen som erhöll 2 fraktioner/dag.
Det här är den största fas III-studien
som gjorts avseende radiokemoterapi
vid SCLC (LD) och överlevnaden i båda
armarna är bättre än vad tidigare studier
rapporterat, och i efterföljande diskussion lutade de flesta åt att 45 Gy givet
med 2 fraktioner/dagligen fortsatt är bäst
resultat men att 2 Gy dagligen till 60 Gy
kan vara ett alternativ.
I det längre perspektivet presenterades för SCLC spännande men tidiga data
från en fas I-studie med ett nytt antikroppskonjugat, rovalpituzumab tesirine (Rova-T). Rova-T har ett cytostatikum kopplat till en antikropp som
är riktad mot tumörmarkören DLL3.
Lovande tidiga data redovisades även
inom immunterapiområdet med kombinationsbehandlingar med PD1- och
CTLA4-hämmare både vid SCLC och
NSCLC där det kommer bli intressant att
se fortsatta resultat från kommande större fas-III studier.
Negativa studier
Avslutningsvis är det även värt att nämna ett par större fas III-studier där utfallet blev negativt. I tidigare studier har

CTLA-4 hämmaren Tremelimumab visat sig lovande vid mesoteliom, dock
stod sig inte dessa resultat i aktuell fas
III-studie (abstract 8502) då man inte
kunde påvisa någon överlevnadsvinst
med Tremelimumab jmf placebo som
andra eller tredje linjens behandling. I
NVALT-8 studien (abstract 8506) kunde
man heller inte påvisa att tillägg av lågmolekylärt heparin till adjuvant postoperativ kemoterapi vid NSCLC stadium
II/III förbättrar recurrence-free survival.
Data presenterades även från en italiensk
randomiserad fas III-studie (abstract
8513) där man tittat på tillägg av bevacizumab till cisplatin/etoposide som 1:a
linjens behandling vid avancerad SCLC.
Ingen signifikant överlevnadsvinst sågs
vid tillägg av angiogeneshämmare jmf att
enbart behandla med cytostatika.
Kerstin Gunnarsson
ST-läkare
Jubileumskliniken, Göteborg
Andreas Hallqvist
handledare
överläkare, Jubileumskliniken Gbg
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Prostatacancer:
Färre fraktioner ny standard
Årets ASCO bjöd kanske inte på några
stora nyheter, men flera intressanta
studier presenterades båda vad gäller
behandling, diagnostik och prediktiva
faktorer. PROFIT-studien undersökte
moderat hypofraktionering vid kurativ
syftande strålbehandling.

S

tudien inkluderade 1206 patienter
med intermediärriskcancer från
olika centra i Kanada, Australien
och Frankrike. Medianuppföljning 6 år
(4,5-10). Studien randomiserade mellan
3 Gy x 20 och 2 Gy x 39, dvs standardbehandling. Primär endpoint var biokemiskt recidiv och där sågs ingen signifikant skillnad. Sekundära endpoints var
livskvalitet, toxicitet och överlevnad, och
inte heller där såg man några signifikanta skillnader mellan armarna, förutom
en trend mot mindre sen grad 3- och
4- toxicitet i den korta behandlingsarmen. Både dr Catton, som presenterade
studien, och dr Robert Lee, som diskuterade studien, bedömde att data och
uppföljningen var tillräckliga för att den
kortare regimen kan betraktas som en
ny standard för intermediärrisk prostatacancer. Dock fanns det någon strålonkolog i publiken som ville vänta på ännu
längre uppföljning.
Ny prediktiv och prognostisk faktor
Dr. Antonarakis presenterade och diskuterade studier som undersökte biologin
hos hormonrefraktär metastaserande
prostatacancer. Man har visat att reaktiverad/bibehållen AR-signalering tycks
vara en viktig mekanism för resistens
mot befintliga endokrina behandlingar.
Androgenrecepton kan aktiveras genom
en mängd olika genetiska händelser. En
särskild splicevariant, AR-V7, har sedan
tidigare uppmärksammats på grund av
dess detektion i cirkulerande tumörcel-
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ler (CTC), sin roll i läkemedelsresistens,
och som eventuell behandlingsprediktiv faktor. AR-V7 saknar ligandbindande domän och är konstitutionellt aktiv
vilket sannolikt är förklaringen till att
förekomsten i CTC tycks kunna prediktera för både abirateron- och enzalutamidresistens. Det finns pågående
prospektiva studier för att utvärdera
den kliniska betydelse av AR-V7 som
en prediktiv biomarkör, och att utveckla
ett standardiserad AR-V7 analys i CTC.
Dr. Antonarakis nämnde att en handfull
antiandrogener finns i pipeline som kan

vara effektiva även mot AR-V7-positiva,
bland annat Galeteron som binder in
till och degraderar receptorn även när
ligandbindande domänen saknas. Utökade (icke-randomiserade) patientserier
presenterades också som tycks bekräfta
att taxaner kan ha effekt oavsett AR-V7status
Viktiga negativa studier
Göran Ahlgren från SUS i Göteborg fick
äran att presentera SPCG-12-studien på
den stora prostatacancersessionen. Man
såg ingen vinst av tillägg av adjuvant do-

Pensionerade onkologer
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cetaxel efter operation av högrisk prostatacancer. Tvärtom sågs tendens till fler
recidiv hos de cirkaa 200 patienter som
randomiserats till adjuvant cytostatika
jämfört med kontrollgruppen.
I PROSELICA-studien undersökte
man om 20 mg/m2 cabazitaxel är lika bra
som 25 mg/m2 hos kastrationsrefraktära pat som redan fått palliativ docetaxel.
Hela 1200 patienter randomiserades och
ingen signifikant skillnad sågs vad gäller
den primära endpointen total överlevnad (OS). Man såg något fler PSA-responser vid den högre dosen men som
väntat också betydligt mer toxicitet.
FIRSTANA-studien designades för att
se om cabazitaxel 25 mg eller 20mg/m2
var överlägset docetaxel 75 mg/m2 i första linjen vid kastrationsrefraktär sjukdom. Således en trearmad, randomiserad
studie där man dock inte kunde visa någon skillnad, de tre behandlingsarmarna
hade i stort sett identiska resultat. Flest
biverkningar sågs hos patienterna med
den högre cabazitaxeldosen.
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Förändrad diagnostik
PROMIS var en engelsk studie som
tittade på MR prostata jämfört med
TRUL-biopsier vid diagnos av prostatacancer hos 578 pat med antingen misstänkt palpationsfynd och/eller förhöjt
PSA upp till 15 mg/ml. Patienterna genomgick först multiparametrisk MR.
Därefter gjordes transperineal template
mapping (referensmetoden) av prostata samt sedvanlig TRUL-biopsi, båda i
narkos. Studien visade att MP-MRI före
biopsi kan identifiera åtminstone en
fjärdedel av män som uppvisar förhöjda
PSA som säkert kan undvika biopsi, att
MP-MRI följt av biopsi kan minska överdiagnostik av kliniskt obetydlig cancer.
MP-MRI kunde i studien identifiera över
90% av män med kliniskt signifikant
cancer till skillnad från TRUL-biopsier
vars sensitivitet endast var drygt 40 %.
Kliniskt signifikant cancer definierades
som mer än 6 mm:s cancerfynd alternativt fynd av Gleason 7 (4+3) - Gleason
10 oavsett cancerlängd. Förslaget utifrån

studieresultatet var att MR-prostata kan
användas som triagemetod för denna patientgrupp innan eventuell biopsi.
Konklusion
Det är spännande att se om utvecklingen
av nya prediktiva faktorer vid prostatacancer kan leda till mer effektiv behandling. AR-V7-status kan förhoppningsvis
selektera patienter till rätt behandling.
Vi fick tydliga data på att moderat
hypofraktionering med 3Gyx20 kan bli
en ny standard för intermediärrisk prostatacancer.

Hashim Hashim
ST-läkare, onkologiska kliniken,
Sundsvalls sjukhus
Mats Andén
överläkare, onkologiska kliniken
Länssjukhuset Kalmar

SOFs hemsida
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Nya läkemedel
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Örebro och onkologiveckan

Inget gemensamt program i Örebro
Onkologiveckan har vid två tidigare tillfällen, i Linköping och Umeå, varit ett
samarrangemang mellan Sjuksköterskor i Cancervård och SOF.

D

et var planerat att det skulle vara
samarrangemang också i Örebro
men av olika skäl fick vi inte ihop
planeringen tillsammans för Örebromötet. Därför kommer enbart SOF vara ar-

rangör för onkologiveckan i Örebro.
Svensk Onkologi står för många utmaningar, både organisatoriska och
spännande utvecklingsområden och nya
behandlingsmöjlighet. Många av dessa
aspekter kommer vi att ta upp på onkologiveckan. Förhoppningsvis kommer
många att ta tillfället i akt presentera sina
större eller mindre forskningsprojekt för
onkologi Sverige. Detta för att tala om

vad man håller på med och för att få intressanta diskussioner kring resultaten.
Jag hoppas att så många som möjligt
kommer till det mycket spännande mötet i Örebro.

Martin Erlanson
ordförande SOF

Välkommen till nationell konferens den 6 oktober 2016

Hur ska Sverige förhålla sig till införande av nya
screeningprogram för tidig upptäckt av cancer?
Socialstyrelsen och EU rekommenderar screening för tidigupptäckt av bröstcancer,
cervixcancer och kolorektal cancer. Frågan om screening för andra cancerformer,
framför allt prostatacancer, lungcancer och ovarialcancer kommer att diskuteras.

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Tid: 6 oktober kl. 9.00 - 16.00
Avgift: 500 kr, Inkluderar kaffe, lunch och dokumentation
Mer information: http://cancercentrum.se/stockholm-gotland/
Anmälan efter den 10 september i mån av plats
http://cancerakademien.se/kursanmalan2016screeningkonferens

Tillsammans
för patienten,
hela vägen genom
cancervården

Arrangör: Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland
arrangerar konferensen i samarbete med Cancerakademin.
Konferensen kommer att hållas på engelska
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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,
ESTRO och ECCO, 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!

Klurigt svar på bildgåtan
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Patienten är uttalad kittlig. Om man lägger patientens
hand mellan sina egna går det oftast att genomföra undersökningen. Pröva!

