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Det händer så mycket som berör oss
alla. Det pågår utveckling av nya digitala verktyg, man pratar sammanhållna
vårdprocesser, patientmedverkan och
kompetensförsörjning. I detta nummer
av tidningen belyser vi delar av dessa
stora frågor.

F

örra året genomförde SOF en arbetsmiljöenkät där det bland annat
framkom att arbetssituationen för
många kollegor var sådan att ett förfärande stort antal svenska cancerläkare
övervägde att lämna yrket. Arbetsmiljön
behöver förbättras. Hur ska både medarbetare och chefer agera för att förhindra
att de gör verklighet av sina funderingar.
Här i Svensk Onkologi vill vi försöka få
svar på den frågan genom att intervjua
kollegor som lämnat; vad gjorde att de
tog steget? Och vad fattas för att de ska
överväga att komma tillbaka? I ett kommande nummer kommer i också att presentera kollegor som valt att komma tillbaka och vad som gjorde att de tog även
det steget.
I ett tidigare nummer beskrev tidningen den utveckling som sker på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna inför
flytten till det nya stora sjukhuset. Hela
organisationen förändras, kliniker och
divisioner försvinner och i stället skapar
man en temastruktur där vård, behandling och diagnostik samlas. Hos många
har det väckt frågor om vad som händer
med specialiteterna när den historiska
klinikindelningen förändras. Hur säkras
den framtida kompensförsörjningen?
Bland dem som ställer frågorna finns
Martin Erlansson och Magnus Lagerlund
(SOF:s ordförande och vice ordförande)
som tillsammans med företrädare för
verksamhetscheferna i landet skrivit en
debattartikel (även publicerad i Dagens
Medicin) riktad till ledningen för Karolinska Universitetssjukhuset. Svensk Onkologi hoppas kunna återkomma med
svar på frågorna.

I den nationella cancerstrategin lyftes
starka krav på att patientens och närstående delaktighet i vården måste förbättras. Det finns många vägar mot det målet
och många jobbar redan med denna fråga. Det finns också många åsikter om vad
uttryck som ”patientens perspektiv” och
”mera delaktighet” betyder. Några som
borde veta är patienterna själva. Svensk
Onkologi har intervjuat två ledande företrädare för de två stora patientgrupperna inom bröst- och prostatacancer.
Intressant läsning! Patientföreträdarna
har länge lyft en önskan att patienterna
ska tillgång till vilka studier som finns
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på cancerområdet i landet. Nu finns den
möjligheten genom den nya webportalen som samlar all klinisk forskning på
cancerområdet, som tagits fram av RCC i
samverkan. Den presenteras också i detta
nummer av tidningen.
Web-portalen är ett exempel på den
digitala utvecklingen i och omkring vården. Det går nästan inte en dag utan att
frågan om it och digitalisering dyker upp.
Om det inte handlar om nya journalsystem eller automatöverföring till kvalitetsregister så handlar det om appar, utveckling av videobesök på mottagningen
eller nya hemsidor med information av
varierande kvalitet. En utveckling som
inte går att stoppa men som innehåller
både goda och mindre bra delar. Exemplen på hur IT förändrar den onkologiska vardagen för oss cancerläkare är
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många och ibland utmanande:
• Om man googlar sig själv så dyker man upp i blogginlägg där
människor skriver: Idag var jag hos
NN på onkologen och då sade hen...
• Många mottagningsbesök inleds
idag med att patienten eller anhöriga säger: ”Vi har googlat dig på
nätet...”
• Patientbesök där ett barn deltar via
Skype. Det innebär att man blir filmad under besöket.
Exemplen har jag fått av en kollega och
visar på hur den digitala utvecklingen
påverkar arbetsmiljön och leder till krav
på oss som profession att hitta förhållningssätt till dessa nya krav på oss i vården. Krav som vi behöver lära oss hantera eftersom de också är del av en digital
utveckling som inte kan vändas och som

också har mer eftersökta sidor, vi vill ju
att den ska förenkla och effektivisera vårt
arbete.
I kommande nummer kommer Svensk
Onkologi att fortsätta belysa hur den digitala utvecklingen påverkar oss.

Kjell Bergfeldt
redaktör

Ledare

Vad händer med onkologin
på Nya Karolinska?
Svensk cancervård genomgår en spännande utveckling där vården allt mer
utformas utifrån patientens perspektiv.
Sammanhållna vårdprocesser ska höja
kvaliteten och skydda patienter som
idag kan falla mellan stolarna när flera
aktörer bara tar ansvar för en begränsad del av patientens vård.

S

om medicinska cancerläkare ansvariga för huvuddelen av patientens
vårdprocess ser vi positivt på denna utveckling, men i utvecklingen finns
dolda hot mot cancervårdens kvalitet. På
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
pågår en indelning av vårdprocesser i
organspecifika teman. Idag är cancerläkarna samlade på onkologkliniker där
det bedrivs högt specialiserad strål- och
cytostatikabehandling, målriktade och
immunmodulerande behandlingar. Hela
teamet med onkologer och sjuksköterskor med olika inriktningar får, där, en
god överblick. Kunskapsöverföringen är
snabb och direkt oberoende av vilken
typ av cancer som behandlas. Med organspecifika vårdprocesser bryts denna
grundläggande struktur upp och vi ser
risker för allvarliga konsekvenser för patienterna.
En splittring av cancerläkarnas organisation runt patienten innebär en klar risk
att dagens snabba kunskapsutveckling
inom cancervården inte kommer alla
patienter till godo. Detta sönderfall är ett
hot mot patientsäkerheten. Bedömningen grundas på att det sedan ett tiotal år
är möjligt att med modern teknik karakterisera cancersjukdomar på ett nytt sätt.
Tidigare baserades behandlingsbeslut på
var tumören växte; en bröstcancer fick
en sorts behandling, en tjocktarmstumör
en annan. Nu vet vi att dessa cancerformer kan har liknande genetiska drag och
att de kan svara på samma målriktade

behandling. Intåget av immunmodulerande läkemedel har gjort detta än mer
uppenbart. Kunskapen och erfarenheterna från användandet av cancerläkemedel, som kan ges vid enskilda genetiska
förändringar oberoende av var tumören
har sitt ursprung, behöver kunna spridas
mellan olika tumörgrupper. Läkare och
sjuksköterskor kan då effektivt ta till sig
nya rön som inte minst deras patienter
kommer att efterfråga och av samma anledning måste strålbehandlingen fortsätta vara en naturlig del av den onkologiska
verksamheten då kombinationsbehandlingar med medicinsk cancerbehandling
och strålbehandling blir allt vanligare.
Vi menar att det är ett vågspel att splittra en organisation som är väl lämpad att
ta emot och sprida ny kunskap. Oron
är stor att nyordningen resulterar i den
direkta motsatsen till målet för svensk
cancervård, och något som förändringsledarna säkerligen delar med oss cancerläkare – att patienten ska få tillgång till
bästa möjliga vård.
Vi vill med denna artikel lyfta fram

att den Karolinska modellen för en sammanhållen vårdprocess baserad på anatomi riskerar att bli osammanhängande
och fungera sämre än dagens modell.
Det saknas en grundlig riskbedömning
med en konsekvensanalys som kan stilla
vår oro för omhändertagandet av framtidens patienter.
Vi cancerläkare runt om i Sverige önskar att skyndsamt få ta del av analysen.
Martin Erlanson
ordförande, SOF
Magnus Lagerlund
vice ordförande SOF och ledamot i
Onkologichefsrådets arbetsutskott
Johan Ahlgren
ordförande i
Onkologichefsrådets arbetsutskott
Elisabeth O Karlsson
ledamot i Onkologichefsrådets
arbetsutskott
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Kirurgveckan: Studien som avgör framtid
för kolorektalcancerscreeningen
Kirurgveckan 2016 genomfördes på
sensommaren i Malmö i det nybyggda
kongresshotellet Malmö Live. Svensk
Onkologi fanns på plats och presenterar här de programpunkter som berörde de onkologiska aspekterna av programmet kring kolorektalcancer.

F

rämst i denna avdelning kan sägas
vara frågan om allmän screening
även för kolorektalcancer.
SCREESCO – studien vars resultat kommer att avgöra hur frågan om
screening ska lösas och vars akronym
uttytt står för Screening of Swedish
colons – hade ett eget symposium på
Kirurgveckan. Det leddes av professor
Rolf Hultcrantz, Karolinska Institutet,
som också är ansvarig för studien.
Kolorektalcancer (CRC) är den vanligaste cancerformen som drabbar
både män och kvinnor. Cirka 6 000 fall
upptäcks varje år i Sverige, och 5-årsöverlevnaden ligger på nära 60 %.
– Prognosen beror helt på när cancern upptäcks. 5-årsmortaliteten är 10
% vid tidig upptäckt, och 90 % vid metastaser. Vi bör således satsa på att finna dessa patienter tidigt, konstaterade
Rolf Hultcrantz inledningsvis.
Debuten sker är ofta vid hög ålder,
men i princip alla har ett förstadium
som kan vara upp till tio år.
Krav på screening
För att man ska screena för en sjukdom,
skall det vara en vanlig sjukdom som ska
kunna hittas relativt enkelt. Det ska finnas en bra behandlingsmetod, och man
ska kunna förbättra överlevnaden. Det
skall också vara ekonomiskt försvarbart
– vilket är vad man undersökeri studien.
Studien har tre armar. I den första
gör man en koloskopi direkt (20 000).
I den andra armen gör man två avfö-

ringsprov (F-Hb) som patienten ombeds skicka in år 1 och 3 (60 000).
– Det är ett högsensitivt test, som
kommer att innebära att vi får göra fem
gånger så många koloskopier, jämfört
med testet med tidigare testmetoder.
Den tredje armen är en kontrollarm
där man följer 120 000 individer.
Kvaliteten är ojämn
Antalet fynd vid koloskopi per skopist
vid de 33 deltagande sjukhusen varierar kraftigt, vilket Rolf ansåg bero på att
det föreligger en generande stor skillnad
mellan olika skopister.
– Kvaliteten är ojämn, och jag tror
det är det största hindret för screening
i Sverige.
Man vill därför utbilda skopister för
att förbättra kvaliteten, och planerar
även skapa ett kvalitetsregister för koloskopi.
– Det kan vi göra ganska automatiskt, eftersom vi redan har data.
FICO är en tilläggsstudie till SCREESCO. Syftet är att visa hur mycket

som ”missas” bland dem som har ett
negativt avföringsprov. 1000 deltagare
i armen för direktkoloskopi kommer
att bjudas in, och i augusti har cirka
580 fått förfrågan om att skicka in två
avföringsprov före sin koloskopiundersökning.
– Svarsfrekvensen ligger på cirka 70 %
så här långt. Det kommer att bli intressanta data vi får ta del av, avslutade
Rolf.
Koloskopi behöver bli bättre
– För att säga vad som ska förbättras,
måste man ha grunddata, konstaterade
Rolf och presenterade Anna Forsberg.
Anna inledde med att konstatera att
det görs många koloskopier i Sverige –
2013 gjordes 98 261. Dessa är dock inte
jämt fördelade över landet – det är en
ständig ökning av antalet i Stockholm.
Hon presenterade en registerstudie
där man hade undersökt hur stor frekvensen är av post-koloskopi kolorektalcancer (PCCRC).
– PCCRC innebär att något missades
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vid den första koloskopin. Därför är
det ett viktigt kvalitetsmått, sa Anna.
Av 310 825 koloskopier hos 261 645
individer under åren 2001 – 2010 hade
man funnit PCCRC hos 1 452 individer (8 %). De flesta av dessa (31 %)
upptäcktes tidigt – mellan månad 6 och
12 – efter koloskopin.
– Vi tror – det är svårt att göra internationella jämförelser pga mycket
heterogena studier – att det ändå är en
hög siffra. Att det är en hög frekvens av
PCCRC hos unga är en viktig iakttagelse. Det beror på tekniska aspekter, organisatoriska olikheter och varierande
erfarenheter hos endoskopisten – och
är ett incitament att höja koloskopikvaliteten i Sverige, summerade Anna.
Ytterligare en registerstudie Anna
presenterade hade undersökt allvarliga komplikationer vid koloskopi. Man
hade undersökt perforation, blödning,
mjältskada och död inom 30 dagar efter undersökningen.
– Vi fann att det föreligger regionala
skillnader. Även att det finns en kraftigt ökad risk bland äldre för blödning
eller perforation, berättade hon.
Också här handlar det om tekniska
aspekter, organisatoriska olikheter och
varierande erfarenheter hos endoskopisten.
– Så även denna studie utgör ett incitament att höja koloskopikvaliteten i
Sverige, avslutade Anna.
Typiska icke-deltagare och deltagare
Kaisa Fritzell har studerat hur personer
resonerar kring sitt beslut om deltagande
i kolorektalcancerscreening.
– Det finns inte så mycket studier på
det. Däremot finns studier på hinder
för deltagande, sa hon.
Man använde sig av fokusgruppdiskussioner och telefonintervjuer.
På så sätt fick man fram den typiska
”icke-deltagaren” och den typiska ”deltagaren”. Kaisa började med den typiske icke-deltagaren.
– Det kan bero på att denne inte
prioriterar screening, är negativt influerad av närstående, är oroad över
koloskopin. I denna grupp tas ofta ett
snabbt beslut.
Man kan även vara rädd för resultatet – det är ”bättre att inte veta”, inte
”vara på humör för screening” (som en
i studien hade uttryckt), ha en fatalistisk inställning, inte vilja bli registre-
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rad eller anser sig redan ha kontroll på
hälsan.
– Den typiske deltagaren prioriterar
däremot screening, tvekar inte att delta och har support från närstående. De
vill bidra till forskning, vill själva bestämma tid för koloskopi och ser undersökningen som ett sätt att ha kontroll på hälsan.
Interaktiva beslutsstöd behövs
Det Kaisa ansåg vara nytt som framkommit i denna del av studien var att kunskap i sig inte tycks bidra till deltagande.
– Personens värderingar kan vara
nyckeln till deltagande eller icke-deltagande. Beslutet verkar fattas utan inflytande av sjukvården.
Därför ansåg hon – för att främja
kunskap, kommunikation och engagemang – bör man genomföra en nationell informationskampanj, och även
ställa olika former av beslutsstöd till
förfogande.
Sämre sexfunktion efter både kirurgi
och strålning
Under ett symposium med fria föredrag
om cancer, presenterade Anna Ledebo
en studie på urogenitalfunktion tre år efter abdominoperinal rektumamputation.
Man undersökte urininkontinens och
sexualfunktion.

Anna Forsberg

Anna Ledebo

Kirurgveckan

Henrik Iversen

Studiens konklusion var att bäckenkirurgi lämnar spår – i form av inkontinens och sämre sexuell funktion.
– Ställ frågor till patienterna, och be-

rätta att hjälpmedel finns, uppmanade
Anna.
Hon sa att de tycker det är viktigt
med mer formaliserat stöd när det gäller uppföljning och aktiv hjälp för urogenital dysfunktion.
Josefin Segelman presenterade en
studie på ovarialfunktion och sexuell
lust hos kvinnor med cancer. Det är
väldigt dåligt känt hur hormonproduktionen påverkas av detta. Testosteron
är associerat med sexuell funktion –
bland annat lust.
– Vid strålbehandling för rektalcancer exponeras ovarier. Vårt syfte var att
undersöka om ovariernas hormonproduktion påverkas av strålbehandling,
och om eventuellt sänkta testosteronnivåer är associerade med sänkt sexuell lust hos kvinnor med rektalcancer,
förklarade Josefin.

Studien fann att preoperativ strålbehandling inducerar prematur menopaus, slår ut ovarialreserv och sänker
ovariernas testosteronproduktion.
– Vi fann också att sänkta testosteronnivåer var associerade med nedsatt
sexuell lust, konkluderade Josefin.
Testosteronnivåer påverkas
John Tapper berättade om en studie som
undersökt de långsiktiga effekterna av
preoperativ strålterapi på testiklarnas
funktion. Två tredjedelar av de män som
drabbas av rektalcancer årligen i Sverige, behandlas med strålterapi. Denna
påverkar också testiklarna på så sätt att
testosteronproduktionen minskar, men
till vilken grad detta påverkar individen
– och hur länge denna påverkan varar –
är oklart.
Studien visade att minskningen av
testosteronproduktionen är relaterad
till den dos som testiklarna utsätts för.
– Luteiniserande hormon ökar akut,
och återgår till det värde det hade innan strålterapin efter två år. Men efter
det förefaller det som testosteronproduktionen har återhämtat sig. Under
denna postoperativa period, när återhämtning är av stor vikt, så riskerar
männen att få låga nivåer av anabolt
hormon – och det är känt att man då
tappar muskelmassa, och det sker alltså
med våra patienter, avslutade John.
Bra recidivresultat
En studie som presenterades av Henrik
Iversen på lokala bäckenrecidiv av kolorektalcancer hade undersökt alla patienter som genomgått kurativt syftande resektion av dessa på Karolinska åren 2003
– 2013. Totalt var det 95 patienter.
– 5-årsöverlevnaden för dessa var 40
%, och recidivfri överlevnad efter 5 år
var cirka 30 %. Det är bra, jämfört med
andra center i världen, sa Henrik.
I studiens konklusion fastslogs att
andelen lokala bäckenrecidiv som opererats har ökat över tid, är mer komplexa medan centrala, mer lättopererade har blivit färre. Med radikal kirurgi
kan dock många av dessa patienter erbjudas botande behandling.
Nästa år genomförs Kirurgveckan
21-25 augusti i Jönköping.

Per Lundblad
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Många vinster med
psykologisk handledning
ST-läkaren Alexandra Lindblad och specialistläkaren Tanja Svalpenborg nappade på erbjudandet om att delta i den
psykologiska handledning som ges vid
onkologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus. Vinsterna är många,
menar de.

I

ett tidigare nummer av Svensk Onkologi (nr 3, 2016) berättade specialistläkarna Jacob Engellau och Pia
Dellson om satsningen på psykologisk
handledning. Det startade som ett projekt 2002, finansierat av Cancerfonden,
och har sedan vidareutvecklats till en
modell som i dag erbjuds samtliga läkare, även specialister, vid Onkologiska
kliniken i Skåne.
– Jag tyckte det lät spännande, jag hade
ingen tidigare erfarenhet av psykologisk
handledning och såg värdet av att få dela
egna funderingar och erfarenheter, men
också att få handledning och regelbundet
träffa kollegor för att ta del av deras berättelser och erfarenheter, säger Alexandra Lindblad.
Hon är ST-läkare i onkologi och räknar med att vara färdig specialist om
cirka två år. Hon uppskattar variationen
och bredden av arbetsuppgifter, även om
det stundtals är stressigt.
Under vårt samtal ringer dagjourstelefonen och Alexandra ställs inför frågor
som kräver snabba svar.

Upplevelsebaserad handledning
Möten med svårt sjuka patienter och
deras närstående ställer höga krav på
kommunikationsfärdigheter; vilket i sig
förutsätter självkännedom, förmåga till
inlevelse och att kunna skapa goda relationer.
– Det är ett brett spektrum av färdigheter vi ska kunna. En viktig förutsättning
för ett gott bemötande och en god vård

Tanja Svalpenborg

Alexandra Lindblad

och behandling, är ju att vi som läkare
kan kommunicera med våra patienter,
även i svåra situationer.
Under läkarutbildningen och även under ST-utbildningen finns en del kommunikationskurser, men som färdig
specialist förväntas man klara läkarrollen utan professionell handledning och i
en arbetsmiljö som blir alltmer pressad.
Det är inte helt enkelt, menar Alexandra
Lindblad.

– Psykologisk handledning tycker jag
bör erbjudas alla som träffar patienter
och har ansvar för medicinska bedömningar. Det kan vara rätt tuffa situationer vi ställs inför och det gäller att få
kunskap om hur man själv fungerar och
träna sig på hur man kan bemästra olika situationer i den kliniska vardagen.
Det kan handla om missnöjda patienter
och anhöriga, eller om svåra besked som
påverkar patienten och framkallar ovän-
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tade reaktioner som vi behöver hantera
på ett professionellt sätt, säger Alexandra
Lindblad.
Psykologisk handledning är upplevelsebaserat och skiljer sig åt från traditionell klinik handledning, som i regel
handlar om hur olika problem och frågeställningar ska hanteras och vilka åtgärder som behöver vidtas.
– I gruppen får varje deltagare chansen
att på ett öppet sätt ta upp valda kliniska
situationer, det blir ett slags fallbaserade
diskussioner där man får möta kollegors
reaktioner och känslor. Det är helt uppenbart att känslorna är viktiga och de
styr oss ofta på ett omedvetet sätt.
Alexandra Lindblad tycker att hon har
blivit tryggare i kliniska situationer och
att hon blivit en bättre lyssnare. Hon
värdesätter också den verktygslåda med
redskap som hon kan använda i olika situationer.
Från Moldavien till Lund
På samma klinik arbetar Tanja Svalpenborg. Hon är utbildad i Moldavien, och
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har arbetat som läkare i 20 år, varav de
fem senaste i Sverige.
– Jag är från början specialist i hematologi, men när jag kom till Sverige läste jag
till specialist i onkologi och fick svensk
legitimation 2011.
För tre år sedan tackade hon ja till
erbjudandet om att delta i psykologisk
handledning. Att byta land och möta en
ny kultur, ett nytt språk, nya arbetsrutiner och nya kollegor, har varit en stor utmaning, menar Tanja Svalpenborg.
– Det var till en början svårt. Det var
så mycket som var nytt och annorlunda, inte minst relationen mellan läkare
och patient. I Sverige blir patienter informerade om sin sjukdom och de har
även möjlighet att vara med och påverka beslut om vård och behandling. I
Moldavien informeras inte patienter om
exempelvis cancerdiagnoser. Det finns
en föreställning om att man vill skydda
patienter från dåliga besked. Däremot
kan vem som helst få veta om en patients
cancerdiagnos eftersom det inte finns någon sekretess. I Moldavien har patienter

i regel stor respekt för läkare och lämnar
gärna över beslut om vård och behandling till vården, säger Tanja Svalpenborg.
Hon uppskattar det svenska systemet
och värdesätter den psykologiska handledning som hon menar stärker henne i
den professionella rollen.
Det är värdefullt, menar hon, att i lugn
och ro, och under trygga förhållanden, få
ventilera tankar, känslor och funderingar
som ibland kan vara tunga att bära.
– Det är många känslor som kommer
upp till ytan och jag tror att den här formen av psykologisk handledning gör oss
mer rustade att hantera de påfrestningar
vi ställs inför, både i det korta, men också
i det långa perspektivet.
Eva Nordin
Fotnot
Vill du veta mer om psykologisk handledning? Kontakta Jacob Engellau eller
Pia Dellson: jacob.engellau@med.lu.se
eller pia.dellson@med.lu.se.

Smärtlindring

Smärtlindring, men inte till
vilket pris som helst
Det var många spännande presentationer som deltagarna vid mötet i Dublin
fick ta del av. En av de mer tankeväckande var när Mike Bennet från England
diskuterade vilka utfall som har betydelse för patienten med cancerrelaterad smärta, hur man bäst mäter dem,
både i kliniken och i forskningen.

EAPC

H

an anser det felaktigt att enbart
fokusera på smärtintensiteten
som den enda parametern och
menar att det synsättet utgörs av ett konventionellt tänkande, såsom lindra smärta, monitorera med skattningsskalor och
kallade symtomen ”biologiska störmoment”.
Han framhöll att enbart smärtskattning inte ger en fullödig bild av patientens upplevelse av sin cancersjukdom.
Forskningsfynd tyder på att alla patienter inte vill vara smärtfria till vilket pris
som helst. Snarare försöker man balansera mellan smärtan, dess intensitet ,
bieffekter av smärtbehandlingen och sitt
dagliga liv. Detta benämner han ”Concept of trading off ” Han efterfrågar ett
mätinstrument som skulle kunna fånga
dessa viktiga aspekter, inkluderande
både bra och dåliga utfall för mer adekvata bedömningar.
890 abstract
Stein Kaasa från Norge är ordförande i
EAPC Research Network. I sitt inledningsanförande kunde han konstatera
att mer än 1200 deltagare från 47 länder
fanns på plats. Han kunde också glädjas över den positiva utvecklingen med
ökande antal inskickade abstracts, både
från Europa samt världen i övrigt.
Det vetenskapliga programmet var
fördelat mellan Plenary sessions, Free
communication sessions, poster presentationer (356) samt ”Print Only” (288) i

Dr James Mumford och hustrun (tillika specialistsjuksköterska) Susan Mumford som tillsammans med Ephrem Abathun från Friends of Hospice Ethiopia gladdes
åt att hans abstract om den första smärtstudien som
gjorts i Etiopien accepterats vid kongressen.

abstractsamling som gavs ut on line. 890
inskickade abstracts från 48 länder hade
accepterats.
Årets Ventafridda-föreläsning inledde
konferensen och hölls av Russel Portenoy från USA med en intressant genomgång av ”Palliative care services in the
US health care systems - what is the evidence?” Portenoy framhöll behoven av
evidensbaserade guidelines. Systemet för
den palliativa sjukvården i USA beskrivs
som mycket komplext och fragmenterat. Tillgänglighet till sjukhusbaserad
konsultverksamhet är väl tillgodosett,
men med stora olikheter både gällande
uppdrag och vårdgivares bakgrund. Den
specialiserade palliativa vården domineras av hospiceverksamhet. Man ser nu
en utveckling av mer samhällsanknuten
vård (hemsjukvård) som länk mellan
hospice och samhället, men man använder inte begreppet palliativ vård. Inriktningen är fokuserad på symtomlindring.
Russel Portenoy påpekade även att
flertalet palliativa vårdgivare inte är del

Allt sedan bildandet av European Association
for Palliative Care (EAPC) 1988 har organisationen arbetat för att utveckla den palliativa
vården i Europa och andra delar av världen. För
närvarande finns 56 europeiska palliativa medlemsorganisationer anslutna, samt 48 enskilda
medlemmar globalt.
Svensk Förening för Palliativ Medicin har ett kollektivt medlemskap i EAPC sedan 1998/99 med
medlemsnummer 17. EAPC arbetar övergripande genom olika så kallade ”Task Forces” för att
påverka vitala ämnen, som kan ha initierats av
enskilda medlemmar eller via EAPC:s styrelse,
rörande kunskap, utbildning, riktlinjer, forskning
och tillgång till palliativ vård. Utifrån arbetet i
dessa grupper skrivs rapporter, som bland annat
har fokuserat på skillnader i tillgång till palliativ
vård och skillnader på tillgång till opiater i den
palliativa vården, samt guidelines och riktlinjer.
EAPC har under åren utvecklats till en betydelsefull maktfaktor för arbetet med att säkerställa
tillgång till palliativ vård i många länder.
Forskningsnätverket EAPC Research Network
(EAPC RN) bildades 1996 för stimulera multicenter forskning i palliativ vård. 2009 kompletterades detta med European Palliative Care Research Centre (PRC) för att underlätta logistik,
koordinering och hjälp med struktur.
EAPC World Congress samt EAPC World Research Congress alternerar under ojämna respektive
jämna år sedan 1996.

av Medicare-systemet utan fristående företag, men avslutade med att framhålla
det positiva med tillväxten av specialiserad palliativ vård för USA:s sjukvårdsystem som tillika sätter fokus på forskningsbehoven.
Prisad tjeck
Martin Loucka, tjeckisk psykolog, fick
pris för att ha skapat det första palliativa forsknings centret i sitt land. Han beskrev mycket de motgångar och svårigheter han med sin övertygelse mött i
arbetet med att skapa en palliativ verksamhet med forskningsanknytning i sitt
hemland. Att vara den enda forsknings-
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gruppen hade både för och nackdelar,
men det brinnande engagemang han visade motiverade många EAPC-delegater
till att på liknande sätt orka kämpa för
utveckling av den palliativa vården.
Integration av palliativ vård och cancervård
Ett flertal presentationer, muntliga såväl
som posterpresentationer, fokuserade på
behoven av integration mellan onkologin
och den palliativa vården. Ett behov som
vi känner väl från situationen på många
håll i Sverige.
Stein Kaasa diskuterade i sin framställning evidensen för integrerade vårdprocesser i palliativ vård och det kan fungera. Med den snabba utveckling som ses
av olika behandlingsmodaliteter inom
både onkologi och palliativ medicin,
finns en stor oro för hur kostnaderna för
hur denna utveckling ska hanteras inom
hälso- och sjukvården. Behoven ökar
också genom befolkningens stigande ålder. Behoven av noggrann planering är
uppenbar, då patienten kommer att flyttas mellan olika vårdformer (slutenvård,
öppenvård och hemsjukvård) under
sjukdomens förlopp. Stora krav ställs på
att säkerställa informationsutbytet mellan vårdgivare, stärka patientens delaktighet (empowerment), och säkra möjligheter att bo kvar i hemmet.
Tidig palliativ vård har kommit att
rekommenderas alltmer efter de senaste årens positiva studier som talar för
nyttan med integration av palliativ och
onkologisk vård. En genomgång av evidensen för denna integrering av palliativ
och onkologisk vård presenterades av
Camilla Zimmermann, Canada.
Hennes genomgång av randomiserade
kontrollerade studier rörande tidiga interventioner i palliativ vård inkluderade
både kvantitativa och kvalitativa parametrar, som livskvalitet, tillfredsställelse
med vård och vårdgivare samt kvalitativa data som också stöder dessa resultat, exempelvis överlevnad. Intressant
att framhålla är att patientens situation
och egen uppfattning också inkluderas i
dessa studier i form av ”Patient Reported Outcome Measures” (PROM). Dessa
inbegriper allt som har med patientens
hälsa att göra, funktionsnivå och välbefinnande – rapporterat av patienten själv.
En intressant intervjustudie om känslan av att utgöra en börda för sin omgivning och önskan att dö hos cancer- och

12

Svensk Onkologi 5 · 16

icke cancerpatienter i palliativ vård presenterades av Kathrin Ohnsorge från
Schweitz. Totalt intervjuades 116 cancerpatienter och 150 icke cancerpatienter.
Känslan av att utgöra en börda för sina
närstående hade olika anledningar och
förklaringar. Ibland förelåg en koppling
till önskan att dö. Vanligen associerat till
svårt sjukdomstillstånd med behov av
24-timmars omvårdnadsinsatser av närstående, men nte sällan förelåg blandade
känslor, den svårt sjuke försöker finna
sätt att undvika att utgöra en börda för
sina närstående, vilket ibland innefattar
en önskan att vårdas någon annanstans
än i hemmet. Denna svåra känsla av att
utgöra en belastning kan i sig vara en anledning för att uttrycka en önskan att dö.
Men att skynda på döden skulle ge sorg,
saknad och en belastning för närstående, varför man ”avstår” från att uttrycka
denna önskan.
Ohnsorge understryker att vi som
vårdgivare/personal behöver vara medvetna om denna komplexa stiuation med
respekt för patient och närståendes uppfattningar och värderingar.
Metoder för palliativ forskning
Forskning startar alltid med en frågeställning i en del av av successivt insamlande
av data och analyser. Kliniskt relevanta
data som berör till exempel cancerrelaterad smärta erhålls genom ett flertal olika
metoderoch skiljer sig således från den
typ data som genereras av randomiserade kontrollerade studier som har hög
evidens. Att finna en forskningsbar frågeställning med avsikt att täcka kunskaps
luckor utgör därför en svårighet i sig.
Studier kan utifrån design och frågeställningar vara hypotesgenererande,
förklarande, epidemiologiska och pragmatiska. Var och en av dessa studiemodeller kräver olika studiedesign, liksom
arbetsprocesser för sannolikheten att erhålla adekvata data samt minska risk för
fel och bias. Den slutsats Russsel Portenoy presenterade (han höll i detta symposium) är att de inte finns någon opitmal desing för studier av cancersmärta
(”No one Optimum Methodology for
Cancer Pain studies”).
Mäta patientens behov
På senare år har nya instrument introducerats med syfte att mäta patientens
behov av palliativa åtgärder och ”Palliative care outcome scale” (POS) förligger

Carl Johan Fürst var med i organisationeskommittén för
kongressen i Dublin. Här till vänster i sammspråk med
annan delegat.

Susanne Lind och Gabriella Frisk, båda från Stockholm,
fanns med bland de svenska delegaterna i Dublin.

Jenny Bergqvist, Stockholm, under presentationen av
sitt abstract: Who Decides When to Stop Palliative Oncologic Treatment.

I ett flertal versioner: IPOS, IPOS-5, POS
version1, POS version 2, POS-S, African
Palliative Care Association POS, MyPOS,
IPOS Renal med olika syften och använ-

LDR-behandling
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dare såsom patienter, vårdpersonal, närstående/vårdare och diagnosgrupper.
IPOS Patient version har som högst
prioriterad frågeställning;” Vilka har
dina huvudsakliga problem och bekymmer varit under de senaste 3 dagarna”
Därefter finns ett flertal vid svår sjukdom
vanligt förekommande symtom, där patienten själv prioriterar vilka symtom
med som hen vill ta upp. Frågeformuläret
tar sedan upp eventuella övriga symtom
och hur de eventuellt påverkat patienten.
Ytterligare frågor berör oro, ångest för
egen del eller närstående, samt huruvida
hen kunnat samtala med närstående om
sina känslor och tankar. Praktiska svårigheter efterfrågas också.
Således en helt annan inriktning än det
tidigare mest förekommande ESAS-instrumentet som gav en mer fullödig bild
av patientens situation och symtomatologi, för möjliggörande av optimering av
patientens välbefinnande.
Svenska bidrag
Ett flertal svenska kollegor var representerade: Carl Johan Fürst, Staffan
Lundström och Bertil Axelsson í organisationskommitten. Övriga framför
allt med posterpresentationer, men även
med muntliga framförande av sina arbe-
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ten. En del av de svenska studierna kom
från det palliativa kvlitetsregistret. Här är
de svenska bidragen:
• Bertil Axelssson (muntlig) ”Effects
of End of Life Care by Palliative
Consulting Services in Sweden”
• Jenny Bergqvist (muntlig) ”Who
Decides When to Stop Palliative
Oncologic Treatment”
• Gabriella Frisk (poster) Survival and
Level of Care amongst Breast Cancer Patients with Brain Methastasis
Following Whole Brain Radiotherapy ( WBRT)
• Staffan Lundström (poster) ”Specialized Palliative Care in Sweden - For
Whom and How Well?”
• Greger Fransson (poster) ”Pain Assesment During Last Week of LifeA useful Tool or a No Need”
• Joakim Öhlen (poster) “Quality
of Care during Last weeks of Life;
Symptom Prevalence and Relief
Profiles Bases on a National Palliative Care Register data”
• G Birgisdottir (Free communication
session) ” Unsolved Grief and its
Consequences 6-9 years after Teenage Loss of a Parent to Cancer”
• Ingela Beck & Ulrika Olsson Möller
(poster) “Translation and Cultural

Adaption of the Integrated Palliative
Outcome Scale for use in Sweden”.
Smärtlindring utan opiater
Som avslutning på denna rapport vill jag
lägga till information om det som ligger
mig extra varmt om hjärtat, nämligen
Friends of Hospice Ethiopia. Ephrem
Abathun, clinical officer och executive
director vid sjukhuset hade fått ett abstract accepterat (endast online, men
ändå). Det är den första smärtstudien
som gjorts i Etiopien. Studien”Practise
and Factors Associated with Pain Management among Physicians in Addis
Ababa, Ethiopia” visar ett förväntat lågt
resultat gällande smärta och smärtbehandling, men när studien utfördes i Addis fanns inte heller tillgång till opiater.
Avslutningsvis ett Stort TACK till
Svensk Onkologisk Förening för resebidraget som möjliggjorde mitt deltagande
och denna rapport.

Barbro Norrström Mittag-Leffler
Överläkare, ASIH Stockholm Södra
Onkologiska kliniken, Visby
Ordf. Friends of Hospice Ethiopia
barbro.norrstrom@gmail.com

Kliniska cancerstudier

Alla kliniska cancerstudier
samlas i nytt online-register
Den 7:e september lanserades ett register för pågående studier på cancer i
Sverige. Tanken är att alla kliniska studier ska publiceras där – så att det blir
enkelt att hitta dem, för både läkare
och patienter.

B

eatrice Melin är professor i onkologi vid Umeå universitet, och
även chef för Regionalt Cancercentrum Norr. Det var här i Umeå som
tanken på att skapa denna databas och
lägga den på Internet ursprungligen föddes.
– När en läkare träffar en patient, så
funderar ibland läkaren på om det inte
var så att en studie var på gång – där
patienten skulle passa in – någonstans.
Men var…? Med hjälp av databasen blir
det nu enkelt och överskådligt att ta reda
på det, förklarar Beatrice.
Ska generera fler patienter till studier
Man når databasens hemsida direkt via
www.cancercentrum.se/cancerstudier.
Beatrice demonstrerar hur det går till
att söka bland studierna.
– Man kan filtrera sökresultaten via
diagnos, säger hon och klickar på Bröst.
Då presenteras samtliga pågående studier som har med bröstcancer att göra.
Man kan också klicka i vilket sjukhus
man vill söka på, t.ex. Karolinska. Man
kan även filtrera resultatet ytterligare
med hjälp av ett svenskt ord i studiens
titel.
– Det är en av skillnaderna, jämfört
med den internationella studiedatabasen www.clinicaltrials.gov – här är allt på
svenska, påpekar Beatrice.
Registret drivs av RCC i samverkan, i
samarbete med NASTRO (Nätverket för
universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi).
Det är den som är huvudprövare som

har ansvaret för att lägga upp studien i
registret – och att ta bort den när man
har stängt inklusionen av patienter. Beatrice framhåller att det är värt besväret,
eftersom det kommer att leda till att det
blir lättare att få tag på patienter att inkludera.
– Det är ett problem idag att man ofta
har en för optimistisk kalkyl för tidsplanen för inklusionen när man startar en
studie.
Hon understryker att även patienter
kan söka i registret.
– Då kan de själva gå till sin onkolog
för att höra om de kan bli inkluderade.
Vi vet att 8 av 10 patienter är positiva till
att delta i en studie – om de får chansen!
Arbetsgrupp med representanter från
universitetssjukhusen
I registret finns kliniska studier med ak-

tuell rekrytering av patienter – behandlingsstudier, observationsstudier och
omvårdnadsstudier. Det kan vara studier som drivs av företag, men också av
enskilda forskare. Här finns små lokala
studier på ett enda sjukhus, men även
internationella med minst ett deltagande
svenskt sjukhus.
– I det sistnämnda fallet är det den
som är huvudprövare på det svenska
sjukhuset som lägger upp den i registret,
säger Beatrice.
Kerstin Granberg är ordförande för
registrets arbetsgrupp. Kerstin berättar
att hon kom i kontakt med nätverket
NASTRO, och att också de hade kommit
fram till behovet av en nationell, gemensam databas.
– I arbetsgruppen är de flesta representanterna även medlemmar i NASTRO –
en från varje universitetssjukhus.
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Kerstin förklarar att de i arbetsgruppen
ofta har telefonmöten, och att de även träffats ett antal gånger.
14 diagnoser och ett antal undergrupper
Under resans gång har diskussionerna
i arbetsgruppen till stor del handlat om
vilka variabler man ska ha med i registret.
– Vi ville ha dessa i rullmenyer. Men
när det gäller diagnoser – vad skulle det
stå i rullmenyn?
Kerstin fortsätter med att förklara att
de kom fram till 14 huvuddiagnoser,
ordnade efter organ.
– En patient vet kanske att den har
tarmcancer, men inte den exakta diagnosen.
Några av de 14 diagnoserna har sedan
undergrupper – det gäller t.ex. för blod,
mag-tarm och urinvägar.
Arbetsgruppen har också lagt mycket
tid på hur de ska benämna sjukhusen, eftersom dessa ofta byter namn.
– Skulle det vara det organisatoriska
namnet (t.ex. Karolinska universitetssjukhuset) eller ska det vara det fysiska
namnet på sjukhuset (t.ex. Karolinska
Solna).
Kerstin berättar att de landade i en
egen lösning – det organisatoriska namnet tillsammans med en kontaktuppgift
för huvudprövaren, dvs. en mailadress
som leder rätt.
Mer systematisk vård som slutmål
Viktigast i nuläget är att få ut information om registrets existens.
– Det har gjorts liknande försök tidigare, på ”gräsrotsnivå”, samt av läkemedelsbolag, men i längden har inte dessa
fungerat, fortsätter Beatrice.
Hon påpekar att det denna gång finns
en förvaltning, som står för kontinuitet,
bakom registret.
– Vi kommer att kontakta huvudprövaren regelbundet för att kontrollera att
studien fortfarande är öppen.
Beatrice tror att registret kommer att
bli heltäckande – det är det som är målet.
– Och även om den idag fortfarande
inte är det – det är ju så nyss vi lanserade registret – så är den ju ändå till nytta.
Hittills har vi mötts av många positiva
kommentarer – av professionen, men
också från patienter.
Registret är ett arbete från RCC i samverkan, men det är RCC Norr som har
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stått för systemutvecklingen. Beatrice
har personligen varit pådrivande av utvecklingen, och vi frågar henne vad det
var som motiverade henne till det.
– Jag är forskare och onkolog, och jag
tror på att om man fick upp deltagandet
i studier till en patient av tre (idag är det
en av tio), så skulle det resultera i en mer
systematisk vård. Det innebär att det blir
bättre för alla patienter, svarar hon.
Registret stimulerar också till mer
samarbete och samverkan mellan onkologer.
– Det behövs i ett land med endast tio
miljoner invånare – annars går läkemedelsbolag m.fl. till andra, större, länder
med sina studier.
NASTRO-enheterna matar in uppgifterna
Processen med att skapa registret inleddes för fyra år sedan.
– Då började vi med att förankra idéer, och så småningom byggde vi upp en
pilotdatabas för att kunna testa och visa
upp. Den tog vi sedan till RCC i samverkan.
Både Beatrice och Kerstin berättar att
det som tagit mest tid är diplomati: Att
förankra och vänta ut, få respons samt att
bestämma sig för vad som ska finnas och
vad som fungerar.
– Slutprodukten ser väldigt annorlunda ut, jämfört med den pilot vi gjorde,
konstaterar Kerstin.
Hon berättar att de har en handläggare
anställd på RCC Norr.
– Har man allmänna frågor om studiedatabasen, kan man vända sig till denne.
Adressen finns på hemsidan. Man kan
också kontakta NASTRO-enheterna,
som också går att nå via hemsidan. Det
är de som tar på sig att mata in uppgifter-

Kerstin Granberg

na i databasen. De ska lägga in alla sina
studier i registret, vilket täcker de flesta
onkologiska studier i Sverige.
Idag är de endast de studier som har
pågående patientinklusion som publiceras i registret. Men Kerstin säger att
man i framtiden kan tänka sig att där
kommer att finnas studier där inklusionen är stängd.
– Detta diskuteras – och likaså om resultatet av studien även ska publiceras i
databasen.
Vi avslutar med att fråga Kerstin om
hur hon tror att registret ser ut om två år.
Vilka är hennes förhoppningar?
– Att vi då har fått in alla pågående
cancerstudier – inte bara de onkologiska, utan även inom kolorektal, urologi
och gynekologi, för att ta några exempel.
Dessutom att vårt mål ska ha uppfyllts:
Att hemsidan ska generera fler patienter
som deltar i studier, svarar Kerstin.
Per Lundblad

Onkologidagarna
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SK-kurs i Maligna gliom

SK-kurs i Maligna gliom

26-27 januari 2017 i Stockholm
Plats
Nordic C Hotel, Vasaplan 7, Stockholm.
Kursledare
Anja Smits (neurolog), Roger Henriksson (onkolog), Michael Strandéus (onkolog).
Föreläsare
Martin Hallbeck, Sara Kinhult, Roger
Henriksson, Annika Malmström, Elna-Marie Larsson, Michael Strandéus,
Göran Hesselager, Pär Salander, Anja
Smits, Asgeir Jakola.
Målgrupp
Kursen vänder sig i första hand till ST-lä-

kare inom neurokirurgi, neurologi och
onkologi och i andra hand till blivande
specialister inom internmedicin, neuropatologi, neuroradiologi och rehabiliteringsmedicin. Prioritet ges åt dem som
kommit en bit i sin utbildning.
En stor del av kursen bygger på gemensamma diskussioner i form av multidisciplinär konferens. En förutsättning
för kursdeltagande är därför inläsning av
i förväg utskickat material.
Kursavgift
Kursavgiften är 4.500 kr inkl moms och
skall vara betald innan kursens start,
detta för att garantera din plats. Avgiften
inkluderar logi, kaffe, luncher samt en

gemensam kursmiddag. Varje deltagare
betalar sina kostnader för resor. Faktura
utsänds.
Max antal kursdeltagare
35 personer.
Hotellrum
Ingår i kursavgiften.
Anmälan
Anmälan sker senast 15 december.
Information
Monica Sandström
monica.sandstrom@umu.se.
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Kluriga fall

Hagbergs kluriga fall 11
Förklara patientens symtom
55-årig kvinna, rökare, som under två
månader blivit kraftlös. och svullen/rodnad i huden framför allt fingrar. Status:
uttalad muskelatrofi. WHO 3. Blodprover: krea 25 µmol/l (normalt 45-90),
ALAT 1,29 µkat/l, LD 6,8 ukat/l (normalt < 4), CK 50 µkat/l (normal < 3,5),

myoglobin 750 µkat/l (normalt < 55 ).
PET/CT visar upptag i förstorade körtlar i buken (se bild) men inga andra förändringar. Biopsi visar lågt differentierat
adenocarcinom. Diagnosen blir: cancer
av okänd primärtumör (CUP). Hur förklarar man patientens symtom och blodprover?

Svar: Se sista sidan.
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Höstnytt

Höstnytt inför onkologidagarna:
Sir Winter kommer till Örebro
Så här mitt i hösten då den svenska
cancersjukvården rullar på med högsta intensitet kan det kännas bra att se
fram emot någon aktivitet som innebär
påfyllnad av kunskaper och energi.
Vad passar då bättre än en liten uppdatering inför 2017 års Onkologidagar
i Örebro?

A

rbetet för att mötet ska bli alldeles extra bra fortskrider. Vi har
nu klart med 2017 års Jan Waldenström föreläsare. Det blir Sir Gregory
Winter från Cambridge UK. Sir Gregory
är i grunden biokemist och en världsberömd forskare. Hans forskning ledde på
80-talet fram till metoder för att humanisera musantikroppar och senare tillverkning av humana antikroppar. Dessa
tekniker används i många av de mest välkända terapeutiska antikropparna inom
cancerområdet, såsom trastuzumab, bevacizumab och alemtuzumab. Men även
inom reumatologin används antikroppar
som bygger på samma principer, tex adalimumab (Humira®). Sir Gregory har tilldelats ett stort antal ärofulla utmärkelser
för sin framstående forskargärning och
till våren blir det alltså dags för honom
att hålla Svensk Onkologisk Förenings
minnesföreläsning till Jan Waldenströms
minne. Det kommer att ske på eftermiddagen tisdag den 21:a mars. Se till att
vara på plats!
Symposium om framtidens cancervård
Förutom detta kommer vi att kunna bjuda på ett symposium som diskuterar hur
svensk cancervård ska bedrivas i framtiden. Det utgår från de ganska genomgripande förändringar som nu kommer att
införas på Nya Karolinska Sjukhuset. De
tänkbara nackdelarna med organ- och
den temabaserade organisationen har ju
alldeles nyss lyfts fram i en debattartikel i
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detta nummer av Svensk Onkologi (även
i Dagens medicin 160928). Någon av de
högsta företrädarna från NKS kommer
till mötet för att beskriva fördelarna med
den organ- och temabaserade cancervård som man nu inför. En representant
för den mer traditionellt organiserade
onkologin kommer förstås också att beredas plats i talarstolen. Vi hoppas att
symposiet övergår i en livlig debatt där
även åhörarna får tillfälle att lägga fram
sina synpunkter. Detta symposium kommer preliminärt att äga rum torsdag den
23:e mars.
Avslutningsvis vill jag uppmuntra alla

yngre kollegor som under det senaste året
gjort klart sina vetenskapliga ST-projekt
att anmäla ett abstract. Det kan skickas
via mail till undertecknad senast 31 januari 2017.
Tills vi ses i Örebro - ha en underbar
höst med gula och röda löv, trattkantareller, tända ljus och kanske en smakrik
dryck framför brasan!
Johan Ahlgren
Verksamhetschef
Onkologiska kliniken USÖ
johan.ahlgren@regionorebrolan.se

Masterclass i gynonkologi
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ASTRO

ASTRO i Boston:
Prostatacancer i fokus
I skuggan av den amerikanska president valet med debatten mellan Trump
och Clinton höll ASTRO (American Society for Radiation Oncology) sitt möte
i Boston den 25-28 september.

T

emat för mötet var ”Enhancing
value, Improving outcomes” vilket märktes, Man också säga att
allt var som ESTRO fast större och mer
tydligt fokuserat på utbildning för det
amerikanska utbildningssystemet och
meriteringssystemet. Det fanns till exempel 52 programpunkter i form av
”educational sessions” och 29 paneldiskussioner.
Det var 12 000 deltagare på mötet och
av 2400 abstracts hade man valt ut 377 till
muntlig presentation. Det fanns även en
stor utställning från små guldmarkörer
till stora acceleratorer med inbyggd MR.
Som vanligt var programmet späckat.
Vid huvudsymposiet på invigningsdagen följde man på mötets tema med prostatacancer i fokus där man lyfte värdet
av strålbehandling, både för patienterna
och ur ett samhällsperspektiv. Strålbehandling beskrevs som en förhållandevis
kostnadseffektiv metod i relation till effekt, även vid en jämförelse med många
medicinska behandlingar.
Behandling utan värde
Ett hårresande exempel presenterades:
Man har använt och använder fortfarande använder medicinsk kastrationsbehandling i USA även på lågrisk prostatcancer, både som led i annan behandling
och till och med som definitiv behandling. Det finns inget vetenskapligt stöd
för detta.
Dessutom är det dyrt och för patienten
skapar det definitivt inget värde utan endast obehag och risk för komplikationer.
Men det verkade som man i USA nu allt
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mer ifrågasätter vad man gör. Det framkom också att USA spenderar mer än
dubbelt så mycket av BNP på sjukvård
jämfört med något annat OECD-land,
men man ligger i botten när det gäller
resultat. Man räknar också med att en
tredjedel av resurserna spenderas utan
att det tillför något egentligen värde för
patienterna. Ett ytterligare exempel på
detta är att man I USA tenderar att använda sig av protoner för prostatacancer
där det finns bättre evidens för vanlig fotonbehandling eller brachyterapi.
Det blir än mer komplext när man
förstår att betalningssystemet styr valet

av olika behandlingar och fraktioneringar. Idag får man bland annat betalt per
fraktion (gäller ej stereotaktiska behandlingar, SRS) vilket troligen är orsaken att
man använder fler fraktioner än vi gör i
Europa. Därför gör man inte direkt vågen för att hypofraktionering har fått
vetenskapligt stöd vid allt fler diagnoser. Detta märkte vi själva av det ljumma
mottagandet när Anders Widmark som
ett ”late breaking abstract” presenterade
tidiga toxicitetsresultat från den randomiserade skandinaviska fas 3-studien
HYPO-RT-PC (Extreme Hypofractionation vs Conventionally Fractionated

ASTRO

Radiotherapy for Intermediate Risk Prostate Cancer) Det här var en av de riktigt
stora nyheterna ur medicinsk synpunkt
och amerikansk press skrev mycket bra
om studien, men trots detta så fick presentationen inte stort utrymme på själva
mötet.
Första fas 3-studien
Anders Widmark rapporterade det första
resultaten någonsin från en randomiserad fas 3-studie där man jämfört extrem
hypofraktionerad behandling (6.1 Gy x 7)
mot konventionell behandling (2Gy x 39)
på lokaliserad prostatacancer (intermediär prostatacancer och cirka 10 procent
högrisk utan hormonbehandling). Medianuppföljning i studien är drygt fyra
år och nu presenterades tvåårs-uppföljning av toxicitetsdata för de första 866
patienterna (1200 totalt). Man såg inte
några signifikanta skillnader varken för
doktorsrapporterade biverkningar eller
patientrapporterade. Grad 2-biverkningar för urinvägstoxicitet låg på cirka fem
procent för båda behandlingarna och
cirka tre procent för tarmtoxicitet grad
2. Många svenska kliniker har bidragit
stort till genomförandet av denna studie,
vilket alla skall ha en stor eloge för och
vi ser med spänning fram mot nästa år
då effektdata från denna non-inferiority
studie ska presenteras.
Förutom prostatacancer där moderat
hypofraktionering ändå fick ett motvilligt erkännande under mötet så presenterades ett flertal studier med hypofraktionering med sterotaktisk teknik (SBRT)
för behandling vid lungcancer och hjärnmetastaser. Just när det gäller SBRT så är
det inte lika kontroversiellt i USA (SBRT
debiteras man inte per fraktion). Uppdaterade riktlinjer presenterades för huvudhalscancer, smärtande skelettmetastaser och partiell bröstbestrålning. Allt
var mycket proffsigt, detaljerat, graderat och välmotiverat, men jämfört med
svenska riktlinjer så ger de amerikanska
riktlinjerna fler alternativ och det är inte
enbart de behandlingar med högst vetenskapligt stöd som får vara med. Detta är
förstås kostnadsdrivande i sig.
Mer hälsa för pengarna
Vår reflektion är att när ekonomiska incitament får styra allt för mycket så går
mycket resurser till debitering istället för
att skapa bättre hälsa (=värde) för patienterna. Om vi håller oss så strikt så möjligt

till det som det finns vetenskapligt stöd
för och utvärderar med enkla men robusta metoder kontinuerligt så får vi sannolikt mer hälsa för pengarna. Här kan
även vi i Sverige bli bättre. Ett bra arbete i
den riktningen är prostatacancerregistret
med sin möjlighet till kontinuerlig utvärdering.
Vid mötet presenterades även en dubbel blind studie på 124 mastektomerade
patienter som fick antingen standard
kräm eller stark kortison kräm vid start
av strålbehandlingen. Man såg signifikant färre våta deskvamationer och senare debut av grad 3 hud toxicitet hos
de kvinnor som fick kortison vilket kan
komma påverka vårt dagliga omhändertagande framöver.

Vi vill med denna korta rapport snabbt
dela med oss av ett axplock av våra upplevelser från årets ASTRO. Med tanke på
den succé som post ASCO-mötena blivit hoppas vi att strålchefsgruppen snart
kommer igång med planering av ett post
ASTRO/ESTRO-möte för att sprida allt
nytt som händer inom radioterapin med
fokus på det som kommer förändra våra
behandlingar framöver.

Lars Beckman
Sundsvall
Magnus Lagerlund
Kalmar
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Ordnat införande ger snabbare och
billigare tillgång till nya läkemedel
Den nationella modellen för införande
av nya läkemedel har inte varit i gång
särskilt länge. Men man kan redan se
resultat i form av lägre kostnader för
vissa läkemedel, en klart jämnare tillgång av läkemedlen över landet samt
att läkemedlen ofta introduceras nationellt relativt snabbt. Det skriver den
nationella arbetsgruppen för nya cancerläkemedel (NAC-gruppen) i denna
rapport, som beskriver gruppens tillkomst och arbete.

C

ancerläkemedel kan antingen
ingå i läkemedelsförmånen eller
rekvireras direkt av sjukhus. Tidigare har läkemedel som rekvirerats haft
en ojämlik tillgänglighet för patienterna
över landet. I vissa regioner och landsting har man varit liberal med användning och i andra delar har det varit en
mycket restriktiv användning. Detta har
möjligen bidragit till både över- och underanvändning av vissa läkemedel.
Denna slutsats och flera andra presenterades 2013 i en rapport från ett projekt
med rubriken ”Nationell samordning
för strukturerat införande och uppföljning av nya cancerläkemedel” Projektet
var en del av staten/Socialdepartementets och SKL:s överenskommelse om
insatser i den nationella cancerstrategin
(SOU 2009:11) under 2012. Projektets
styrgrupp var regionala cancercentrums
(RCC) samverkansgrupp, som för projektet utsett en ”Nationell Samverkansgrupp för introduktion och uppföljning
av cancerläkemedel” (NSGcancer).
Gruppen var sammansatt av representanter från landets sex regionala cancercentrum och ordförande var professor
Jan Liliemark.
Organ för beredning
Som ett resultat av rapporten bildade
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RCC samverkansgrupp NAC-gruppen
(nationell arbetsgrupp för nya cancerläkemedel) med uppgift att fungera som
organ för beredning av ärenden rörande cancerläkemedel för NLT-gruppen.
NLT-gruppen var landstings-/regiondirektörernas grupp med uppgift att utge
rekommendationer för vissa nationellt
introducerade läkemedel, inte enbart
cancerläkemedel.
NAC-gruppen bestod av sex erfarna
professionsföreträdare med regional förankring nominerade av respektive RCCchef och utsedda av RCC i samverkan
och dess förste ordförande var Göran
Edbom från Umeå.
NLT-gruppen övergick i januari 2015
till NT (nya terapier)-rådet med avsikt
att verka för ett optimalt användande av
läkemedel för jämlik tillgång och snabbare introduktion över landet. NT-rådet

har att även ta sig an medicintekniska
produkter.
RCC i samverkan gav NAC-gruppen i
uppdrag att bistå NT-rådet i frågor med
kliniska frågeställningar när det gäller
just cancerläkemedel. Dessutom ska diskussioner i NT-rådet förmedlas till vissa
andra intressenter inom professionen.
NT-rådets slutprodukt är en rekommendation till landstingen om ett nytt läkemedel ska användas eller inte, och i förekommande fall, vid vilka indikationer.
NAC-gruppens uppgift är inte att göra
en överprövning av läkemedelsmyndighetens beslut om godkännande utan en
bedömning kring värdet i förhållande
till pris och klinisk relevans, både inom
respektive diagnos och mellan olika diagnoser.
NAC-gruppen består av en blandning
av kompetenser, där deltagarna utgörs

Onkologidagarna
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av onkologer, hematolog, apotekare och
pedagog/ekonom. Arbetsgruppen har
sammanträde en gång per månad med
mailkorrespondens och telefonmöten
däremellan.
”Horizon scanning”
Den nationella strukturen för införande
börjar långt innan EMA godkännandet.
Detta kallas för ”Horizon scanning” och
identifierar och bevakar utvecklingen av
nya läkemedel ca ett år före det svenska
godkännandet. Den så kallade 4-länsgruppen (med representanter från VGR,
SLL, Skåne och Östergötland) bevakar
marknaden och sållar fram potentiellt
intressanta kommande läkemedel eller
nya indikationer. Ett urval av dessa bedöms kortfattat i det som kallas tidig
bedömningsrapport. Urvalet sker i samråd med onkologer och hematologer i de
fyra landstingen. NAC-gruppen får ta
del av rapporterna och är medveten om
läkemedlens framtida ankomst.
TLV (tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) gör hälsoekonomiska värderingar av läkemedlen när de väl har
blivit godkända av EU-kommissionen
varvid företagets begärda listpris blir
känt. Om läkemedlet är ett receptläkemedel tar TLV ställning till om läkemedlet ska ingå i läkemedelsförmånen eller
inte och fastställer därmed läkemedlets
pris. För vissa receptläkemedel startar
en nationell förhandling om priset inte

är acceptabelt ur ett hälsoekonomiskt
perspektiv. I den här av TLV initierade
trepartsförhandling medverkar landstingens gemensamma marknadsfunktion och oftast medverkar någon medlem från NAC i dessa förhandlingar för
att understödja det kliniska perspektivet.
För läkemedel som används via rekvisition och som landsting/region finansierar kan förhandling ske mellan landstingen och företagen med landstingens
gemensamma marknadsfunktion som
ansvarig. Även här medverkar oftast representanter från NAC-gruppen.
NAC-gruppens kontaktytor är NT-rådet, vårdprogramgrupperna och onkologichefsrådet. För hematologiska läkemedel sker kontakt företrädesvis med
respektive vårdprogramgrupp, men också med ”Svensk Förening för Hematologi” i avsaknad av ett organiserat verksamhetschefsråd.
Inte en partner till läkemedelsindustrin
Viktigt att poängtera att NAC-gruppen
inte är en diskussionspartner till läkemedelsindustrin och att NAC-gruppen rapporterar till RCC i samverkan.
Kontakten med NT-rådet sker genom
att ordförande är adjungerad till NTrådet och deltar i alla NT-rådets möten
och internat. NT-rådet väcker frågor till
NAC kring olika aspekter rörande nya
cancerläkemedel. Vissa av dessa frågor
svarar NAC-gruppen själva på medan

andra frågor medför att professionen, i
form av vårdprogramgrupp eller onkologchefsrådet, kontaktas för input innan
svar presenteras för NT-rådet. Vissa andra experter kan också rådfrågas såsom
medicinsk etiker eller Läkemedelsverkets experter.
NAC-gruppen kan också föra upp
principiellt viktiga frågor till NT-rådet
för vägledning och eventuellt rekommendation till de olika landstingen och
regionerna. Onkologcheferna hålls informerade genom en fast punkt på de
chefsmöten som hålls några gånger per
år. Om brådskande frågor kan chefernas
arbetsutskott kontaktas för en snabbare
hantering. RCC i samverkan hålls underhandinformerad men ordförande i
NAC kan även kallas vid behov till deras
möten.
Vårdprogrammen
Samverkan med de nationella vårdprogramgrupperna är av stor betydelse för
NAC-gruppen. Förutom att dialogen
med vårdprogramgrupperna bidrar till
stöd i den kliniska värderingen av läkemedel och dess plats i terapin syftar
samverkan till att NAC-gruppens förslag till NT-rådets rekommendation och
vårdprogramgruppens
vårdprogram
harmoniseras och överensstämmer med
varandra.
Det finns också behov för NAC-gruppen att i sina kontakter få andra att förstå
och respektera professionens behov av
nya och bra läkemedel men också att till
professionen kommunicera den nationella processen och att de prioriteringarna måste göras nationellt.
För att utveckla samverkan mellan
vårdprogramgrupperna och NAC-gruppen har en överenskommelse initierats
som medför att varje vårdprogramgrupp har en utsedd kontaktperson i
NAC-gruppen. Kontaktpersonen ska se
till att vårdprogramgrupperna ges tillfälle
att kommentera tidiga bedömnings-rapporter på nya läkemedel/indikationer
samt införande och uppföljningsprotokoll när de är under utarbetande.
Viktigt att registrera
NAC-gruppens uppdrag inkluderar inte
en översyn av gamla terapier. Det är en
viktig uppgift för respektive vårdprogramgrupp att städa upp i gamla regimer
för att frigöra resurser för mer effektiva
men oftast kostsamma läkemedel.
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Trots att den nationella införandeprocessen inte varit i gång så länge så kan man
se resultat i form av lägre kostnader för
vissa läkemedel, en klart jämnare tillgång av läkemedlen över landet samt att
läkemedlen ofta introduceras nationellt
relativt snabbt och att landsting/region
därmed har en rekommendation att förhålla sig till. Regionala ojämlikheter i tid
till när vissa läkemedel är tillgängliga kan
dock kvarstå på grund av interna regionala processer och i viss mån skillnader
i användning. Inte minst rör det gamla
terapier som infördes före den nationella
processen.
Förutom en nationell fungerande process krävs en bättre samlad bild kring
detaljer i användande i förhållande till
enbart försäljningsdata. I dag är oftast
de INCA-baserade registren de enda
verktygen. Ett speciellt register finns för
nya dyra läkemedel men följsamheten
är oerhört varierande över landet. All
registrering är resurskrävande och inte

sällan komplicerad. NAC inser att automatiska extraktioner ur journalsystemen
är nödvändiga i en framtid. Men till dess
är det viktigt att alla registrerar i läkemedelsregistret ”Nya läkemedel inom cancerområdet” eller i läkemedelsmodul i
respektive vårdprograms register under
förutsättning att ett sådant finns. Annars
kommer eventuellt regionala skillnader
aldrig att kunna förklaras och möjlighet
till optimal användning inte kunna monitoreras.
Den nationella processen är viktig
för att få ut mesta möjliga av befintliga
medel och verka för en jämlik tillgång till
cancerläkemedel. Det är också viktigt att
landsting/regioner följer de rekommendationer som kommer från den nationella processen. Framförallt samverkan
med vårdprogram-grupperna leder förhoppningsvis till ett ökat engagemang
och samsyn i professionen till de rekommendationer som den nationella processen leder fram till.

Medlemmarna i NAC gruppen:
Freddi Lewin
onkolog, ordförande
Jönköping
Nils Wilking
onkolog, RCC Syd
Andreas Hallqvist
onkolog, RCC Väst
Henrik Lövborg
apotekare, RCC Sydöst
Sven Åke Lööv
processledare nya läkemedel, RCC
Stockholm-Gotland
Kenneth Villman
onkolog, RCC Uppsala Örebro
Maria Strandberg
hematolog, RCC Norr
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”Därför lämnade vi onkologin”
Uppföljning av arbetsmiljöenkäten
Förra året genomförde Svensk Onkologisk Förening en arbetsmiljöenkät.
Den visade att 43 procent av deltagarna ibland eller ofta hade funderingar
på att lämna specialiteten. Sigrid Klaar
och Daniel Brattström är två av många
onkologer som valt att lämna yrket för
nya karriärer.

U

ndersökningen av onkologers
arbetsförhållanden publicerades
i Svensk Onkologi (nr 2/2015).
Majoriteten av dem som ville lämna
specialiteten uppgav att en ökande arbetsbörda var det starkaste skälet, följt
av känslan av att inte hinna med arbetet
samt för lite tid till återhämtning. Irritabilitet, sömnsvårigheter, ångest/oro samt
koncentrationssvårigheter är de symtom
som flest har haft besvär med. Mest drabbade är kvinnor och det är kvinnor som
i högre utsträckning överväger att lämna
onkologin/gynonkologin.
Endast tre procent av deltagarna ansåg att de har mycket goda möjligheter
att påverka sin egen arbetssituation och
när de fick välja de tre viktigaste faktorerna för att fortsätta inom yrket toppade
upplevelsen av att arbeta inom ett viktigt
och meningsfullt område, att arbetsfältet samt kontakterna med patienter och
anhöriga är stimulerande. Färre än hälften 43 procent, ansåg att lönen hade en
ganska eller mycket stor betydelse (den
fullständiga enkätundersökningen finns
att läsa på www.onkologi.org).
Svensk Onkologi har pratat med Sigrid
Klaar och Daniel Brattström, två specialister som valt att lämna onkologin för
nya karriärer. Vi ville ha svar på frågan
vad som fick dem att lämna specialiteten och kanske få en uppfattning om
vad som kan göras för att onkologin ska
kunna behålla de som idag funderar på
att lämna, och kanske kunna locka till-
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baka de som har lämnat. I nästa nummer
återkommer Svensk Onkologi med fler
intervjuer på detta tema.
Sigrid Klaar: Arbetsgivarna stoppar huvudet i sanden
Det var främst av familjeskäl, landstingets personalpolitik samt svårigheter förenade med forskningen, som gjorde att
Sigrid Klaar, specialist i onkologi, för åtta
år sedan beslutade sig för att ta steget
från sjukvården till tjänsten som klinisk
utredare vid enheten för effekt och säkerhet på Läkemedelsverket.
– Jag arbetar med utredningar och
godkännandeärenden av nya läkemedel
inom onkologi och hematologi. Det är
superspännande och passar mig väldigt
bra. Även om jag inte ägnar mig åt egen
forskning, får jag i detalj analysera andras
forskning och jag får ständigt lära mig
nya saker och utveckla mig på nya områden, inte minst inom det regulatoriska
systemet. Jag känner att den höga nivån
på de vetenskapliga diskussionerna här
på myndigheten är mycket stimulerande
och utvecklande, säger Sigrid Klaar.
Hon började sin onkologiska bana som
sjukvårdsbiträde på Onkologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Därefter började hon på läkarprogrammet och under AT började hon forska.
Hon disputerade på en avhandling om
bröstcancer 1997; om prognostiska och
behandlingsprediktiva markörer i tumörer.
Valet av forskningsområde och specialitet hängde nära samman med ett personligt intresse.
– Bägge mina föräldrar gick bort i cancer under tiden som jag pluggade till läkare. Mamma drabbades av bröstcancer
och pappa av lymfom. Vid sidan av mitt
starka intresse för forskning var mina
personliga erfarenheter starka skäl till
varför jag valde specialiteten.
Ett kugge i ett maskineri
Tiden fram till specialistexamen beskriver Sigrid Klaar som arbetsgivarens
marknad, till en början också med osäkra/otrygga anställningsvillkor. Under
en period fanns inga ST-tjänster alls på
onkologen i Uppsala där hon arbetade.
Samtidigt fanns en stark uppmuntran till
att forska och finansieringen sköttes ”ad
hoc” utan doktorandtjänster.
– I början gråblockade jag och vikarierade ihop ST-blocken. Forskningen fick
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jag sköta på min jourkomptid och på enstaka stipendiemånader. Arbetsvillkoren
var högst osäkra, arbetsgivaren kortade
ned vikariaten från tre till en månad och
avtalen skrevs på väldigt sent. Det var
också talande för landstingets personalpolitik att våra namn på schemat ersattes
med siffor, vi sågs bara som en kugge i ett
stort maskineri.
När ett farmakogenetikföretag hörde av sig och erbjöd högre lön, bättre
arbetsvillkor och större möjligheter att
forska var beslutet enkelt att fatta.
– Jag var besviken på landstinget som
arbetsgivare. Jag var också lockad av företagets satsning på forskning som låg
nära mitt eget område.
Efter knappt två år på farmakogenetikföretaget, blev hon erbjuden en forskar
ST-tjänst på Radiumhemmet. Vid sidan
av kliniskt arbete, forskning och pendlarresor mellan hemmet i Uppsala och
jobbet i Stockholm, hann Sigrid Klaar
även föda tre barn. Så här i efterhand inser hon hur tufft det var att få ihop alla
delar av livet.
– Förstår inte riktigt hur jag orkade.
Det dröjde till 2007 innan hon var färdig specialist. Då flyttade hon tillbaka
till Uppsala och en tjänst på Akademiska sjukhuset. Valet var inte svårt, menar
hon.
– Arbetsmiljön och personalpolitiken
på Radiumhemmet var högst bristfällig.
Medarbetare gick på knäna och var hårt
pressade. Jag kommer ihåg morgonmöten med 50 närvarande läkare. Om någon som hade jour var sjuk, var det ingen
som räckte upp handen för att hjälpa till.
Situationen tvingade kollegor att bara se
till sig själva i en slags överlevnadsstrategi.
Tröttnade på landstinget
På Akademiska sjukhuset erbjöds hon
direkt en högre lön och hon upplevde
också att den kollegiala stämningen var
bättre. Men hon hade varit borta från
sjukhuset i knappt tio år och det var svårare än hon tänkt sig att sätta igång med
forskningen igen.
– Jag hade inte kvar mina kontakter
på labbet och jag hade lämnat min postdoc-grupp. Det var som att börja om
från början igen. För att få forskningsmånader måste man ju redan ha ett färdigt forskningsprogram. Och med tre
barn i förskoleåldern fanns ingen tid till
detta på helger och kvällar. När det gällde

det kliniska arbetet var det också oerhört
stressigt att försöka vara på sjukhuset
kvart i åtta för att hinna till röntgenronden och samtidigt förhandla med tre små
morgontrötta barn som inte ville dra på
sig ytterkläderna, säger Sigrid Klaar.
Efter bara ett år på Akademiska sjukhuset tackade hon därför ja till en tjänst
på Läkemedelsverket som hon tidigare
hade erbjudits. Hon kombinerade tjänsten på myndigheten med kliniskt arbete
en dag i veckan fram till 2010. Då lämnade hon sjukvården helt. Med ett fjärde barn i småbarnsåldern behövde hon
prioritera bland prioriteringarna. Med
myndighetens flexibla arbetstider kunde
hon äntligen få ett fungerande familjeliv
och närvara vid barnens skolavslutningar och lussefiranden.
Föråldrad personalpolitik
På den hypotetiska frågan om Sigrid
Klaar skulle ha stannat kvar i sjukvården
om förutsättningarna och villkoren varit
annorlunda, svarar hon:
– Jag hade mycket väl kunnat vara kvar
i sjukvården. En viktig anledning till att
jag slutade var svårigheterna att komma
igång med forskningen och att kombinera jobbet med familjelivet. Det går knappat att arbeta deltid som läkare och hitta
scheman som fungerar. Jag hade en kollega som var ST på min avdelning, hon
var ensamstående med två små barn och
fick inte arbeta deltid. Så kan man inte
behandla sin anställda. Framtida generationer av läkare kommer nog att ställa
högre krav på möjligheterna att förena
arbete och familjeliv. Jag tror inte att arbetsgivaren kan stoppa huvudet i sanden
länge till.
Sjukvården är en kunskapsorganisation med högutbildade medarbetare.
Men, menar Sigrid Klaar, landstinget
som arbetsgivare har länge haft en föråldrad personalpolitik med en tendens
att behandla sina anställda som utbytbara kuggar.
– Man förutsätter att medarbetare ska
slita ihjäl sig, utan större kompensation
och med ytterst begränsade möjligheter att påverka det egna arbetet och den
egna organisationen. Sjukvården är inte
en lärande och lyssnade kunskapsorganisationen, på det sätt som den egentligen
borde vara.
Även om arbetet på Läkemedelsverket
stundtals är krävande med tuffa deadlines och stor arbetsbelastning, trivs Sig-

Därför lämnade vi onkologin

rid Klaar så bra att hon har svårt att se
att hon skulle återvända till sjukvården,
inom den överskådliga framtiden i alla
fall.
– Jag tycker att jag får utlopp för det jag
brinner för här på Läkemedelsverket och
det är spännande ärenden jag får på mitt
bord. Nyligen fattade den europeiska
läkemedelsmyndigheten beslut om ”positive opinion” för det nya bröstcancerläkemedlet Ibrance. Under det gångna året
och inte minst de senaste veckorna, har
jag som en av utredarna och vetenskaplig
koordinator för Rapporsörteamet, arbetat intensivt med detta. Mitt jobb är både
stimulerande och meningsfullt och jag
trivs väldigt bra, säger Sigrid Klaar.
Daniel Brattström: Glappet blev för
stort
Han disputerade 2003 och blev klar specialist i onkologi 2005. Det var det starka
forskningsintresset samt en ärlig vilja att
sätta patienten i fokus som lockade honom till vården. Men inför förestående
förändringar och när känslan av att tiden
inte räckte till valde han att lämna sjukvården för en tjänst som enhetschef på
Socialstyrelsen.
Sedan drygt 18 månader arbetar han
med kunskapsstyrning i Hälso- och sjukvården och får som tjänsteman inblick i
svensk rikssjukvård.
– Det är ett brett uppdrag och jag upplever att vi gör ett viktigt arbete. Vi förbereder underlag, gör bedömningar och
svarar på remisser. Jag gillar att det finns
tid för reflektion och analysarbete, och
att det finns så många kompetenta medarbetare, säger Daniel Brattström.
Vägen från läkarprogrammet vid Uppsala universitet till chefsjobbet på Socialstyrelsen, har varit både bred och krokig
och fyllt av spännande utmaningar.
– Valet av specialitet handlade mycket
om slumpen. Redan tidigt hade jag ett
starkt forskningsintresse och hade förmånen att få forskartjänster under såväl
under min AT- som ST-tjänstgöring. Jag
fick möjligheten att arbeta i en fantastisk
forskargrupp på onkologen på Akademiska sjukhuset och trivdes väldigt bra.
Det avgjorde mitt val.
Vägval
Daniel Brattström disputerade 2003 på
en avhandling om lungcancer och blev
färdig specialist 2005. Direkt efter specialistexamen sökte han sig vidare till

Radiumhemmet och hamnade rakt in i
hetluften. Arbetsmiljön var ansträngd
och det kliniska arbetet var tufft.
– Vi var underbemannade och jag
hade tre gånger så många patienter som
på min tidigare arbetsplats. Jag upplevde
att det var svårt att erbjuda patienter den
goda vård med hög kvalitet som landstinget utlovade. Då tappade jag lusten.
Glappet mellan ord och handling blev
för stort.
Efter två år lämnade han Radiumhemmet för att ta klivet till industrin, lockad
av en tidigare kollega och vän. Daniel
Brattström har under hela sin karriär
haft ”parhästar” som han kunnat bolla
tankar och idéer med och som varit ett
viktigt stöd i frågor med svåra beslut.
– Det är nog kännetecknande för mig,
drivkraften och behovet av att samarbeta
med en parhäst.
Efter ett antal år inom industrin blev
han lockad att återvända till vården och
till Radiumhemmet.
– Den dåvarande verksamhetschefen
var en viktig kugge i mitt val att återvända till kliniken och till det kliniska
arbetet. Jag hamnade i en bra grupp av
människor och trivdes med jobbet. Som
person är jag tävlingsinriktad och lösningsfokuserad, jag ville göra skillnad
och arbeta för att förändra vården till det
bättre.
Nya utmaningar
Arbetssituationen var tuff med en hög
arbetsbelastning, men kollegorna i sektionen var ett gott stöd och gav energi.
Efter en tid på kliniken fick Daniel Brattström ett erbjudande om en tjänst som
verksamhetschef på Akademiska sjukhuset, på samma klinik där han en gång
började sin onkologiska bana.
– Jag gillar tuffa utmaningar och såg
uppdraget som en möjlighet att vara
med och påverka utvecklingen av vården. Men det var en tuff och krävande
resa. Utmaningarna var både många och
stora, inte minst vad gällde ansvaret för
ekonomin och bemanningssituationen.
Daniel Brattström arbetade långa dagar och tillbringade mycket tid på pendlingståget mellan Uppsala och Stockholm. Tiden räckte inte till för så mycket
annat än att arbeta och sova. Nackdelarna övervägde de positiva delarna och till
slut kom han till en punkt då han insåg
att han behövde göra ett nytt aktivt val.
– Livet är förgängligt och jag kände att

Daniel Brattström

jag behövde få tillbaka balansen mellan
jobb och privatliv.
I början av 2015 började han på Socialstyrelsen och har för närvarande inga
tankar på att återvända till vården. På
frågan vad han skulle vilja se för åtgärder
för att få specialister att stanna kvar inom
onkologin, svarar han:
– Jag har inga enkla lösningar. Det är
komplext. Det finns många fantastiska
människor som arbetar i vården och som
gör ett väldigt gott arbete. De vill arbeta för patientens bästa. Men de arbetar i
en organisation och struktur som gör att
drivkraften och glädjen går förlorade, säger Daniel Brattström.
Eva Nordin
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Patientmedverkan är nödvändig
för utvecklingen av cancervården
Vi har en ny patientlag. Vi har en nationell och regional cancerstrategi. Men
hur ska kunskapen och åtgärderna implementeras? Patientmedverkan är en
absolut nödvändighet för en effektiv
utveckling av framtidens cancervård.
Det menar Barbro Sjölander och Stig
Hanno, representanter i ledningen för
Patient- och närståenderådet inom RCC
Stockholm- Gotland.

P

roblemen och utmaningarna är väl
kända. Vi har en växande befolkning och ett ökande antal som lever med cancersjukdom. Cancervården
brottas även med stora pensionsavgångar och svårigheter när det gäller kompetensförsörjning. Men även bristande
jämlikhet och delaktighet för patienter
och närstående i kombination med en
snabb kunskapsutveckling ställer stora krav på en effektiv inhämtning och
spridning av kunskap.
– Det finns så mycket mer vi kan göra
för att uppfylla målen i den nationella
och regionala cancerstrategin. Vi vill driva frågor som kan göra vården bättre och
i samverkan med professionen och politiken hitta fram till lösningar som gagnar
patienterna, säger Barbro Sjölander.
Förutom att hon är ordförande i Patient- och närståenderådet (PNR) inom
Regionalt Cancer Centrum StockholmGotland, är hon sedan tre år även ordförande för Nätverket mot gynekologisk
cancer, en ideell förening med 1100 medlemmar som består av ett nätverk av patienter, anhöriga och andra engagerade
som arrangerar möten, sprider kunskap
och skapar debatt om gynekologiska
cancersjukdomar. Barbro Sjölander har
själv genomgått bröstcancer och kämpade i flera år med sjukdomen.
– Jag hade även en väninna som dog
i livmoderhalscancer. I nätverket stödjer
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Barbro Sjölander och Stig Hanno

vi kvinnor som drabbats genom att ställa
högre krav på dagens hälso- och sjukvård. Vi har inga lokalföreningar, men
en sluten Facebookgrupp där kvinnor
kan debattera och stödja varandra i olika
frågor. Vi vill att vården ska jobba mer
aktivt med prevention, och vi vill att alla
drabbade kvinnor ska få tillgång till en
snabb och optimal vård och behandling.
Drivna eldsjälar
Vi träffas i en möteslokal på Regionalt
Cancercentrum Stockholm-Gotland. Stig
Hanno och Barbro Sjölander är två vältaliga och starka eldsjälar som brinner för
sina uppdrag. De har i sina respektive yrkeskarriärer lång erfarenhet av att driva
frågor i ledande positioner. Barbro har
i många år arbetat inom tjänsteproduktion och var i drygt tio år VD för Eniro
118 118.
– Jag hade ansvaret för över 1000 anställda och såg bland annat till att de utbildades i frågor kring kommunikation
och bemötande. De kunskaper jag fick i
det jobbet har jag stor nytta av i uppdraget som patientföreträdare.
Stig Hanno har, före sin pension, arbetat under närmare fyra decennier som
chefstjänsteman, främst i Stockholms

stad inom områdena stads- och trafikpolitik, miljöpolitik, socialpolitik samt
integrations- och arbetsmarknadspolitik.
Han har erfarenhet från styrelsearbete i
organisationer inom sjukvård och socialt
arbete.
– Efter min pensionering arbetade jag
i några år som ordförande i större EU-finansierade utvecklingsprojekt.
Barbro och Stig har jobbat ihop ett år
och de uppskattar varandras olika personligheter.
– Det gör arbetet i Patient- och närståenderådet än mer dynamiskt.
Barbro Sjölander har just blivit intervjuad av Dagens Eko om nivåstrukturering av cancervården, en fråga som både
hon och Stig Hanno är starkt engagerade
i. Men många frågor återstår att besvara; vissa canceråtgärder är ovanliga och
mycket talar för att vissa delar av vården
blir bättre om den koncentreras. Men
vad betyder en koncentrerad cancervård
för resten av vården?
– De flesta patienter är beredda att åka
långt för att få vård där den bästa kompetensen och vården finns samlad. Nivåstrukturering av den avancerade cancervården krävs om vi ska lyckas skapa
en vård för patientens bästa. Ett exempel
är nivåstruktureringen av äggstocks- och
vulvacancer, en utveckling som vi är stolta över och som vi har varit med att driva, säger Barbro Sjölander.
Större legitimitet
Stig Hanno är, vice ordförande i Patientoch närståenderådet, även sedan 2015
vice ordförande för Prostatacancerförbundet, PCF. Förbundet består av 26 lokala patientföreningar med totalt mer än
10 000 medlemmar. Hans engagemang i
patientföreningen började 2015, flera år
efter en cancerdiagnos och operation.
Drivkraften var att bidra till en bättre
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vård, främst för att korta väntetider och
utveckla eftervården och rehabiliterande
insatser.
– Jag involverad i arbetet med att förbättra cancervården. I min roll som
patientföreträdare har jag stor nytta av
mina egna erfarenheter och ett allt bredare nätverk av män och kvinnor med en
cancerdiagnos.
Han betonar att såväl politiker som
tjänstemän i allt högre grad är intresserade av patienternas synpunkter och förslag. Det är en pågående mycket positiv
utveckling, menar han.
– I dag har vi ett stort förtroende. Jag
tror att man börjar förstå att vi inte är
ett gäng gnällspikar. Samverkan politik,
profession och patienter är ett starkt och
framgångsrikt partnerskap.
Bakgrunden till den starkare positionen, menar han, handlar bland annat
om att Regionala Cancercentra, RCC,
engagerar patientrepresentanter i beslut
som rör cancervårdens utformning och
utveckling. Företrädare för cancerpatienter och närstående finns företrädda
inom RCC:s organisation och rådgivande organ.
– Rådet bevakar patient-och närståendeperspektivet i cancervården och det
arbete som bedrivs inom RCC. Resultat
av arbetet har skapat en legitimitet för
oss inom patientrörelsen.
Stig Hanno berättar om de senaste turerna inom Stockholms läns landsting
som rör privata urologmottagningar.
I samband med införandet av vårdval
specialiserad urologi i våras, sänktes ersättningsnivåerna kraftigt. Vid årsskiftet
löper avtalen med landstinget ut och
endast en av 17 mottagningar har visat
intresse för att fortsätta inom vårdvalet.
– Det är en risk att 60 000 besök som
idag görs i öppenvård måste tas emot
på sjukhusen. Detta kommer inte fungera. Ett stort antal patienter riskerar att
stå utan vård och möjlighet till uppföljning vid årsskiftet. Så här får det inte bli.
Representanter för vården och vi som
patientföreträdare för täta samtal med
tjänstemän och politiker, säger Stig Hanno.
Barbro Sjölander menar att det finns
täta kontakter mellan patientföreningar
och politiker i Stockholms läns landsting.
– Vi är lyckligt lottade som finns inom
ett RCC som bara jobbar inom ett landsting och en region, det gör det lite enklare. RCC är en kunskapsorganisation som

har en stor påverkan på cancervården. Vi
får ett fint bemötande från politiken och
professionen och jag är imponerad av
den stora vilja som finns till samarbete.
Men understryker hon, det återstår
mycket att göra.
Cancerplanen i arbete
Stig Hanno räcker över ett dokument
som visar patient- och närståenderådets
rangordning av vilka områden de anser
bör prioriteras i den regionala cancerplanen för 2016-2019.
– Vi tycker att cancerplanen för RCC
Stockholm-Gotland är bra och genomarbetad. Nu gäller det att vi tillsammans
ökar trycket på politiken och professionen så att våra gemensamma mål uppnås.
Högst upp på listan kommer kompetensförsörjning följt av cancerrehabilitering och palliativ vård. Lite längre ned
kommer områden som jämlik och behovsstyrd vård, standardiserade vårdförlopp och kontaktsjuksköterskor.
– Syftet är att vi ska skapa en tydligare
bild av vilka frågor vi ska prioritera och
driva, och vilka åtgärder som är viktiga
inom respektive område. Det är också
viktigt att vi har en nära kontakt och diskussion med lokalföreningarna så att vi
får en tydlig bild av vilka frågor de vill att
vi ska driva, säger Stig Hanno.
Det handlar om att ta tillvara på den
kraft och de erfarenheter som patienter
har. Uppskattningsvis är mer än 90 procent av alla patienter med cancer inte
med i någon patientförening.
– Här finns mycket mer att göra, säger
Stig Hanno.
Rehabilitering eftersatt
Ett viktigt eftersatt och prioriterat område är cancerrehabilitering. Vart ska patienter som genomgått cancer vända sig?
Barbro Sjölander slår ut med händerna.
– Det är en stor eftersatt grupp. Många
drabbas av negativa effekter efter cancer,
det kan vara strålskador, men också en
stor oro och trötthet som påverkar livet
och livskvaliteten. Det är viktigt att patienter inte släpps ut från sjukhusen efter
sin cancersjukdom, utan att veta vart de
ska vända sig med sina frågor och eventuella biverkningar.
Hon tar upp Centrum för cancerrehabilitering i Stockholms län som ett utmärkt exempel på en satsning som borde
finnas på fler ställen runt om i landet.

Här får cancerpatienter tillgång till en
specialiserad och tvärprofessionell rehabilitering. Centret har även som uppgift
att ta fram e-tjänster, skapa nätverkssjukvård samt standardiserade processer för
cancerrehabilitering.
Ett annat gott exempel som både Stig
och Barbro vill lyfta fram är bildandet
av diagnostiska centra runt om i landet.
RCC Stockholm-Gotland öppnade i slutet av förra året ett diagnostiskt centrum
på Södertälje sjukhus. Det är det första
i Stockholms läns landsting och hit kan
patienter med misstänkt cancer komma
för utredning, efter remiss från läkare i
primärvård, specialiserad öppenvård eller från Södertälje sjukhus.
– Diagnostiska centra finns än så länge
på enstaka platser i Sverige. Vi vill gärna
se att fler centra etableras så att cancer
upptäcks mycket tidigare, säger Barbro
Sjölander.
Utbilda patientföreträdare
Det är inte helt enkelt att vara patientföreträdare, menar både Stig och Barbro.
Det krävs en stor insatthet och en vilja
att hänga med i kunskapsutvecklingen på
många områden. Det är också viktigt att
fundera över vilka man företräder, menar Barbro och Stig.
– I media förekommer ibland enskilda patientberättelser som inte nödvändigtvis ger en rättvis bild. En enskild
persons upplevelse är inte nödvändigtvis allas erfarenhet. En patientförening
är flera medlemmars synpunkter som
är sammanvägda. De som väljer att vara
patientföreträdare vill vi gärna utbilda så
att det blir trygga med sitt uppdrag och
tydligt vet sin roll.
Även om patienter har fått en starkare ställning, inte minst tack vare den
nya patientlagen och den nationella cancerstrategin, händer det fortfarande att
myndigheter och organisationer ”glömmer bort” betydelsen av att patientorganisationer är närvarande i debatter,
beslut, vårdprocesser och andra aktiviteter som syftar till att utveckla en bättre
hälso- och sjukvård, menar Stig Hanno.
Det har blivit mycket bättre, men vi ser
än i dag inbjudningar till debatter och
seminarier arrangerade av myndigheter.
Och ofta ställer vi oss frågan, var finns
patientmedverkan?

Eva Nordin
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CATHRINE EVERTS FORSKNINGSSTIFTELSE
UTLYSER ETT FORSKNINGSSTIPENDIUM OM 50.000 SEK

Stiftelsen har till ändamål att stödja
kliniskt viktig medicinsk forskning, utveckling och/eller innovationer som är
direkt tillämpliga i vården för att förbättra diagnostik, behandling, hantering och livskvalitet hos ungdomar och
unga vuxna som lider av allvarlig cancersjukdom. Exempel på cancerformer är hematologisk cancer i allmänhet samt akuta leukemier i synnerhet.
Även andra allvarliga cancerformer
kan komma ifråga.

För mer information se www.cathrinesstiftelse.se
Skicka din ansökan till info@cathrinesstiftelse.se senast den 31 maj 2017
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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
Patienten bryter ner muskulatur (högt myoglobin, CK, LD och lågt kreatinin) som vid paramalign dermatomyosit. Diagnosen bekräftas i detta fall genom att
antikroppar mot TIF-1 gamma kunde påvisas. Behandling med kortison, rituximab och 6 kurer karboplatin/gemcitabin gav klinisk, radiologisk och lab-mässig
komplett remission men 6 månader senare snabbt recidiv i levern som inte gick att behandla.
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