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Kompetensförsörjning är ett ord som
man hör allt oftare. Det har funnits
med i varje framtidsspaning för cancervården vi sett från den nationella cancerstrategin som kom 2009 och framåt
utan att någonting konkret hänt. På sin
höjd har det blivit några ST-bock här
och där, men nu är det dags att fler inser allvaret i situationen.

V

i inom cancervården är naturligvis inte ensamma om oron
för framtida kompetensbrister
men vi har en speciell situation genom
den extremt snabba utvecklingen av den
medicinska cancerbehandlingen vi sett
de senaste 15 åren.
Fokus hittills i debatten har legat på
finansiering av läkemedel och inte på
de behov av onkologisk kompetens som
den här utvecklingen ställer. Ett exempel:
den klart förbättrade överlevnaden i kolorektalcancer (medianöverlevnad har
gått från 6 till 30 månader på 30 år) har
åstadkommits (bland annat) genom allt
fler nya behandlingar som ordinerats av
en cancerläkare. I den regionala cancerplanen för Stockholm Gotland har man
försökt att i siffror visa de resurser som
den utvecklingen motsvarar:
• Antalet läkarbesök i onkologi – från
0 till 24
• Antalet CT-undersökningar – från
0 till 15
• Antalet behandlingar – från 0 till 72.
Antalet specialister i GI-onkologi har
inte ökat i samma takt. Och bilden är
densamma inom så gott som alla grenar av onkologin - patientens behov av
läkarkontakter i cancervården ökar mer
än tillgången på specialister. Hittills har
vi löst det genom att springa fortare och
lappa och laga i scheman och arbetssätt.
Men det går snart inte längre. Det handlar inte heller enbart om att ersätta de
pensionsavgångar som pågår och som
kommer – ska vi klara den utveckling

som startade för så där 20-talet år sedan
och som ingen ser slutet av måste vi bli
fler.
Jag har tidigare haft bilden att problemet är störst inom de mindre och ”nyare”
diagnosområden i den medicinska cancervården, men igår fick jag höra av en
företrädare för ett läkemedelsföretag att
man var uttalat oroliga även för tillgången på bröstonkologer. Läkemedelsföretagen har säkerligen sina bevekelsegrunder
för att formulera en sådan oro men jag
hajade till eftersom jag inte hört just detta tidigare.
Mot denna bakgrund är det extra roligt att i detta nummer av tidningen kunna presentera några kollegor som valt att
återvända till cancervården efter några år
i annan verksamhet.
Vi måste kunna erbjuda arbetsmiljö
och arbetsvillkor som gör att våra kollegor stannar inom specialiteten. Och vi
måste marknadsföra oss så att vi lockar
fler unga och begåvade kollegor.
Byta namn
I SOF:s styrelse har frågan om framtida
komptensförsörjning också diskuterats
och vi har försökt hitta en bra väg framåt.
Vi har kommit en bit på väg och identifierat flera områden som föreningen ska
rikta in sig på för att stärka och säkra.
Vi är en ”modern” specialitet i den meningen att vi jobbar i kunskapsutvecklingens framkant samtidigt som vi står
för läkarkonst i dess urprungliga betydelse genom att vi jobbar nära människor
i kritiska och dramatiska situationer i
deras liv där också dessa färdigheter är
nödvändiga. Vi borde kunna marknadsföra oss bättre för att få alla unga kollegor
som tycker onkologin är spännande.
Ett förslag som jag gillade var att byta
namn på vårt yrke, vi må vara specialister i onkologi, men vi jobbar som cancerläkare! Precis som att pediatriker jobbar
som barnläkare och anestesiologer som
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Från redaktionen

narkosläkare. Onkologer jobbar som
Cancerläkare!
Förresten är det väl inte många som
svarar ”jag är onkolog” på frågan vad
man jobbar med. Det brukar bli något i
stil med ”jag jobbar med cancer”. Nästa
gång du får frågan tycker jag du ska prova att svara ”jag är cancerläkare”. Jag har
provat. Det både fungerade och kändes
bra.
Välgrundad fråga
I förra numret av Svensk Onkologi fanns
en debattartikel av företrädare för SOF
och verksamhetschefsrådet där man efterfrågade en konsekvensanalys av den
nya temastrukturen på Karolinska Uni-
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versitetssjukhuset där klinikstrukturen
försvinner. Författarna till artikeln undrade hur sjukhuset har tänkt säkra specialistutbildningen i den nya organisationen.
I radioprogrammet Kaliber som granskat hur konsulter ligger bakom den nya
organisationen på sjukhuset framkommer att även sjukhusdirektören Melvin
Samson ställt den fråga som ställdes i förra numret. Jag citerar från programmet:
”Sedan följer punkter, där sjukhusdirektören fortfarande ser frågetecken: Hur
de ska lösa frågan om läkarutbildningen
ifall sjukhuset avskaffar sina kliniker?
Och hur de ska utforma chefsrollerna i
den nya organisationen?” Samma fråga

har ställts av ordföranden i specialitetsrådet för tumörsjukdomar i Stockholm.
Svensk Onkologi kommer att söka svar
på den frågan till kommande nummer.

Kjell Bergfeldt
redaktör

Ledare

Mer grupparbete i framtiden
Svensk onkologi håller på att förändrats och arbetet som onkolog förändras
också mycket snabbt. Det finns förändringar av organisationen på flera plan.

E

xempel på detta är nya Karolinska
Universitetssjukhuset med sin nya
tema-organisation, där cancer är
ett av flera teman. En annan förändring
är införandet av standardiserade vårdförlopp, nya vårdprogram och nivåstrukturering. Onkologin har också utvecklats
på andra sätt genom att vi har tillgång till
bättre läkemedel och vi vet också bättre
hur vi skall använda dessa. Detta innebär
att vi behandlar flera patienter som lever
längre och bättre och kan vårdas hemma för en längre tid. Vi har också blivit
bättre på att använda läkemedel, inte
bara nya läkemedel utan att också äldre
läkemedel kan användas på nya sätt. De
nya läkemedlen innebär också nya komplikationer som vi måste kunna hantera.
Även strålbehandlingen utvecklas snabbt
med nya behandlingstekniker, nya behov
av ”imaging” och dessutom att Skandionkliniken har kommit igång på allvar.
Det pågår också en process som delvis är
motsägelsefull med både en hög specialisering och en nödvändighet att avancerad ny vård skall erbjudas till patienten
nära sitt hem. Det är svårt att alltid kombinera dessa två saker. Därför har svensk
onkologi behov av en organisation som
kan bevaka spetsen och driva utvecklingen framåt och att dessa kunskaper snabbt
når ut till den kliniska vardagen för Sveriges onkologer.
Aktiviteten i diagnosgrupperna
En viktig aktör i denna utveckling är
aktiviteten i de olika diagnosgrupperna.
Eftersom cancerbehandling är multiprofessionell så finns diagnosgrupper där
flera olika specialiteter samverkar, både
nationella och regionala. Dessutom finns
nationella grupper med i huvudsak on-

kologer som fokuserar på den specifika
onkologiska behandlingen inom diagnosen. Sen finns multidisciplinära vårdprogramgrupper, där även patientföreträdare finns med i arbetet att ta fram de
nationella vårdprogrammen initierade
av RCC.
Det kan alltså finnas flera olika grupperingar inom en och samma diagnos.
Det gör att det ibland är svårt att förstå
vilka grupper som finns och vilka uppdrag de har, framför allt för utomstående
men även vi i professionen kan ha svårt
med alla grupper, som dessutom många
gånger har samma medlemmar.
Men – och det är viktigt - även om
det finns olika typer av grupperingar så

är dessa grupper centrala för cancervården i Sverige. Genom dem kan vi få en
modern och evidensbaserad vård som är
likvärdig och tillgänglig över hela landet.
För Svensk Onkologisk Förening är
det önskvärt samla de olika onkologiska
diagnosgrupperna, speciellt de som är
dedicerade att vara en diagnosgrupp för
onkologer. Det finns flera grupper som
redan är associerade med SOF och har
länkar till sin verksamhet via vår hemsida där deras aktiviteter framgår. Vissa av
dessa grupper är i sin grund onkologiska,
men läkare från andra specialiteter kan
vara med, speciellt de som också ger allt
medicinsk behandling.
Hur dessa grupper skall vara organise-
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rade måste varje diagnosgrupp själva bestämma, men jag tror att det skall finnas
ett synligt regelverk som bör utvecklas i
samarbete med SOF. För svensk cancervård är det av mycket stor vikt att man
har fungerande diagnosgrupper med en
god kommunikation med både SOF och
vårdens huvudmän, framförallt i form
av verksamhetscheferna. RCC har delvis
denna funktion men de är i grunden en
multidisciplinär organisation och skall
inte vara en onkologisk intresseorganisation. När jag tillträdde som ordförande planerade jag att utveckla samarbetet
mellan SOF och diagnosgrupperna. Jag
har en målbild för samarbetet och här
kommer några idéer:
1. Det finns flera typer av diagnosgrupper och det kan vara svårt att avgöra
vilken form diagnosgruppen skall
ha. Vårdprogramgrupperna är oftast

2.

flera och multidisciplinära och diagnosgrupperna har ofta flera olika
vårdprogramgrupper i deras intressesfär. För SOF är det viktigt att diagnosgruppen har en klar profil för
onkologisk behandling. Om denna
profil saknas i en befintlig grupp
så måste vi diskutera hur den skall
se ut. Detta innebär att man måste
skriva ner ett regelverk för detta och
det tycker jag är en uppgift som SOF
och diagnosgrupperna skall börja
arbeta med.
Diagnosgrupperna skall medverka i
nationella vårdprogram, vara spanare och diskutera nya behandlingar.
Detta viktigt speciellt med de nya
läkemedlen där Sverige håller på att
utveckla processen för ett ordnat införande och i denna process har diagnosgrupperna en viktig roll. Man

bör vara både pådrivare och tillsammans med onkologklinikerna verka
för att införandeprocessen blir så
smidig som möjligt.
3. En mycket viktig del är att vara initiativtagare till kliniska studier, både
rent prövarinitierade och prövarinitierade med olika industristöd.
I det ingår att utveckla kontakter
med internationella organisationer
som har stora prövarinitierade studier. Dessa studier har blivit svårare att genomföra beroende på mera
administrativa aktiviteter och att
vissa sjukhus inte är med i prövarinitierade studier om de inte är full
finansierade. Även om man inte kan
lösa den fulla finansieringen så tror
jag att det är viktigt att arbeta för ett
nationell klinisk studiekontor som
kan vara behjälplig med ansökan,
monitorering och databasresurser.
Det är redan många som arbetar för
detta men om vi tillsammans jobbar
för detta tror jag att man har större
möjligheter att få ekonomiskt hjälp.
4. En viktig uppgift till är att genomföra möten för att sprida information
och ge utbildning, samtidigt som
man ger onkologerna en möjlighet
att träffas för att få direkt information och synpunkter från kollegor
som inte sitter i diagnosgruppen. Ett
förslag är att man i samband med
onkologidagarna kan ha diagnosgruppsmöten för de flesta grupperna för att både få reda på det senaste
inom behandlingen och få ut information både till läkare som sysslar
med sjukdomen varje dag och till
specialister och ST-läkare som mera
sällanträffar dessa patienter.
Detta är ett omfattande arbete som
berör många olika grupperingar och jag
tror att ingen har likadana önskemål eller
behov. Men i grunden tycker jag att man
skall arbeta för tydliga och synliga regler
för diagnosgrupperna och att de har sina
öppna möten på onkologidagarna. Det
innebär att onkologdagarna får fler besökare och att onkologidagarna är både
ett möte där kliniska problem diskuteras
och ett möte för våra gemensamma onkologiska strategiska frågor.

Martin Erlanson
ordförande, SOF
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ESMO 2016 - största konferensen
någonsin. 20 000 kom till Köpenhamn
Årets ESMO konferens hade som tema
”From disease treatment to patient
care” och höll genomgående en hög
kvalitet. Det var den största onkologiska konferensen någonsin i Europa med
ca 500 inbjudna föreläsare och mer än
20 000 deltagare som kommit till Köpenhamn från 130 länder.

Å

rets ESMO konferens erbjöd 20
olika teman som man kunde följa med fokus på allt från pre-klinisk forskning till olika tumördiagnoser
och det fanns även fokus på offentlig
och palliativ vård. Av de nästan 3000
abstracts som skickats in hade 1640 accepterats, varav 1500 presenterades som
posters , 47 var ”late breaking abstracts”
och övriga hade accepterats för muntliga
presentationer. Sammanlagt presenterades data från cirka 100,000 patienter
från kliniska prövningar i olika delar av
världen. Men det ska sägas att flera av
de viktigaste studierna redan har publicerats i välrenommerade vetenskapliga
tidskrifter.
Danmarks premiärminister Lars Løkke Rasmussens tal vid öppningsceremonin var personligt och engagerande.
Han berättade om hur jobbigt det blev
när hans pappa drabbades och slutligen
dog på grund av cancer och refererade
till alla som jobbar med cancer som en
”elittrupp”. Han avslutade med att säga
att:”No matter who we are, no matter
what we do, at the end of the day we are
all at risk of being the next patient or the
next relative. So we are in this together”.
Nytta av PARP-hämmare
Det fanns många vetenskapliga och kliniska viktiga data som presenterades.
Nedan följer de jag uppfattade som mest
relevanta ur kliniskt perspektiv: Studien
ENGOT-OV16/NOVA: En randomise-

Tre svenska onkologer som deltog på ESMO. Från vänster: Simon Ekman och Geogios Tsakonas från Stockholm
samt Gil Morgan från Malmö.

rad, fas III, dubbel blind, placebo kontrollerad studie som inkluderade 533 patienter med recidiverande platinumkänslig
ovarialcancer. Syftet var att testa effekten
av maintenance-behandling med niraparib (PARP-hämmare) hos dessa patienter. Studien hade två kohorter, en med
germline mutation i BRCA-generna (n:
203 patienter; 138 randomiserade till niraparib och 65 till placebo) och en utan
påvisad mutation (n: 350 patienter; 234
fick niraparib och 116 placebo). I gruppen med mutationer hade patienter som
behandlades med niraparib en signifikant längre progressionsfri överlevnad
(PFS): 21 vs 5,5 månader (HR: 0.27; 95
% CI: 0.17-0.41). Även hos de som inte
hade BRCA-mutationer såg man nytta
av PARP-hämning (PFS av 9,3 vs 3.9 månader (HR: 0.45; 95 % CI, 0.34 till 0.61).
Patienterna som fick nirapanib hade mer
grad 3 och 4 biverkningar i form av benmärgstoxicitet men detta kunde hanteras
med dosreduktion. (publicerad online i
N Engl J Med. 2016 Okt, 7)
Immunoterapi för lungcancer
Keynote-024. En fas III-studie som ran-

domiserade 305 patienter med avancerad icke småcellig lungcancer för första
linjens behandling med pembrolizumab
eller platinumbaserad kemoterapi. Viktiga inklusionskriteria var att åtminstone
50 % av tumörcellerna skulle uttrycka
PD-L1 samt att tumörerna inte skulle ha
EGFR mutation eller ALK-translokation.
Cross-over från kemoterapi till pembrolizumab-armen var tillåtet. PFS var bättre
för patienterna som fick pembrolizumab
(10,3 månader vs 6.0 månader; HR 0.50;
95% CI: 0.37-0.68). Sexmånaders överlevnad var 80.2 % för pembrolizumab
jämfört med 72.4 % för kemoterapi (HR:
0.60; 95 % CI: 0.4-0.89). Behandlingssvar
(response rate) var också bättre hos patienter som fick pembrolizumab (44.8%
vs 27.8%). Slutligen var behandling med
pembrolizumab mindre toxisk än kemoterapi (publicerad online i N Engl J Med.
2016 Okt, 8)
Keynote-021. En randomiserad fas
II-studie med 123 tidigare obehandlade patienter med stadium IIIB/IV icke
småcellig och icke skivepitel lungcancer.
Patienterna behandlades med fyra kurer
carboplatin/pemetrexed och randomise-
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Årets ESMO var rekordstort – 20 000 besökare kom till Köpenhamn.

rades sedan mellan att få eller att inte få
24 månaders behandling med pembrolizumab som tillägg.
Median uppföljning var 10,6 månaders.
Behandlingssvar för patienter som fick
tillägg med pembrolizumab var generellt
bättre (55 % vs 29 %, P = 0,0016). Patienterna med högt uttryck av PDL-1(>
= 50 %) svarade ännu bättre på pembrolizumab (80 %). PFS var 13 månader för
pembrolizumab jämfört med 8.9 månader för bara kemoterapi. Sex månaders
överlevnad var skiljde sig inte mellan behandlingsarmarna (92%). Biverkningar
var mer uttalade för patienterna som fick
pembrolizumab men inga behandlingsrelaterade dödsfall observerades. Det
fanns inte heller behov av att avbryta behandling med pembrolizumab. (publicerad online i Lancet Oncol, Okt 9, 2016).
Metastaserad bröstcancer
Monaleesa-2. För patienter med recidiverande eller metastaserande, HER2-negativ och HR-positiv avancerad bröstcancer var Monaleesa-2 en positiv studie.

8
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Fas 3studien var placebo-kontrollerad,
randomiserad och dubbel blind. 668
postmenopausala patienter med recidiverande eller metastaserande patienter,
som tidigare inte fått systemisk behandling randomiserades till antingen ribociclib (en CDK4/6 hämmare) plus letrozol eller placebo plus letrozol som första
linjens behandling. PFS efter 18 månader
var 63 % för patienter som fick ribociclib
(95 % CI: 54,6–70,3) och 42,2% för placebogruppen (95 % CI: 34,8–49,5). Behandlingssvar (RR) var 52.7% vs 37.1%,
(p<0,001). Grad 3 och 4 biverkningar i
form av benmärgstoxicitet var betydligt
högre i gruppen som fick ribociclib. 7,5
% av patienterna som erhöll ribociclib
fick avbryta behandling på grund av biverkningar jämfört med 2,1 % av patienterna i placebo gruppen. (publicerad online i N Engl J Med. 2016 Okt, 7)
Immunrelaterade dödsfall
EORTC 18071. Denna randomiserade
fas III-studie undersökte värdet av adjuvant ipilimumab-behandling av patien-

ter med malignt melanom stadium III,
som var radikalt opererade. Till ipilimumab-armen randomiserades 475 patienter medan 476 patienter randomiserades
till placebo. Median uppföljningstid var
5,3 år. Fem års PFS var 40.8% för ipilimumab vs 30,3% för placebo (HR: 0.76; 95
% CI: 0.64-0.89). Fem års överlevnad var
65.4% för ipilimumab vs 54.4% för placebo (HR: 0.72; 95 % CI: 0.58-0.88). Grad
3- och 4-biverkningar var, som förväntat,
mycket högre hos patienter som behandlats med ipilimumab (54.1% vs 26.2%).
Fem patienter (1,1 %) avled i gruppen
som fick ipilimumab på grund av immunrelaterade biverkningar. (publicerad
online i N Engl J Med. 2016 Okt, 7)
Immunoterapi på halsen
Checkmate 141. Checkmate 141 var en
randomiserad fas III-studie som inkluderade 361 patienter med recidiverande skivepitelcancer inom huvud och
hals området. För att inkluderas var det
nödvändigt att patienterna hade fått
tillbaka sin cancer inom sex månader

ESMO 2016

efter behandling med platinumbaserad
kemoterapi. Patienterna fick antingen
nivolumab eller singel kemoterapi med
metotrexat, docetaxel, eller cetuximab.
Median överlevnad var 7,5 månader (95
% CI: 5,5–9,1) för nivolumab jämfört
med 5,1 månader (95 % CI: 4.0–6.0) för
kemoterapi. OS var också bättre för patienterna som fick nivolumab (HR: 0,70;
CI: 0.51-0.96) och 1-års överlevnad för
gruppen som fick nivolumab jämfört
med kemoterapi var 36.0% vs 16.6%.
Median PFS var 2,0 månader med nivolumab vs 2,3 månader med kemoterapi
(HR: 0,89; 95% CI: 0,70-1,13). PFS vid
6 månader var 19,7% med nivolumab vs
9,9 % med kemoterapi. Respons rate var
13,3% för nivolumabgruppen vs 5,8%
för kemoterapi. Grad 3- och 4-biverkningar var vanligare i kemoterapi gruppen (35,1% vs 13,1%) och livskvalitet
var också sämre för patienterna som fick
kemoterapi (publicerad online i N Engl J
Med. 2016 Okt, 8)
Adjuvant behandling vid njurcancer
Slutligen presenterades positiva data
från en studie av adjuvant behandling
vid njurcancer med sunitinib (S-TRAC)
vilket i ljuset av tidigare rapporterade
negativa data från ASSURE- studien var
överraskande. I studien randomiserades

615 patienter med hög risk efter radikal
kirurgi till 1 års sunitinib eller placebo.
Median cancerfri överlevnad var 6,8 år
(95 % CI: 5.8- inte uppnådd) för sunitinib-behandlade patienter och 5,6 år (95
% CI: 3.8-6.6) för placebo (HR: 0.76; 95
% CI: 0.59-0.98). Data för generell överlevnad är inte mogen ännu. Toxicitet var
som förväntat högre hos patienter som
fick sunitinib (publicerad online i N Engl
J Med. 2016 Okt, 9).
Skillnader i Europa
Det är tydligt att utvecklingen inom onkologi går åt rätt håll när det gäller att
förbättra de konventionella parametrar
som mäter kliniska relevanta parametrar (PFS, svarsfrekvens, överlevnad)
men att man fortfarande har en lång väg
kvar innan patienter med metastaserande sjukdom kan botas. Man undrar
också med viss oro hur samhället skall
kunna täcka all kostnaderna för alla nya
behandlingar. Hur skall vi kunna identifiera de patienter som verkligen får nytta
av nya mediciner så att vi kommer till en
rimlig hälsoekonomisk balans? För att
uppnå detta måste man satsa mer intensivt på translationell forskning och upptäcka bättre prediktiva markörer.
Problematiken med dyra behandlingar
och olika tillgänglighet till nya behand-

lingar illustrerades under konferensens
första dag i en presentation av Dr Lidija
Kandolf-Sekulovic. Hon visade att mer
än 5000 patienter med spritt melanom
i Europa inte har tillgång till vad som
idag anses som standardbehandling, det
vill säga målsökande behandling och
immunoterapi. 70 % av patienterna i
Västeuropa har tillgång till de behandlingar som rekommenderas i Europeiska
riktlinjer (ESMO och EORTC/EADO)
men mindre än 10 % av patienterna från
Östeuropa har det. Studien visar även att
kombination av målsökande behandling
(BRAF hämmare och MEK hämmare)
registrerades i 75 % av länder i Västeuropa jämfört med 42 % av länder i Östeuropa. Dessa läkemedel ingår också i det
offentliga ersättningssystemet i 58 % av
länderna i västeuropa jämfört med 18 %
i östeuropa.
Avslutningsvis – ett stort tack till
Svensk Onkologisk Förening som genom
resebidraget möjliggjorde att jag kunde
delta i årets ESMO konferens i Köpenhamn.

Fernanda Costa Svedman
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm
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Carsten Rose
- en stridbar och obeveklig visionär
Han är känd för sin drivkraft, stridbarhet och sitt temperament. Han har
arbetat vid flera onkologiska kliniker,
fattat många svåra beslut och medverkat i uppbyggnaden av cancervården i
både Danmark och Sverige. I dag är han
senior rådgivare vid Lunds universitet
och arbetar envist för ett nationellt införande av personalized medicin med
cancer som modell.

N

är vi ses är det förmiddag. Det
blåser snåla vindar över campus
och det tar en stund att orientera sig på det område som utgör Medicon
Village; ett centrum för forskning, innovation och företagande inom Life Science i Lund.
Carsten Rose möter mig utanför entrén till byggnad 406 som rymmer Institutionen för immunteknologi.
– I samband med min pensionering
2013 lämnade jag mina uppdrag för Region Skåne och Skånes universitetssjukhus och arbetar numera 60 procent som
konsult och sitter i styrelsen för Create
Health och Lunds universitets cancercentrum. Jag är i Lund cirka två- tre dagar i veckan, säger Carsten Rose.
Under många år hade han en lägenhet
nära domkyrkan då han pendlade mellan Sverige och Danmark. I dag bor han
med sin fru i en lägenhet, centralt i Köpenhamn.
Skräddarsydd diagnostik
För tre år sedan lämnade han uppdraget
som divisionschef för cancervården på
Skånes universitetssjukhus. Då hade han
arbetat i den svenska hälso- och sjukvården i drygt 14 år.
I dag är en av hans främsta uppgifter
att skapa ett program för ett nationellt
införande av personalized medicin med
cancer som modell.

Carsten Rose: bilden är ett verk gjort av konstnärerna Jonathan Haner och Teresa Holmberg.
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Carsten Rose är övertygad om att utveckling och implementering av personalized medicin är ett av svaren på de
utmaningar som sjukvården brottas med
idag.
– Den grundforskning som gjorts
inom cancerområdet de senaste 25 åren
har skapat en stor förståelse för de molekylära mekanismerna till varför cancer
uppstår. Den kunskapen kan du applicera på andra sjukdomar och är själva
nyckeln till att vi kommer att kunna göra
framsteg inom många olika medicinska
områden.
Det finns stora vinster att hämta, menar han. I dag är det väldigt få, cirka 10
procent, som får en skräddarsydd behandling, men tack vare utvecklingen
av biomarkörer kommer vi i allt större
utsträckning att kunna individualisera
terapin utifrån patientens molekylärbiologiska profil. Genom att tidigt kunna upptäcka tecken på sjukdom kommer man att kunna sätta in behandling
snabbare och förhoppningsvis få en
bättre effekt. Notan för kostsamma läkemedel kommer även att sjunka, menar
Carsten Rose.
– Vi står inför ett paradigmskifte som
kommer att revolutionera diagnostik och
behandling.
Carsten Rose, som är medansvarig för
Vinnovas forsknings- och innovationsspår Personalized Medicin, lyfter även
fram utvecklingen av den nya tekniken
för genom-sekvenserings som möjliggör en snabb och storskalig analys av
DNA. För drygt 15 år sedan kostade det
cirka 100 miljoner dollar att sekvensera
ett mänskligt genom. Med den senaste
generationens teknik har kostnaderna
för sjunkit drastiskt till idag cirka 2 000
dollar.
– Det är en fantastisk utveckling. Priset fortsätter att sjunka och om några
år kommer det att vara fullt möjligt att
sekvensera ett mänskligt genom till en
rimlig kostnad. Det i sin tur kommer att
ytterligare förbättra våra möjligheter till
en mer individualiserad diagnostik och
behandling.
Vägen till onkologi
Carsten Rose har fattat många svåra beslut genom sin karriär, hamnat i ett flertal
uppslitande konflikter och är av många
ansedd som både stridbar och obeveklig.
Han är i dag 71 år och drivs fortfarande
av en stark nyfikenhet, men också av en
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vilja att i grunden förändra, förbättra. På
frågan vad som drivit honom under hans
långa karriär svarar han blixtsnabbt: patienterna.
Om vi backar bandet och går tillbaka
till 1970-talet hittar vi Carsten Rose i
Köpenhamn. Han tog sin läkarexamen
1972 och specialiserade sig till allmän
onkolog. Vägen till onkologi gick via
Finseninstitutet, uppkallat efter läkaren
Niels Finsen, som 1903 belönades med
Nobelpriset i medicin för upptäckten och
förståelsen av ultravioletta strålars inverkan på huden. Institutet levde vidare som
en självständig institution fram till 1981.
– Efter en gedigen grundutbildning
fick jag anställning på institutet där jag
arbetade med cancer- och hudsjukdomar. Jag trodde först att jag skulle bli
hematolog, men när jag träffade en internationell erkänd forskare fick jag erbjudandet att arbeta med honom inom
bröstcancerområdet. Där skiftade jag
bana och valde onkologin.
Ingen avhandling
I nästan 20 år arbetade han som labbforskare vid sidan av sitt kliniska arbete och
han har publicerat fler än 200 vetenskapliga artiklar. Men någon doktorsavhandling blev det aldrig; det finns en antydan
till besvikelse när Carsten Rose berättar
om hur han tvingades lämna den akademiska forskningen under ett par år på
grund av sjukdom.
– Jag hade fått ett treårigt stipendium
av den danska cancerfonden för att skriva en avhandling om experimentell hormonell behandling av bröstcancer. Men
så blev jag allvarligt sjuk i ulcerös kolit
och var borta från forskningen i två år.
När jag kom tillbaka var det inte möjligt
att genomföra projektet och jag gick istället vidare till klinisk forskning och undervisning.
Under många år arbetade han på
Fyn, som docent i onkologi vid Odense
universitetssjukhus. Där skapade han
det första centret för translationell och
klinisk cancerforskning. Carsten Rose
kämpade också hårt för bröstcancervården. Han var en skarp kritiker av systemet och organisationen och var en starkt
drivande röst även för en centralisering
av bröstcancervården i Danmark.
– Bröstcanceroperationer är en vansklig sak, det kräver avancerade kunskaper
och en gedigen hantverksskicklighet. Vi
hade 77 centra i Danmark som opere-
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rade bröstcancer, vissa sjukhus utförde
så få operationer som 40 om året. Det
var inte hållbart. Jag ville att man skulle
samla operationerna till högst 10 eller 12
centra. Det var långt ifrån populärt, åtminstone inte bland professionen. Men
jag hade patienterna på min sida, jag fick
hundratals brev under den här tiden.
Från Danmark till Sverige
Det stormade rejält runt Carsten Rose
under några år på 90-talet. Han belades
med munkavle och fick ta hjälp av det
danska läkarförbundet för att nå fram till
en uppgörelse med arbetsgivaren. Därefter packade han bilen och körde över
sundet (bron hade just öppnat) till en
anställning på Jubileumskliniken i Lund,
där han ganska snart blev klinikchef och
några år senare divisionschef under åren
2008 till 2013.
– När jag kom till Sverige hade diskussionerna om en nationell cancerplan just startat och jag var med i det
arbetet. Vi lyckades få till ett möte med
Göran Hägglund som vid den tiden var
socialminister. Han köpte vår idé, men
naturligtvis gjorde man om cancerplanen till en cancerstrategi, och det är en
jäkla skillnad. Med en strategi följer inga
pengar, en plan kräver specifika åtaganden och öronmärkta resurser.
Carsten Rose suckar, även om han lovordar cancerstrategin och anser att den
innehåller många bra förslag som inte
riktigt tas tillvara.
Även i Sverige skapade Carsten Rose
en klinisk prövningsenhet och ett cancerkompetenscentrum i Lund. Som divisionschef genomförde han även det
politiska beslutet om sammanslagningen
av de onkologiska klinikerna i Lund och
Malmö, en fusion som skapade starka
motsättningar.
– Det var tufft på många sätt. Jag försvarade onkologin, min önskedröm efter
sammanslagningen var att skapa ett cancercentrum på Skånes universitetssjukhus och låta Lund och Malmö profilera
sig var för sig utifrån sina styrkor. Men
det var ett omöjligt uppdrag, det fanns
för mycket prestige och revirtänkande,
säger Carsten Rose.
Hett temperament
Under sin tid som klinikchef i Lund blev
han erbjuden jobbet som chef för Radiumhemmet i Solna. Erbjudandet var
lockande och prestigefyllt. Carsten Rose

hade dock svårt att acceptera lojalitetsklausulen i anställningsavtalet. Han ville
stå fri att kunna kritisera och stå emot
beslut som gick ut över patienterna och
patientsäkerheten. Så svaret blev tack,
men nej tack.
Några år senare skulle han i rollen som
divisionschef ”läxa” upp mellanchefer efter en debattartikel i Sydsvenskan. Tolv
läkare och sjuksköterskor vid onkologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus
hade varnat för en sämre vårdkvalitet till
följd av anställningsstopp och nedskärningar. Carsten Rose blev vansinnig och
skällde ut cheferna på ett möte.
– Jo, så var det. Men bakgrunden är lite
mer komplicerad än den bild som visas
utåt. Jag var inte populär som divisionschef hos sjukhusledningen, jag slogs
verkligen för onkologin. Samtidigt är det
så att om man påtagit sig ett chefskap
så måste man också följa de beslut som
sjukhusledningen har fattat, annars skadas organisationen.
Carsten Rose berättar i sin version om
ett politiskt spel och om hur han som
divisionschef i dagar hade suttit i möten och försökt förhandla fram ett budgetavtal för onkologin som skulle ge ett
tillskott på åtskilliga miljoner kronor. I
den situationen, menar han, var en kritisk debattartikel i pressen, den sämsta
lösningen för att få igenom en ökning av
budgeten.
– Jag försökte få debattartikeln stoppad
tills vi hade fått våra pengar. Men den
publicerades, sjukhuschefen gick i taket
och miljonerna frös inne, säger Carsten
Rose och skakar stilla på huvudet.
Varifrån kommer drivkraften och
stridbarheten; förmågan att stå kvar i
orkanens öga och kunna fortsätta vidare
utan att bli alltför stukad och vingklippt?
Carsten Rose kikar på mig och lutar sig
tillbaka i stolen.
Redan som barn och under skoltiden
var han stridbar och ”bråkig”. På ett
omedvetet plan har kanske tidiga erfarenheter och minnen ändå format honom och satt sina spår, både på gott och
ont, funderar han.
Han var bara sex år då han lades in på
sjukhus på grund av en höftåkomma.
Sjukhuset låg flera timmar med tåg från
Köpenhamn och han såg sin mamma
och pappa, som kom i omlott, endast en
gång i månaden.
– I samma veva föddes min lillasyster
och det skulle dröja två år innan jag fick

se henne, på grund av infektionsrisken.
Jag lärde mig tidigt att klara mig själv,
att bara lita till mig själv och att inte vara
rädd för att stå upp för min sak.
Efter sjukhusvistelsen gick han på
kryckor och retades av klasskompisarna
för att han hade blivit tjock. Carsten drog
sig undan, slukade böcker och lärde sig
att stå stark, oavsett vad som händer.
– Det blev en slags försvarsmekanism
för att klara mig genom livet.
Dynamisk forskningsmiljö
Det knackar på dörren. Klockan är snart
tolv och kollegorna på institutionen för
immunteknologi vill att Carsten ska följa
med på lunch. Han trivs här, gillar sina
kollegor och är fortfarande driven av
den vision han så länge haft: att bygga ett
kraftfullt internationellt cancercentrum
som kan lyfta Sverige till en topposition i
världen. Framförallt, menar han, handlar
det om att modernisera diagnostik och
behandling och ta tillvara den kunskap
som redan finns inom biokemi, systembiologi, gensekvensering, tumörbiologi
och bioinformatik, för att nämna några
områden.
Carsten Rose är en av drivkrafterna
bakom etableringen av Lunds universitets cancercentrum (LUCC) inhyst på
Medicon Village. Här låg tidigare AstraZenecas forskningsanläggning, men
när företaget beslutade sig för att flytta
till Mölndal, såldes den vidare till Medicon Village AB, ett bolag som ägs av
Peab-grundaren Mats Paulssons stiftelse
för forskning, innovation och samhällsbyggande.
– AstraZenecas beslut var ett dråpslag
mot forskningen i södra Sverige, cirka 10
000 arbetsplatser gick förlorade och ett
tag var stämningen mycket dyster. Men
idag är det fler anställda på Medicon
Village än när Astra lämnade området.
Och vi har lyckats skapa en dynamisk
forskarmiljö med 300 experimentella
cancerforskare och 400 anställda som arbetar med cancer i en akademisk miljö.
Och här finns nu många framgångsrika
kluster av biotech-företag. Det är en fantastisk utveckling.
Men, menar han, att samla cancerforskningen till LUCC och Medicon Village, har varit en mödosam kamp.
– Det tog hus i helvete. Men molekylärbaserad medicin kräver ett visst underlag. Min erfarenhet från andra länder
som USA, Storbritannien och Frankrike,
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är att de institutioner som når vetenskapliga framgångar och får nobelpris, är relativt små institutioner med 300 till 600
anställda som känner varandra. De bästa
idéerna skapas i nära samarbeten.
En av de stora utmaningarna för
svensk cancerforskning, menar han, är
att hitta bättre former för att mer effektivt driva kliniska studier. Just nu arbetar
Carsten Rose med att utveckla ett webbaserat utbildningsprogram för klinisk
forskningsmetodik. Han är även involverad i en ”think tank” på Medicon Village, ett multidisciplinärt samarbete med
representanter från flera fakulteter.
– Jag har alltid sett cancersjukdom
som en intellektuell utmaning. Att bli
sjuk i cancer är ett våldsamt ingrepp i en
människas psyke och föreställning om
sig själv. Hela familjen blir involverad
och frågorna som man ställs inför spänner över många områden som existentialism, palliativ vård, eutanasi, men också
områden som ekonomi och juridik. Det
kräver en intellektuell samling för att
kunna möta dessa frågor på bästa sätt.

krav som vi behöver följa. Frågan man
bör ställa sig är dock om den enskilde
patienten ska betala för att vi låter bli att
centralisera. Om du själv blir sjuk, var
vill du bli opererad? Du tar knappast din
bil till en cykelverkstad.
Carsten Rose tycker också att vi ska
införa en certifiering i Sverige. Frågan är
ständigt aktuell, men fortfarande diskuteras formerna för hur det ska gå till.
– Jag tycker absolut att man i Sverige
bör ställa krav på att man ska förnya sin
legitimation. Det gör man i andra länder
och inom andra yrken.
Och så berättar han en historia om när
han nästan blev av med körkortet på Fyn,
på väg till en patient en tidig lördagsförmiddag. Carsten Rose körde 120 kilometer i timmen och överskred hastighetsbegränsningen med 40 procent. Han fick
behålla körkortet under förutsättning att
han gjorde ett teoriprov och ett körprov.
– Jag har kört bil sedan jag var 18 år
och trodde jag var en förträfflig bilförare,
men fick veta att det var jag inte alls. Min
fru brukar vara rasande då jag kör.

Centralisering i fokus
Carsten Rose berättar om de satsningar
som nu görs i Lund. Här finns Max IV-laboratoriet och nu byggs även European
Spallation Source, ESS, en forskningsanläggning som kommer att vara ett tillskott även inom cancerområdet.
– Det är två stora satsningar som tillsammans med det som sker inom Medicon Village och på Skånes universitetssjukhus, har alla möjligheter att lyfta
svensk cancerforskning och cancervård
till en internationell toppnivå. När allt är
klart kommer vi att ha ett dynamiskt och
internationellt tungt forskningscentrum
med besökare från hela världen.
I Sverige liksom i Danmark har Carsten Rose varit en stark pådrivande kraft
för en centralisering av cancervården.
Han är kritisk till den nuvarande organisationen med sex regionala cancercentra
(han har för övrigt varit chef för landets
första regionala cancercentrum i södra
Sverige) och anser att de bör vara högst
tre ackrediterade och internationellt
konkurrenskraftiga centra: ett i Uppsala/
Stockholm, ett i Göteborg och ett i Lund/
Malmö.
Men norra Sverige då?
– Man kan inte centralisera allt med
hänsyn till geografiska skillnader, det
finns vissa geopolitiska och nationella

Livet är mer än jobb
Han är inne på sitt tredje äktenskap. Det
har kostat på att arbeta så mycket som
han har gjort och det har varit slitsamt
att pendla mellan två länder. Nu försöker
han ta det lugnare, njuta mer och ta tid
till saker som gör honom glad. Vi pratar
om det nya operahuset i Hamburg som
ska invigas senare i vår; operahuset ser
ut som ett spökskepp, taget ur Richard
Wagners ”Den flygande holländaren”.
– Personligen älskar jag Puccini. Jag
har också försökt att introducera opera
till mina barn och barnbarn med vissa
framgångar.
Nyligen var han på konsert på Louisiana och lyssnade på den ryske konsertpianisten Grigory Sokolov.
– Han spelade Mozart så kristallklart
och vackert att hela kroppen rös.
Carsten Rose berättar också om ett
hobbyprojekt som håller hans kreativitet
full sysselsatt. Tillsammans med en möbelsnickare har han designat ett matbord
i valnöt som ska vara klart till jul. Han
tar fram ett papper och börjar skissa på
matbordets originella form.
– Det kommer att bli så snyggt, säger
han och ler med hela ansiktet.
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Carsten Rose om:
Bristen på specialister: Fler och fler behöver diagnostik och behandling av en cancersjukdom.
Samarbete mellan välutbildade och subspecialiserade kirurger, radiologer, patologer, onkologer och sjuksköterskor är en absolut nödvändighet. I alla fem (!) specialiteter saknas specialister,
vilket gör det svårt att korta väntetiderna och bedriva optimal behandling, klinisk forskning och
välfungerande tvärvetenskapliga konferenser.
Nivåstrukturering: För nästan alla cancerdiagnoser krävs en mycket högre grad av centralisering. Av hänsyn till patienterna är det ingen
idé att landsting och regioner kan besluta om att
delta i nivåstruktureringen, Sverige är med 9,5
miljoner invånare alltför litet.
Standardiserade vårdförlopp: Standardiserade
behandling - och vårdplaner är önskvärda i viss
mån, men det finns betydande risk för att forskning utveckling blir lidande, särskilt i Sverige
där det krävs kräver mycket tid och energi för
att ändra i avtal och där konsensus ofta används
för att bromsa utvecklingen på bekostnad av expertkunskap.
Nationella cancerstrategin: Den nationella
strategin är ett stort framsteg. Nuvarande regeringar bör genast se till att strategin ersätts med
en cancerplan med öronmärkta resurser och en
fortlöpande revision. Landstingens och regionernas makt behöver också minska.
Kostsamma cancerläkemedel: Där här för att
stanna särskilt inom onkologi och hematologi. I
pipeline finns ungefär 200–250 nya substanser.
Flera av dessa kommer att kunna användas även
inom andra specialiteter. Den offentliga kostnaden kommer kraftigt att öka och därför måste
det ställas krav på att de nya läkemedlen ska
användas baserat på vetenskapliga bevis som
erhållits genom god klinisk forskning. Man kan
med fördel samarbeta i Norden och EU när det
gäller inköp (rabatter) och det kan ske inom ramen för en väl genomtänkt och implementerad
cancerplan.

LDR-behandling
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Bröstcancer hos yngre kvinnor:
gentester behövs för behandling
Bröstcancer hos unga kvinnor (<40 års
ålder) är ovanligt, med en kumulativ
risk på 0.40-0.45 procent vid denna
ålder. Totalt utgör de mindre än sju
procent av kvinnor som diagnostiseras
med bröstcancer i västvärlden. Trots
den relativt låga risken, är bröstcancer
den ledande dödsorsaken bland kvinnor under 45 års ålder i höginkomstländer.

B

ehandling av dessa patienter baseras oftast på data från kliniska
prövningar inriktade på äldre
kvinnor. Aspekter som etiologi och biologi av bröstcancer hos unga kvinnor är
dåligt förstådd och forskning inom detta
område är välbehövligt. Unga kvinnor
har dessutom många år framför sig med
ökad risk för långtidseffekter av behandling och konsekvenserna av återkommande sjukdom.
Vid årets ESO-ESMO Breast Cancer in Young women (BCY3) i Lugano,
Schweiz, presenterades de senaste uppdateringarna inom området. Fokus låg
framförallt på vikten av genetisk vägledning och testning av alla unga kvinnor, speciellt i närvaro av bröstcancer
i familjeanamnes eller om tumören är
trippelnegativ. Förutom mutationsscreening av BRCA1/2-generna bör testning
av ytterligare gener med måttlig till hög
penetrans övervägas (exempelvis för
TP53, PALB2, PTEN, CDH1, CHEK2,
RAD51C, BRIP1). Detta rekommenderas för kvinnor med stark misstanke om
bröstcancerärftlighet när de har testats
negativt för BRCA1/2. Genetisk vägledning bör erbjudas före inledningen
av behandlingen, inför val av bröstoperation och/eller cytostatika när detta är
möjligt.
Vidare diskuterades att kommersiellt
tillgängliga genexpressionstester inte har
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studerats brett hos unga kvinnor. Det
finns inte tillräckligt med data som kan
fastställa testernas roll i att förutsäga fördelen med adjuvant cytostatika framför
enbart antihormonell behandling hos
unga patienter med lågrisk hormonreceptorpositiv bröstcancer. Dock rekommenderas att dessa tester bör övervägas
för ställningstagande till kemoterapitillägg i den åldersgruppen.
Studier på gång
Två intressanta och pågående studier
presenterades i årets BCY3 som visar att
det ändå görs en del för att förbättra kunskapsläget när det gäller bröstcancer hos
yngre kvinnor:
MEDIOLA-studien, en fas I/II öppen
multicenterstudie: syftet med denna studie är att utvärdera säkerhet, tolerabilitet,
farmakokinetik samt anti-tumör aktivitet av PARP-hämmaren olaparib i kombination med durvalumab (MEDI4736),

en humaniserad IgG1 monoklonal antiPD-L1 antikropp, hos patienter med avancerade solida tumörer.
Tanken bakom denna kombination är
att olaparib kan utlösa ökade DNA-skad-

Bröstcancer

or som kan inducera förändringar i
tumörens mikromiljö samt frigöra potentiellt immunogena antigener. Initialt
planeras inklusion av cirka 40 patienter i
fyra separata kohorter/cancergrupper: a)
metastaserad, germline BRCA-muterad
(gBRCAm) och HER2-negativ bröstcancer b) gBRCAm platinum-känslig recidiverande ovarialcancer c) recidiverande
småcellig lungcancer samt d) avancerad
ATM-negativ magsäckscancer.
GeparOLA, en randomiserad fas II
studie: syftet med studien är att utvärdera effektiviteten av paclitaxel och olaparib i jämförelse med paclitaxel/carboplatin följt av epirubicin/cyclophosphamide
som neoadjuvant behandling hos patienter med HER2-negativ tidig bröstcancer
samt defekt DNA-reparation i form av
HRD (homologous recombination deficiency).
Cirka 102 patienter kommer slumpmässigt fördelas till veckovis paklitaxel 80 mg/m² plus olaparib 100 mg två
gånger dagligen i 12 veckor eller veckovis paklitaxel plus veckovis carboplatin
AUC2 i 12 veckor, var och en följt av
epirubicin/cyclophosphamid (EC). Randomiseringen kommer att stratifieras
utifrån hormonreceptorstatus samt ålder
(<40 eller ≥ 40) hos patienter med antingen germline eller somatisk (i tumör)
BRCA-mutation (g/tBRCAm) eller med
hög HRD-score. Studiens primära mål är
att se om tillägg av carboplatin eller olaparib till paclitaxel kommer att resultera
i en högre andel patologisk komplett respons.
Det är också värt att nämna en presentation av Helene Rundqvist från Karolinska Institutet. Hon visade resultat från en
studie avseende den positiva effekten av
träning som kan förebygga cancer genom
funktioner relaterade till viktkontroll,
sänkning av estrogenivåer och andra tillväxtfaktorer (insulin, IGF-1, leptin), ökat
immunförsvar och förbättrad DNA-reparation. Det finns nu många studier
som visat att motion förbättrar livskvalitet och minskar cancerrelaterad trötthet
och behandlingsbiverkningar. I observationsstudier är fysisk aktivitet även associerad med reducerad återfallsrisk samt
förbättrad överlevnad hos kvinnor med
bröstcancer.

Stefanos Tsiaprazis
Läkare, Klinisk Genetik, Uppsala
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Notiser

Ny heltäckande bok om medicinsk
behandling av tumörer
Nu finns det en ny version med en omfattande och imponerande uppdatering av
den norska boken Medikamentel kreftbehandling; Cytostatikaboken. (Red:
Olav Dahl, Gustaf Lehne, Thoralf Christoffersen).

I

nnehållet i boken ger en omfattande
och ambitiös täckning av hela det
medicinskt onkologiska behandlingsområdet, inte enbart cytostatika utan
även av alla idag använda medicinsk
behandlingar. Boken visar på använd-

ningsområden och diskuterar effekter,
biverkningar och mekanismer på ett
initierat och mycket givande sätt. Den
som vill förkovra sig i ämnesområdet har
verkligen något bra att bita i. Boken kan
beställas genom bjorg.algeroy@helsebergen.no eller genom avdelningen för
farmakologi, medicinska fakulteten,
Oslo Universitet. Prist är 450 NOK.
Roger Henriksson
professor, överläkare

SSGO tar upp vulvacancer
Det drar ihop sig till årets SSGO-dag,
då Svenska Sällskapet för gynekologisk onkologi, samlar alla medlemmar
för kompetensutveckling och årsmöte.
2017 års möte hålls i Stockholm den 20
januari och temat denna gång blir vulvacancer.

T

rots att det saknas vårdprogram
och att vulvacancer inte finns
med bland de 20 cancerdiagnoser inom standardiserade vårdförlopp
finns det anledning att uppmärksamma
kunskapsutveckling på området. Även
konsekvenserna av de beslut som fattats
kring den nationella nivåstruktureringen
av vulvacancer kommer att belysas.
För uppdatering av ”state-of-the-art”
har man bjudit in Maaike Oonk från Nederländerna, som är kirurg verksam vid
University Medical Center Groningen.
Mötet inkluderar också uppdateringar
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från arbetet med de nya nationella vårdprogrammen för endometriecancer och
cervixcancer.
Anmälan görs till SSGO:s sekreterare

Jessica Wihl (jessica.wihl@skane.se).
Jessica Wihl

Notiser

Snabbare behandling med SVF
Patienter med cancer som utretts enligt
standardiserat vårdförlopp (SVF) får
behandling snabbare än tidigare. Det
visar den första nationella redovisningen av vårdförloppens väntetider, som
presenterats av Regionala cancercentrum i samverkan.

D

et är de första fem förloppen i
SVF (akut myeloisk leukemi,
huvud- och halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, prostatacancer
och blåscancer) som nu redovisas. Av de
som fått en cancerdiagnos i de fyra förstnämnda redovisas en kortare väntetid
från välgrundad misstanke till start av
första behandling.
Under första halvåret 2016 har 52 procent av de som genomgått ett SVF för
högrisk prostatacancer startat behandling med botande syfte inom 60 dagar.
Detta är bättre än tidigare. Det ska dock
noteras att det än så länge endast är 30
procent av det totala antalet patienter
med prostatacancer som utretts enligt
standardiserat vårdförlopp.

– Det här är ett första tecken på att det
nya arbetssättet i cancervården fungerar.
Att vi redan ett knappt år efter införandet
av SVF ser att väntetiderna är på väg att
kortas är nästan mer än vi vågade hoppas på, säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL och ordförande i
RCC i samverkan. Väntetiderna är ju det
område inom cancerstrategin där vi hittills inte varit framgångsrika, trots RCC:s
omfattande vårdprocessarbete. Därför är
dessa första resultat extra glädjande, säger hon. Men de ska enligt Gunilla Gunnarsson tolkas med försiktighet.
– Kvalitetssäkring av data och rapporteringsrutiner pågår tillsammans med
landsting och regioner.
Samtidigt redovisas patientenkäter
som visar att de patienter som fått en
cancerdiagnos är nöjda med omhändertagande i vårdförloppet.
Statistiken presenteras på RCC:s hemsida (www.cancercentrum.se)
Kjell Bergfeldt
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SOFs arbetsmiljöenkät
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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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45 år av forskning
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Kluriga fall

Hagbergs kluriga fall 12
Metastaser...eller?
67-årig tidigare frisk kvinna söker för
smärtor i rygg och bäcken. MRT (bild 1)
visar multipla metastasmisstänkta förändringar i ländrygg och bäcken. PET
visar patologiskt upptag i skelettförändringarna och rikligt med patologiska
mediastinala lymfkörtlar (bild 2). Biopsi
från skelettförändringarna visar granulomatös reaktion.

Bild 1

Bild 2

Diagnos ?

Svar: Se sista sidan.

Rättelse om mätningar

I

förra numrets artikel från det europeiska mötet i Dublin om palliativ vård
hade det insmugit sig ett fel som gav
en missvisande bild om de instrument
som används för att mäta patientens behov. Det är det nya instrumentet IPOS
som ger en mera mer fullödig bild av patientens situation och symtomatologi, för
möjliggörande av optimering av patientens välbefinnande.
Redaktionen
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Debatt

Vårdprogramgrupper
Hjälp oss över mållinjen
Vi vill kort kommentera den aktuella
artikeln i Svensk Onkologi Nr 4 2016
om att det nationella regimbiblioteket
nu finns på nätet.

V

i har båda deltagit i arbetet med
det Nationella Regimbiblioteket,
ett arbete som pågått i flera år.
Efter mycket hårt arbete från flera i gruppen som arbetat med detta projekt, och i
huvudsak från AnnSofie Fyhrs sida, har
regimbiblioteket nu börjat ta gestalt.
Regimbiblioteket skall ju vara en nationell angelägenhet, och skall till stor
del kunna ersätta de regionala och lokala manualer för cytostatika som funnits
i många år. För att undvika att ett stort
antal personer sitter på olika ställen i landet, och lägger ned mycket arbete på att
skapa dessa likartade rutiner, vill vi nu
slå ett slag för att skapa ett så komplett
nationellt regimbibliotek som möjligt.
Undertecknade har varit djupt involverade i att utveckla lokala och regionala
rutiner för cytostatikabehandling, med
skapande av regimscheman, dosreduktionsscheman och antiemetikascheman.
Mycket arbete med detta har även gjorts
i Lund, med skapande av den så kallade
Silverbibeln. Detta arbete har således
skett inom flera olika regioner i Sverige,
med näst intill identiska behandlingsscheman.
Enhetligt över hela landet
Med ett nationellt regimbibliotek har vi
möjligheten att skapa behandlingsregimer som är enhetliga över landet, och
om patienter flyttar runt i landet skall de
erhålla likvärdig behandling, på likartat
sätt oavsett var de befinner sig. Detta
ökar inte bara tryggheten för patienten,
utan ökar även patientsäkerheten. Det
nationella regimbibliotekets regimer kan
när det är i full drift även importeras di-
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rekt till de digitala it-system för cytostatikaordination som finns på marknaden.
Även detta gör att patientsäkerheten
ökar, och att vi kan ta del av nya regimer
snabbt och enkelt oavsett var vi befinner
oss i onkologi-Sverige.
Med ett nationellt regimbibliotek som
utgår från aktuella vårdprogran får vi
också en tydlighet och enhetlighet gentemot aktuella vårdrutiner. De nationella
vårdprogramgrupperna blir ansvariga
för aktuella regimer, och får också en direkt möjlighet att införa nya regimer och
rutiner när man så önskar.
För att kunna slutföra och senare underhålla regimbiblioteket är vårdprogramgrupperna en mycket viktig aktör.
Det är den grupperingen som måste godkänna kurerna som finns i regimbiblioteket. Vår vädjan är att alla vårdprogramgrupper snarast prioriterar detta arbete,
så att regimbiblioteket blir så komplett
som möjligt. Detta kommer att innebära
att vi får en enhetligare beskrivning av
aktuella cytostatikabehandlingar i landet, vi ökar avsevärt patientsäkerheten,
och vi slipper skapa regionala och lokala
rutiner, vilket bland annat också sparar
läkartid till patienternas fromma.
Så snälla ansvariga för de nationella vårdprogrammen: Vi har nästan nått
målet. Hjälp oss nu bara över mållinjen
så att vårt Nationella Regimbibliotek
verkligen blir nationellt!

Stefan Bergström
Överläkare, docent, Onkologikliniken
Gävle, skapare av cytostatika-manualen
Uppsala-Örebroregionen
Martin Erlanson
Överläkare, Cancercentrum, Umeå,
ordförande SOF

Masterclass i gynonkologi

Svensk Onkologi 6 · 16

29

Den sömlösa cancervården

Landets nyaste onkologklinik ska
göra cancervården sömlös
I januari öppnade den onkologiska
verksamheten för bröstcancerpatienter
på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm. Målet är att skapa en sammanhållen vårdkedja som följer patienten
från utredning fram till avslutad behandling. Liknande vårdkedjor byggs
nu inom urologisk och kolorektal onkologi. Satsningen har väckt stort intresse
bland många onkologer och onkologsjuksköterskor.

C

hristian Kylander är verksamhetschef på Capio S:t Görans
sjukhus på Kungsholmen i Stock-

holm.
Han tar emot på sitt tjänsterum tidigt
en grådisig morgon i november.
Efter att ha arbetat en stor del av sitt
yrkesverksamma liv som cancerkirurg
på Gastrocentrum vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, blev han
för några år sedan rekryterad till tjänsten som verksamhetschef på Nyköpings
lasarett.
– Jag ville vidare. Jag är ingen forskartyp, även om jag i många år varit
marinerad i forskning på ett universitetssjukhus. För mig har chefsuppdraget
inneburit nya möjligheter att begrunda
och påverka hur vi behandlar patienter i
vårdkedjan.
Efter knappt tre år i Nyköping blev han
för drygt sex år sedan uppmanad att söka
tjänsten som verksamhetschef på Capio
S:t Göran.
– Jag tycker att det är otroligt spännande. Att vara verksamhetschef är ett
inspirationsyrke och jag ser stora påverkansmöjligheter och förutsättningar att
vidareutveckla vården.
Uppdelning av cancervården
På våren 2015 fick Capio S:t Göran i
uppdrag av politikerna i Stockholms läns
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Christian Kylander

landsting att ta ansvar för delar av den
onkologiska verksamheten och starta
ett Bröstcentrum med en sammanhållen
vårdkedja; alla de komponenter som en
patient behöver för ett gott omhändertagande och en god cancervård ska finnas
samlade på ett ställe. Några månader
senare fick sjukhuset ett utökat uppdrag
att även bygga liknande vårdkedjor för
patienter med prostatacancer och kolorektal cancer.
– Många patienter har tyvärr fått uppleva en fragmenterad sjukvård där ingen
tar det övergripande ansvaret för patientens hela resa genom vården. Det är inte
rimligt att patienter som befinner sig i en
livskris ska behöva åka runt mellan olika sjukhus och träffa olika personer som
inte har verktyg för att samarbeta runt
patienten. Vi har nu fått uppdraget att
ta ansvar för hela processen, vilket skapar goda förutsättningar att arbeta med
kvalitet och patientsäkerhet på ett övergripande sätt, säger Christian Kylander.
Det politiska beslutet att dela upp den
medicinska cancersjukvården på tre enheter (Karolinska Universitetssjukhuset,
Södersjukhuset och Capio S:t Görans
sjukhus) där både vård och forskning ska

finnas på alla sjukhus, har väckt debatt.
Vissa patientföreningar har varit kritiska och från delar av professionen och
akademin har det kommit invändningar
att förslaget går emot en internationell
utveckling där man för samman cancervård och avancerad teknologi med forskning på stora sjukhus.
– Erfarenheter visar att satsningen
på onkologisk stordrift inte har varit så
framgångsrik utifrån patientupplevelsen. I många år har man haft chansen
att utveckla fungerande vårdkedjor så att
patienter får en sömlös cancerresa. Men
försöken har inte nått målen. Vi har haft
en splittrad organisation och svårt sjuka
patienter har fått vänta i långa köer och
inte fått den kontinuitet de har behövt.
Strukturen har kanske gynnat professionen, men inte patienterna.
Svensk hälso- och sjukvårds stora problem handlar inte om kvalitet, menar
Christian Kylander, utan om en splittrad
och fragmenterad organisation och en
dålig tillgänglighet.
– Svensk cancervård håller världsklass.
Men när det gäller tider för utredning
och behandling kan det ta många månader och det visar hur illa organiserad
vården är. Ett viktigt skäl, tror jag, är att
vi arbetat för långt ifrån varandra.
Finns det inte en risk att S:t Görans
sjukhus nu dränerar övriga onkologiska
enheter i Stockholm på kompetens?
– Vi har varit lyckosamma i att rekrytera onkologer och sjuksköterskor
som lämnat den kliniska onkologin för
att syssla med annat och som nu ser en
väg för att kunna utvecklas inom sin ursprungsprofession.
Sömlös vård
Christian Kylander är entusiastisk över
uppdraget att bygga upp cancervården
på S:t Görans sjukhus. I januari i år star-

Den sömlösa cancervården

tade Bröstcentrum sin verksamhet, och
arbetet är nu i full gång med att skapa
liknande vårdprocesser även för patienter med prostatacancer samt kolorektal
cancer.
– Inför uppstarten av våra verksamheter har våra medarbetare besökt olika
cancercentra runt om i världen. Vårt mål
och vår vision är att skapa ett Comprehensive Cancer Center där man samlar
alla de kompetenser som behövs för att
sköta cancerflödet, samtidigt som vården
knyts till ett forskningscentrum. Vårt
uppdrag är att skapa förutsättningar för

en högkvalitativ vård där vi hela tiden
mäter och följer upp våra resultat.
Det cancercentrum som etableras på
S:t Göran organiseras nu under Kirurgkliniken och består, när verksamheterna är fullt utbyggda, av tre enheter för
bröst-, kolorektal- och prostatacancer.
Arbetet med att bygga upp en välfungerande organisation pågår för fullt.
I dagsläget tror inte Christian Kylander
att det kommer att etableras en separat
Onkologklinik.
– Nej, jag tror inte det. Vi behöver arbeta tvärprofessionellt och träffas över

specialitets- och yrkesgränserna. Fokus
är patienten och att vi hela tiden dimensionerar antalet medarbetare och specialister utifrån vad vårdkedjan behöver.
Det som inte får ske är att olika specialiteter optimerar sina verksamheter utan
att beakta hela processen. Vi måste se till
att skapa ett gränsöverskridande samarbete.
Som verksamhetschef ingår han i sjukhusledningen och rapporterar direkt till
VD. Den platta organisationen är en stor
fördel, menar han.
– Vi har bara fyra steg från VD till
verksamhetschefen till första linjens chef
och till medarbetarna.
Christian Kylanders mål för den onkologiska verksamheten på S:t Göran är
att det inom några år ska finnas tre välfungerande och sammanhållna vårdkedjor för patienter med bröst-, prosta- och
kolrektalcancer.
– Vården och organisationen ska vara
tydlig för patienterna, de ska också känna sig delaktiga och vara våra bästa ambassadörer. Förhoppningen är också att
vi ska lyckas skapa en effektiv och välfinansierad verksamhet med stor forskningsaktivitet. Hur vi är organiserade är
inte så viktigt, det viktiga är att vi bedriver ett ständigt förbättringsarbete och är
flexibla och kan anpassa oss efter behoven och de förutsättningar som ges, säger
Christian Kylander.

Eva Nordin
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Tillbaka i cancervården

De är tillbaka för att skapa Sveriges
bästa arbetsplats inom onkologi
I januari i år öppnade den onkologiska
verksamheten för bröstcancerpatienter, med dagvårdsavdelning för läkemedelsbehandling, främst cytostatika.
Erika Isaksson-Friman är forskningskoordinator och en av drivkrafterna bakom uppbyggnaden av det nya Bröstcentrum på Capio S:t Görans sjukhus.

I

januari i år öppnade Bröstcentrum på
S:t Görans sjukhus.
Här finns mammografi, kirurgi och
onkologi samlat för att skapa ett snabbt
och effektivt omhändertagande vid cancermisstanke och konstaterad bröstcancer.
Arbetssättet är tvärprofessionellt; bröstprofilerade kirurger, arbetar nära plastikkirurg, onkologer och specialistsjuksköterskor. På mottagningen finns även
psykiater samt tillgång till kurator, fysioterapeut, lymfterapeut och administrativ
personal.
– Arbetet med att starta den onkologiska verksamheten har varit ett teamarbete och är gjort tillsammans med
Elisabeth Ryd-Ausén, säger Erika Isaksson-Friman.
Uppdraget är också att sköta den basala rehabiliteringen samt ärftlighetsutredningar. Diskussioner och rekrytering av
kompetens inom dessa områden pågår
nu för fullt.
– Inom Bröstcentrum finns en specialinriktad bröstmottagning och mammografiavdelning. Vi har också en särskild
dagvårdsavdelning där patienterna får
sin läkemedelsbehandling. Varje vecka
får vi cirka sex nya patienter som ska
starta cytostatikabehandling. Vi jobbar
hårt för att det ska vara en god kontinuitet, alla våra patienter får en namngiven
kontaktssjuksköterska. Fokus ska vara ett
snabbt och gott omhändertagande, säger
Erika Isaksson-Friman.
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Projektgruppen för utökning av onkologin på Capio S:t Görans sjukhus. Från vänster, Elisabeth Ryd-Ausén, ansvarig
sjuksköterska för Onkologiska dagvårdsavdelningen, Helena Edrén, projektledare, Marie Hjälm Eriksson, uroonkolog, Christian Kylander, verksamhetschef, Pia Borgudd, vårdenhetschef Kirurgmottagningen, PA Dahlberg, FoU-chef,
Erika Isaksson-Friman, bröstonkolog, Per Byström, GI-onkolog.

Vill stärka klinisk forskning
Under större delen av sin karriär har hon
arbetat som bröstonkolog, bland annat
på Radiumhemmet.
Hon gick sedan vidare till läkemedelsindustrin med kliniska prövningar och
därefter till Läkemedelsverket där hon
arbetade som klinisk utredare, parallellt
med en tjänst som bröstonkolog på Sophiahemmet.
– Jag lämnade Radiumhemmet på
grund av att det var svårt att arbeta under de förutsättningar som då gavs. Det
har varit både givande och kul att arbeta

inom läkemedelsindustrin och på Läkemedelsverket, jag trivdes väldigt bra.
Men när jag fick förfrågan om att vara
med och starta en ny onkologiverksamhet på S:t Görans sjukhus, var det väldigt
lockande.
Hon började sin anställning den 1 januari 2015 och har varit en drivande
kraft för att bygga upp cancerflöden samt
forskning och utveckling av onkologin
på S:t Görans sjukhus.
– Jag arbetar bland annat med att bygga strukturer och processer för att stärka
den kliniska forskningen. I stället för att

Onkologidagarna
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Tillbaka i cancervården

Per Byström och Marie Hjälm Eriksson.

Erika Isaksson-Friman

ha en separat prövningsverksamhetsavdelning, kommer vi att arbeta med att
integrera FoU i det vardagliga arbetet. Vi
har forskningssjuksköterskor anställda
på våra mottagningar, kompetensen behöver finnas nära den kliniska verksamheten.
Hur ser du på den heta debatt som varit
kring uppdelningen av onkologin i Stockholm?

– Jag har stor respekt för de synpunkter
och den oro som framförts. Många har
befarat att forskningen ska drabbas på
ett olyckligt sätt. Men vi vill visa, utifrån
det sätt vi arbetar, att det går att bedriva
klinisk forskning med hög kvalitet och
ett i nära och omfattande samarbete med
andra centra i Stockholm.
Vi planerar att starta flera studier och
vi uppmuntrar och ger förutsättningar för att våra läkare ska bedriva forsknings- och utvecklingsarbete i en omfattande grad.
Många onkologer har valt att lämna
sjukvården på grund av en bristande
arbetsmiljö. Vad tycker du är viktigt för
att kunna skapa en god arbetsmiljö där
medarbetare trivs och vill stanna kvar?
– Det centrala är att man känner att
man kan ta hand om patienterna på ett
bra sätt. Att ge en riktigt bra vård. Att
utveckla teamarbete så att olika yrkesgruppers kompetenser tillvaratas. Det är
också till viss del en kultur- och attitydfråga. Om man känner sig dum över att
behöva fråga om vissa saker, skapar det
en osäkerhet och är i förlängningen en
patientsäkerhetsfråga. Vi vill skapa en
miljö med en öppen och tillåtande kultur där medarbetare inte ska behöva vara
rädda att ställa frågor om något är oklart.
Vi satsar också på utbildningar och föreläsningar som våra medarbetare önskar
sig, det kan handla om allt ifrån att man
vill veta mer om bisfosfonater och molekylärbiologi, till hanteringen av tandläkarremisser.
Det handlar också om att skapa en
tydlighet, menar Erika Isaksson-Friman,
kring vem som gör vad och hur medarbetare kommunicerar med varandra,
men också med patienterna. Alla i organisationen ska veta vad som har sagts till
en patient, oavsett om det är en onkolog,
sjuksköterska eller fysioterapeut.
– Vi jobbar också med att försöka ha
en realistisk planering och schemalägg-

ning. Det ska vara enkelt och lättarbetat i
vår organisation. Det är inte realistiskt att
planera in ett patientbesök på 30 minuter
om det finns stora behov kring patienten.
Mycket av det vi jobbar med är standardiserat och går att planera och boka in
i förväg. Med ett mer standardiserat och
strukturerat arbetssätt kan vi effektivisera verksamheten och frigöra tid som kan
användas till exempelvis forskning eller
patienter med särskilda behov.
På sjukhuset finns det även ett lärandecenter som vänder sig till patienter, anhöriga och andra intresserade. Tanken är
också att det ska vara en mötesplats mellan patienter och medarbetare, hur långt
har ni kommit?
– Vi arbetar fortfarande med att utveckla centret som består av flera delar.
Dels tillhandahåller vi information och
utbildningar för våra patienter, som också ingår i vissa av våra projekt, dels har
vi en pedagogisk utbildning för våra anställda för att vi ska bli bättre på att kommunicera. Patienter kan även gå in på vår
hemsida för att ta del av utbildningsfilmer och läsa olika patientberättelser, vilket är väldigt uppskattat.
Hur skiljer sig nuvarande uppdrag från
dina tidigare uppdrag?
– Det är så otroligt mycket enklare att
göra ett bra jobb när det finns bra resurser på sjukhuset. Vi har vårdplatser, röntgentider och det finns ett brinnande intresse bland medarbetarna att skapa det
bästa för patienterna. Jag tycker också
att det finns en prestigelöshet och en god
vilja att samarbeta mellan och över professionsgränserna. Tänker man på varför vi är här, inte för vår egen skull utan
för patienterna, då är det inte så svårt.
Drömmen är att skapa Sveriges bästa
arbetsplats inom onkologi där patienten
verkligen är i fokus och där forskning
och utveckling är integrerat i den kliniska vardagen.
Drivkraften: – en sammanhållen vård
med patienten i fokus
Marie Hjälm Eriksson och Per Byström
är två erfarna specialister som sökt sig
till Capio S:t Görans sjukhus för att vara
med och bygga upp den nya onkologiverksamheten från grunden. Ett intensivt arbete pågår nu för att starta nya
patientflöden inom urologisk och kolorektal onkologi.
På Capio S:t Görans Sjukhus finns ett
av tre Bröstcentrum i Stockholm och un-

Svensk Onkologi 6 · 16

35

ASCO

36

Svensk Onkologi 6 · 16

Tillbaka i cancervården

der hösten har en utökning av den onkologiska verksamheten smugit igång.
Inledningsvis kommer verksamheten att
vara i liten skala, men från årsskiftet 2017
kommer den successivt att öka i volym.
Målet är en sammanhållen vårdkedja,
liknande Bröstcentrum.
– Nu går vi och väntar på en behandlingsavdelning för våra kolorektal- och
prostatacancerpatienter. Vi har inte möjlighet att starta våra två nya flöden i full
skala förrän vi har en nybyggd fungerande enhet. I mars nästa år är det tänkt
att den ska vara klar, säger Per Byström,
ansvarig onkolog för det kolorektala cancerflödet på S:t Göran.
Han blev klar specialist 1999 och har i
många år arbetat på Karolinska universitetssjukhuset. Han har även arbetat på
Läkemedelsverket och på Akademiska
sjukhuset i Uppsala där han även var
konsultläkare i Mora samt på Gotland.
Under en period tog han klivet över till
industrin och var medicinsk rådgivare på
Novartis. Men längtan tillbaka till kliniken blev för stor.
– Även om arbetet var viktigt och meningsfullt på många sätt, upplevde jag att
nyttan av min egen insats där vad gäller
utfallet för patienten var alltför begränsad. På S:t Göran såg jag en verklig chans
att få vara med och starta något nytt och
bygga en process ihop med kollegor, patient- och närståendeorganisationer och
med stöd av en prestigelös sjukhusledning med korta beslutsvägar.
Bygga från grunden
Målet är att bygga en välfungerande
vårdkedja som tillvaratar patienternas
behov, allt ifrån tidig diagnostik till behandling, rehabilitering och sen palliativ
vård när sådant behov föreligger.
Marie Hjälm Eriksson är ansvarig onkolog för prostatacancerflödet. Närmast
kommer hon från en överläkartjänst på
Karolinska universitetssjukhuset och en
deltidstjänst på Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland (RCC).
– Jag har arbetat med uroonkologi
sedan 2004 då jag blev färdig specialist.
Men under de senaste åren har jag valt
att kliva ur kliniken på deltid för att arbeta på RCC. Jag kände att det var viktigt
att engagera mig och försöka påverka
vården av män med prostatacancer från
ett annat håll. När uppdelningen av onkologin var beslutad i Stockholm såg jag
en möjlighet att få vara med och starta en

ny verksamhet från början och jag blev
inspirerad av de tankar och idéer om hur
vården bör vara organiserad som fanns
på S:t Göran.
– Det kliniska arbetet är viktigt för
mej, mixen av intellektuellt arbete och ett
tydligt patientfokus är både inspirerande
och utvecklande. Det är en utmaning att
skapa bra vård med begränsade resurser,
men idag har jag möjlighet att vara med
och påverka hur framtidens vårdkedja
ska se ut så att patienten verkligen hamnar i centrum, säger Marie Hjälm-Eriksson.
Längtan efter nya förutsättningar
Rekryteringen av nya medarbetare pågår
för fullt och diskussioner förs med specialister i onkologi som lämnat sjukvården
och som nu är lockade av att komma tillbaka till kliniken.
– Många längtar efter andra förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb
för patienterna. Det handlar om mycket
erfarna kollegor som kan göra stor nytta
hos oss.
Både Per Byström och Marie HjälmEriksson hoppas nu att de ska få möjlighet att jobba på ett sätt som är mer hållbart och där det finns förutsättningar för
forskning och utveckling.
– Mitt tidigare val att kliva ur kliniken handlade dels om svårigheterna att
under en lång följd av år få ut tilldelad
forskningstid, dels om begränsade möjligheter att arbeta för patientens bästa.
Vi fick mer och mer att göra på kortare
tid och med mindre resurser och till slut
var det inte längre hållbart. Samtidigt var
det ett svårt beslut att lämna det kliniska
arbetet. Jag kände att jag svek mina kollegor och framförallt patienterna. I mitt
nuvarande uppdrag får jag möjligheten
att bygga en sammanhållen vårdkedja
utifrån patienternas perspektiv, säger Per
Byström.
Många har velat åstadkomma det ni nu
bygger upp på S:t Görans sjukhus, vilka
förutsättningar har ni för att lyckas?
– Jag har suttit med på flera flödesutredningar på Karolinska universitetssjukhuset, syftet har varit att skapa optimala
vårdprocesser, men målet har inte riktigt
uppnåtts.
Det är inte så enkelt att ändra en befintlig struktur. Här bygger vi upp en ny
verksamhet och börjar från början. Vi
kopierar inte en tidigare struktur, säger
Per Byström.

Tydligt uppdrag
En viktig förutsättning för att lyckas är
småskaligheten, menar Marie Hjälm-Eriksson. Vägarna till dialog och beslut är
korta och det finns ett tydligt uppdrag
från politikerna vad det är man förväntas
åstadkomma, menar hon.
– Det finns en tydlighet här som jag
inte är van vid från mina tidigare uppdrag. På Karolinska universitetssjukhuset visste jag inte hur många besök jag
förväntades producera, det var långt
mellan sjukhusledningen och medarbetarna på golvet och det fanns många
gånger olika bilder av vad vi förväntades
åstadkomma.
På Karolinska universitetssjukhuset pratar man mycket om värdebaserad vård,
för ni liknande diskussioner på S:t Göran?
– Det beror lite på vad man lägger in i
begreppet. Vi har en värdegrund för vårt
arbete som handlar om att vi ska leverera en effektiv och högkvalitativ vård med
hög patientsäkerhet, men vi arbetar inte
utifrån den modell som Boston Consulting Group har infört på Karolinska.
Däremot arbetar vi med ständigt förbättringsarbete och vi jobbar med att ta
fram kvalitetsindikatorer för uppföljning
och utvärdering som är integrerade i vårt
arbetssätt redan från start, säger Marie
Hjälm-Eriksson.
Det finns en styrka, menar hon, i att de
nya verksamheterna planeras och byggs i
samråd med patienterna och deras närstående och att verksamheten samlas
kring dem, både fysiskt och resursmässigt över specialitetsgränserna.
Om vi hoppar fram i tiden, vad skulle ni
vilja ha åstadkommit om fem år?
– Då skulle jag vilja se en väl fungerande
verksamhet utifrån våra patienters behov
med kompetenta medarbetare och att vi
tillsammans med våra onkologkollegor
på de andra sjukhusen lyckats hålla ihop
onkologin i Stockholm. Jag hoppas också att vi ligger i framkant när det gäller
vårdkvalitet och rehabilitering. Och så
hoppas jag förstås att patienter får en
god kontinuitet och att de känner sig väl
omhändertagna och att vi kan förmedla trygghet under hela vårdtiden. I den
bästa av världar är vi också en del av ett
forskningsnätverk med ett gott samarbete med Karolinska institutet och övriga
onkologkliniker, säger Per Byström.

Eva Nordin
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Post ASCO Symposium
Nationella Onkologichefsrådet Cancerakademi Norr bjuder in till Post ASCO
Symposium. Plats: Centralt i Stockholm
Tid: 25 augusti 2017 kl 9.00-16.00 (Registreringen öppnar kl 8.00)

A

SCO (American Society of Clinical Oncology) är den största
onkologiska vetenskapliga kongressen under året.
De senaste åren har ASCO besökts av
cirka 35 000 delegater. Under mötet presenteras årets absolut viktigaste nyheter
inom onkologi.
Nationella Onkologichefsrådet i samarbete med Cancerakademi Norr inbjuder nu till det sjette Post-ASCO mötet i
Stockholm i augusti 2017.
Post-ASCO mötet bidrar till att sprida
kunskap om de nyheter som presenteras på ASCO och möjlighet att delta i en
diskussion av resultaten i nära samband
med kongressen.
All personal med onkologi som specialitet eller med annan specialitet som
deltar i multidisciplinära onkologiska
team bjuds in att delta. Arbetssättet syftar till att öka kunskapsspridningen om
vetenskapliga nyheter inom onkologin
samt ge tillfälle för yngre doktorer att få
presentera vetenskapliga nyheter.
Anmälan
Program kommer lite längre fram.
Anmälan senast den 20 augusti 2017 på
www.cancerakademin.se.
Om du har några frågor kontakta Monica Sandström, tel: 090-785 28 55 eller
per e-mail: monica.sandstrom@umu.se.

Varmt välkomna!
Nationella Onkologichefsrådet
Cancerakademi Norr
Notera att deltagandet är kostnadsfritt.
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ASCO-kongressen

ASCO-kongressen i Chicago
Cancerakademin har i samarbete med
Företagsresor nöjet att översända följande förslag för resa till Chicago och
ASCO kongressen 2 – 6 juni 2017. http://
am.asco.org/
Flyg med SAS
SK 945: 1 juni
Arlanda-Chicago 16.35-18.35
SK 946: 6 juni
Chicago-Arlanda 21.05-12.30+1
Om ni har önskemål om att åka från annan avreseort än Stockholm (Göteborg eller Köpenhamn) försöker vi ordna detta.
Hard Rock Hotel
Beläget i centrala Chicago nära floden
och Magnificent Mile
Pris 29.950 kr
I priset ingår: I priset ingår: Flygresa med
SAS Arlanda-Chicago tor, flygskatter,
transfer flygplatsen-hotellet t o r, 5 nätter
i enkelrum inkl frukost.
Registrering till kongressen ombesörjs
av deltagarna själva. Sista dag för avbokning utan kostnad är 25 januari 2017.
Namnlista och passkopia emotses senast
35 dagar innan avresan. Hotellrummen
går ej att avboka utan kostnad.
Anmälan via http://cancerakademien.
se/kongressresor2017asco.
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Onkologidagarna

Välkomna till Örebro
Tiden går fort, och ibland har man känslan av att den går fram och tillbaka, vi
har ju redan hunnit avverka en första
vinterperiod och nu har det plötsligt
blivit höst igen. Hösten är definitivt
att föredra framför det snöoväder som
rådde vecka 45.

E

ftersom jag besökte Stockholm när
det var som värst kan jag konstatera att både snöröjning och taxi-väsen ställdes på svåra prov. Då känns det
bättre att flytta tankarna framåt, till andra halvan av mars. Då har den tidiga
våren kommit, med blommande snödroppar och takdropp. Då är också tid för
att sparka igång 2017 års Onkologidagar.
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Den 21 mars klockan 13 öppnar mötet.
Gå in på hemsidan (www.onkologidagarna.se) och ta del av det nästan färdiga
programmet. Där framgår att vi redan på
tisdag eftermiddag kommer att kunna
lyssna på Sir Gregory Winter från Cambridge UK, som kommer att hålla Waldenström-föreläsningen på temat ”Pioneering antibodies for cancer treatment”.
Sir Gregory ligger bakom de metoder
som möjliggjort tillverkning av humaniserade antikroppar, vilka kommit till
användning både inom onkologin och
reumatologin. Hans betydelse kan knappast överskattas. Med utgångspunkt i de
senaste veckornas diskussion i medierna
om den kommande organisationsför-

ändringen på Nya Karolinska sjukhuset
känns det bra att vi kommer kunna bjuda
på ett torsdagsseminarium om fördelar
och nackdelar med temabaserad cancervård. Vidare vill jag att alla ST-läkare
som kan ska skicka in ett vetenskapligt
abstract till mötet. Vi vill gärna få en
mångfacetterad och livlig postervandring. Slutligen, är det dags för alla chefer inom svensk cancervård att skicka
så många medarbetare det bara går till
Onkologidagarna så att svensk onkologi
kan utvecklas åt rätt håll. Vi ses i mars,
välkomna till Örebro!
Johan Ahlgren

ASCO
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Post WCLC Symposium

Post WCLC Symposium
Svenska Lungcancerstudiegruppen i
samarbete med Cancerakademi Norr
inbjuder nu till det andra Post WCLC
mötet i Stockholm i januari 2017.

P

ost WCLC mötet bidrar till att
sprida kunskap om de nyheter
som presenteras vid World Conference on Lung Cancer (WCLC) i december 2016 i Wien.
Mötet vänder sig till vårdpersonal.
Anmälan senast den 10 januari på www.
cancerakademin.se
Antalet platser är begränsade, så först till
kvarn gäller! Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälan bindande.
Om du har några frågor, kontakta
Monica Sandström, tel 090-785 28 55
eller monica.sandstrom@umu.se

Preliminä

rt program
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Notera att deltagandet är kostnadsfritt!
Varmt välkomna!
Svenska Lungcancerstudiegruppen i
samverkan med Cancerakademi Norr
Post WCLC genomförs med stöd av Boehringer-Ingelheim AB och Otsuka Pharma
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SOFs efterutbildningskurs

Lymfatiska maligniteter - nya behandlingsmetoder
och molekylär patologi
Denna kurs arrangeras av Roche och Roche Diagnostics Scandinavia AB

Ulfsunda slott 30 – 31 mars 2017
Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga
rönen inom lymfatiska maligniteter. Målgruppen är specialister
eller ST-läkare inom hematologi eller onkologi med lymfom/
KLL intresse. Det är en interaktiv kurs där deltagarna kommer
att få många möjligheter till diskussioner med kolleger och
kursansvariga.
För utbildningen utgår en deltagaravgift på 2 000 kronor.
För de deltagare som önskar logi, bokas detta på anmälningsblanketten*. Kostnaden för hotellrummet inklusive frukost är
1 500 kronor och faktureras av Roche AB samtidigt med
deltagaravgiften. Deltagaren bokar och betalar sin resa själv.
Roche AB står för alla måltider under utbildningen.

Kristina Drott, Lund
Per-Ola Andersson, Borås
Richard Rosenquist, Uppsala

Inbjudan med anmälningsblankett är utskickad till berörda
kliniker.
Vid frågor är ni välkomna att kontakta Ulla Klinga på
mobiltelefon 0709-67 01 03 eller e-postadress
ulla.klinga@roche.com

Ulla Klinga
Medicinsk projektledare

Vi behöver få in din anmälan senast den 27 februari
2017. Vid avbokning kommer Roche AB att fakturera huvudmannen deltagaravgiften samt eventuell kostnad för logi.

Program torsdag 30 mars

Program fredag 31 mars

09.30 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 12.00
12.00 – 13.00
13.15 – 14.00

08.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30

15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 17.00

SE/HAEM/0816/0002

Mats Jerkeman, Lund
Birgitta Sander, Stockholm
Björn Wahlin, Stockholm
Daniel Molin, Uppsala

Anmälan, som är bindande, gör du till:
maria.andersson@roche.com
*Där kan du även rekvirera anmälningsblankett.

Med vänlig hälsning Roche AB

Daniel Tesfa
Medicinsk terapiområdeschef

Kursansvariga och föreläsare

Samling med kaffe och smörgås
Välkomna samt praktisk information
Molekylär patologi och sekvensering
Lunch
B-cellsreceptorn och dess hämmare samt
BCL2 inhibition
Kaffe
forts: B-cellsreceptorn och dess hämmare samt
BCL2 inhition
Nya antikroppar

Proteasomhämmare, imider, epigenetisk behandling
Kaffe
Checkpoint-blockad och nya immunterapier
Lunch
Checkpoint-blockad och nya immunterapier
Samling/avslut

Enligt det ramavtal som träffats mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och
Läkemedelsindustrin skall berörda huvudmän och Läkemedelskommittéer informeras
om alla planerade terapiinriktade utbildningar för sjukvårdspersonal inom Landstinget.

Roche AB Box 47327 • 100 74 Stockholm • 08-726 12 00 • www.roche.se
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Lipus har granskat och godkänt denna kurs.
Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se Lipus-nr 20160028.
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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
Klassisk bild av sarkoidos i mediastinum med multipla förstorade lymfkörtlar som lyser på PET. Mer ovanlig bild av sarkoidos i skelettet men biopsin och
kliniska förloppet ger en säker diagnos. Ingen behandling har givits. Smärtorna har minskat. Sarkoidos behöver som regel ingen behandling utan läker av
sig själv.
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