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Det är mycket nu! Den rubriken skulle
kunna stå på alla de ledare jag skrivit
sedan jag började som redaktör för
Svensk Onkologi. Jag brukar konstatera
att det händer mycket inom svensk cancervård. Det må handla om standardiserade vårdförlopp, nivåstrukturering,
it-utveckling, nya läkemedel, eller för
den delen, nya organisationsformer,
som på Nya Karolinska i Stockholm.

V

i cancerläkare har en central
plats i denna utveckling. Dels för
att vi berörs av den, men också
för att vi har möjlighet att påverka den i
grunden, framför allt om vi kan samlas
och ta fram argument som är bra – bra
för oss och bra för våra patienter.
Men vi har få tillfällen att tillsammans
diskutera allt som sker; det finns egentligen bara ett forum där alla kan vara på
plats och medverka i dialogen med kollegor och chefer. Det är på onkologidagarna. Det är bara där vi kan ses, lära oss
mer om allt det nya, bedöma konsekvenser och möjligheter med utvecklingen
för att kunna samlas om en uppfattning
om vad som är bra för vårdprofessionerna och cancerpatienterna.
Så vill du vara del av utvecklingen?
kunna påverka och ge dina synpunkter
på vad som bör göras och vad som kanske inte bör göras – då ska du komma
till Örebro den 20-24 mars. Årets onkologidagar bjuder ett innehållsrikt och
späckat program plus en ST-kurs kring
huvud-halscancer. Mer om detta på annan plats i tidningen.
På tal om utveckling. Även tidningen
utvecklas. Före några år sedan genomgick Svensk Onkologisk förenings egen
publikation en rejäl ansiktslyftning. Något som många uttryckt sin uppskattning
över. Vi vill gärna fortsätta förbättra tidningen. Inom SOF har vi bildat ett redaktionsråd där utvecklingen kommer att
ledas. Där finns företrädare för onkolo-

gin i hela landet med uppdrag att försöka fånga upp vad som sker på olika håll.
Förutom mig så finns Helga Hagman i
Jönköping, Mikael Johansson i Umeå,
samt Nina Cavalli-Björkman och Henrik
Lindman från Uppsala med i redaktionsrådet. Vi välkomna gärna fler mediaintresserade kollegor, i första hand skulle
vi behöva förstärkning från syd och väst.
Ni kommer under 2017 att märka av
en gradvis förändring av tidningen. Redan i detta nummer startar vi en artikelserie där våra kollegor på universitetsklinikerna runt om i landet presenterar
sin kliniknära forskning. Vi börjar i norr
där vi får en belysning av en del av förklaringen till att Norrlands Universitetssjukhus är Sveriges bästa, enligt Dagens
Medicins ranking. I kommande nummer
kommer vi att återkomma med motsvarande skildringar av vad som pågår inom
den kliniska cancerforskningen runt om
i landet. Det kan inte vara lite med tanke
på omfattningen på det som vi får ta del
av från Umeå.
Hoppas ni fortsätter uppskatta det vi
gör med tidningen. Alla är välkomna att
bidra till debatten eller om ni vill tipsa
om något vi borde uppmärksamma från
din arbetsplats. Skriv till mig eller ta upp
frågor kring tidningen när vi ses i Örebro.
Väl mött på onkologidagarna.

Kjell Bergfeldt
redaktör
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Ledare

Så blir onkologin starkare
Jag har nu snart suttit två år som ordförande för Svensk Onkologisk Förening.
Det har varit en mycket intressant tid
men tyvärr måste jag avsluta mitt uppdrag vid årsmötet på grund av utökade
arbetsuppgifter på kliniken.

N

är jag tillträdde hade SOF fått
en något ändrad inriktning och
skulle utvecklas mot att vara
onkologernas förening, och inte en sammanslutning för intresserade av cancervård och forskning. Behovet av denna
avgränsning har blivit än tydligare de
senaste åren, jag tänker på utvecklingen
av standardiserade vårdförlopp (SVF)
och organisationen med tema cancer på
Nya Karolinska sjukhuset (NKS) i Stockholm. Den visar bland annat på behovet
av en stark onkologi.
Det har de sista åren skett en märkbar
förbättring av behandlingen med nya
läkemedel och växande kunskaper om
behandlingar för olika cancertyper. Den
onkologiska behandlingen har blivit en
allt viktigare del av primärbehandlingen
och är den kanske viktigaste förbättringen vad gäller långtidsöverlevnad. Även
för metastaserande sjukdomar har behandlingen förändrats dramatiskt och
många patienter får behandling under
lång tid. För bara tio år sedan var det
otänkbart att ge tredje linjens behandling
men nu är det nästan regel. Detta innebär också att den palliativa fasen av cancer har förändrats, inte bara beroende
på en förbättrad medicinsk behandling
utan också att avancerad sjukvård i hemmet har utökats och patienter kan vistats
i hemmet en längre tid. Samtidigt har behoven av omvårdnad och rehabilitering
blivit större.
SOF-styrelsen hade under hösten ett
internat där vi diskuterade framtidens
onkologi. Vi gjorde en SWOT analys
som resulterade i tre frågor som vi måste
arbeta med:

Säkrad kompetensförsörjning
Stärka onkologens plats i vårdprocessen
• Säkra den onkologiska specialitetens
framtid
Ytterligare en fråga som diskuterades
och som också inkluderas i de övriga
är att införa benämningen cancerläkare
på oss onkologer. Nu är det många som
ser sig som cancerläkare men enligt min
uppfattning är det flera aspekter i både
behandling och omvårdnad som i första
hand är onkologisk i alla delar av vårdprocessen.
•
•

Stärka onkologens plats i vårdprocessen
Genom (SVF) och skapande av NKS så
har vårdprocessen kring en cancerpatient kommit i centrum. Det är en viktig
tanke att hitta nya arbetssätt som skall
förbättra processen genom utredning
och vägen till behandling av patienten.
I processtänkandet ska patienten vara
i centrum och olika specialister ska utföra sitt uppdrag. Vem som skall ha det
överordnade ansvaret för processen är
inte självklart. Man kan tänka sig olika

lösningar, att ansvaret går mellan olika
specialiteter beroende på var patienten
befinner sig är olyckligt; jag tycker att det
ska finnas ett sammanhållet ansvar för
hela processen. För barn med cancer är
det barnonkologen som har denna funktion. Onkologen (cancerläkaren) kan ha
den på vuxensidan?
Utredning av patienter med misstänkt
cancer regleras av SVF. En väsentlig del i
utredningen är vävnadsanalys och radiologisk utredning. Jag tror att det skulle
vara ett stort värde om onkologens engagemang kom in tidigt i utredningen. Tills
nu har vi haft ett mantra att patienten
skall vara färdigutredd vid bedömning av
onkolog. Jag tror att vi skall ändra denna
syn och ta en större plats i utredningen
av cancerpatienten. För onkologin har
valet av utredning och provtagning lika
stor betydelse som för kirurgin. En viktig fråga är därför hur vi skall öka onkologens roll i den tidiga utredningen för
att utredningstiden skall bli så enkel och
smärtfri som möjlig.
Onkologin hanterar olika typer av behandlingar, både kurativa och palliativa
samt medicinsk och radiologisk behand-
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ling. Ibland kommer vår behandling
in före kirurgi, vilket också talar för att
onkologin ska komma in tidigt i utredningsfasen. Den tidiga kurativa behandling som ges med eller utan kirurgi har
med tiden blivit mera intensiv vilket ökat
behovet av fungerande omvårdnad och
rehabilitering av denna patientgrupp.
En stor del av patientens onkologiska
behandling sker när patienten har fått
återfall eller att det inte finns en kurativ
behandling. När vi nu har bättre verktyg
till vårt förfogande så är cancerpatienterna längre tid under vård och behandling.
Detta innebär dels behov av ökade medicinska insatser och dels ökade omvårdnadsinsatser. Det betyder att inte bara läkemedelskostnader ökar utan behovet av
andra insatser ökar också. Vi kan inte enbart se till medicinska åtgärder utan också till andra åtgärder som är minst lika
viktiga när det gäller att cancerpatienten
skall ha ett så bra liv som möjligt med sin
cancer, för det krävs många gånger andra specialiteter och andra yrkesgrupper.
Samverkan kring patienten blir då extra
viktig. Onkologen skulle kunna få mera
överordnad roll genom att se till att patienten får rätt behandling och att det
finns rätt resurser kring cancerpatienten.
Risk med centralisering
För närvarande pågår utredningar om
nivåstrukturering av vården. Det handlar oftast om att kirurgin skall centraliseras men även viss onkologisk behandling föreslås att centraliseras. För mig är
det självklart om man gör komplicerad
kirurgi skall det göras på en klinik som
har en stor vana. Oftast är detta ett beslut
som naturligt tas lokalt. Görs ingreppen
sällan så skall patienten behandlas på
annat sjukhus. Om man centraliserar
vården innebär det vissa nackdelar. Viss
vård kanske inte behöver centraliseras
utan kanske skall decentraliseras till
patientens närhet. En risk med centralisering är nämligen att man tappar kompetens lokalt och kvaliteten av vård nära
patienten försämras. Utmaningen är
kanske inte att centralisera vården utan
hur kan vi genomföra en decentraliserad
vård med lika hög kvalitet oberoende av
var patienten bor. En annan risk man
med centralisering är kompetensförsörjning, vad händer om någon eller några
nyckelpersoner slutar?
En viktig fråga i framtiden är den kliniska forskningen. Jag tycker att man
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Även onkologens kvalitativa kompetens
måste stärkas. Vi har utmaningar – av
vissa krävs spetskompetens där man på
stora sjukhus kan fokusera på ett fåtal
diagnoser, med andra måste ha en bred
kompetens och behärska flera ämnesområden, oftast på mindre sjukhus. Denna
kompetensbredd är en stor utmaning.
Som jag ser det måste vi arbeta med utvidgat samarbete mellan olika kliniker.
Mellan Umeå och Sundsvall har vi gemensamma strålronder, där var och en
ansvarar för sina patienter, men genom
en pågående dialog kring behandlingsplaner upprätthåller vi hög kompetens
på bägge ställen, vi utnyttjar inlägg från
alla och genom att har regelbunden kontakt kan vi stötta varandra på ett naturligt
sätt. Jag tror att kompetensutvecklingen
måste byggas på samarbete mellan olika
kliniker. Detta samarbete är minst lika
viktigt att ha med andra yrkesgrupper
inom den onkologiska vården.
skall ha perspektivet att så många patienter som möjligt kan vara aktuella för
forskning och kunna inkluderas i studier.
I många studier så är det specialkliniker
som inkluderar patienter och patienter
långt från centra kan inte vara med. Detta kan vara beroende på mycket provtagning. Ett annat problem är att många
studier har så ”friska” patienter som
möjligt och dessa sällan finns i den kliniska vardagen. Exempel är att man bara
inkluderar relativt välmående patienter
(ECOG 0-1) medan den vanligaste patienten mår betydligt sämre. Det andra
är att man exkluderar patienter med vissa manifestationer, exempelvis CNS-metastaser, så att när vi träffar en sådan
patient har vi mycket lägre evidens för
vad man kan göra. Ett förslag kan vara
att man i en klinisk studie har två delar,
en intensiv del med mycket provtagning
och snäva inklusionsregler och en light
version där man har en vidare inklusion,
mindre provtagning och inte lika strikta regler om vilken enhet som genomför
olika åtgärder.
Säkrad kompetensförsörjning
Den viktigaste frågan är att säkra en tillräcklig tillgång på specialister. Jag tror
att behovet av onkologer kommer att öka
kanske framförallt på sjukhus som inte
har en onkologklinik. Detta innebär kanske andra arbetsuppgifter för specialister
och man måste utnyttja den kompetens
som onkologen har.

Säkra den onkologiska specialitetens
framtid
Utveckling idag med sammanhållna
vårdprocesser är i grunden positiv men
idag traditionella klinikgränser kan brytas upp. Detta kan utgöra en risk för onkologin som sammanhållen specialitet
och därigenom ett hot mot kvaliteten
då onkologins sammanhållning av den
icke-kirurgiska behandlingen upplevs
som en styrka. Uppsplittringen av specialiteten är också en risk för försämrad kvalitet på ST-utbildningen. Även
om traditionella kliniker bryts upp har
vi ett stort ansvar att genom samarbete
och utbyte utveckla den onkologiska behandlingen och stärka utbildningen av
ST-läkare och andra yrkesgrupper inom
onkologin.
NKS och dess vårdprocesser har ställt
många frågor kring vår specialitet. Även
om det finns risker och orosmoln så tror
jag att man kan utnyttja att det är en
ny organisation som skapas utan några
egentliga arv och att det finns möjligheter att göra något bra av det. Det måste
också vara högsta prioritet att se till att
det blir bra, det är inte bara nödvändigt
för den onkologiska vården i Stockholm,
utan för Sverige.

Martin Erlanson
avgående ordförande
Svensk Onkologisk Förening

Ledare
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Nytt register för effektiv uppföljning
SVF-patienter kan nu följas i realtid
När standardiserade vårdförlopp infördes väcktes många frågor. Hur skulle
SVF-patienter koordineras och följas
upp? Utmaningarna blev startpunkten
till utvecklingen av ett nytt arbetsverktyg som skapar förutsättningar för enklare inrapportering och möjligheter att
i realtid följa upp både enskilda patienter och hela vårdförlopp.

T

re veckor efter införandet av standardiserade vårdförlopp för prostatacancer och urinvägs- och urinblåsecancer, samlades läkare och sjuksköterskor, vårdförloppskoordinatorer,
regionala processägare samt chefer från
offentliga och privata vårdgivare för ett
möte i september 2015 på Regionalt cancercentrum väst i Göteborg.
Utmaningarna var många och frustrationen stor. Det var mycket som ställdes
på sin spets.
– Vi hade de längsta väntetiderna i
cancervården för våra prostatacancerpatienter. Vår uppgift var nu att pressa
väntetiden från 155 dagar från diagnos
till start av behandling, ned till 60 dagar,
säger Ingela Franck Lissbrant, onkolog
på Sahlgrenska universitetssjukhuset,
regional processägare för prostatacancer
och vice ordförande i Nationella prostatacancerregistret.
Krävdes ny lösning
Frågan var bara hur man skulle kunna
skapa en lösning som gjorde det möjligt
att få en överblick och även kunna följa
enskilda patienter genom vårdförloppet.
Patienter med prostatacancer är ingen
homogen grupp; en stor andel är lågriskpatienter, en annan stor andel är patienter som snabbt behöver kurativ behandling och en tredje grupp är patienter med
spridd sjukdom som snabbt behöver
komma till diagnos.

6
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På startsidan listas alla klinikens pågående SVF-patienter. Här får man en tydlig överblick över aktuella patienter, där
det enkelt går att se vart i vårdförloppsprocessen patienten befinner sig.

– Från nationellt håll hade man bestämt att all SVF-uppföljning av ledtider
skulle gå via våra patientadministrativa
system och på tre veckor hade våra enheter på sjukhus och kliniker uppfunnit
olika metoder för uppföljning, på whiteboard-tavlor, på papper och i Excel.
Vi hade flera tusen patienter att hantera
och nu tillkom dessutom alla de med
välgrundad misstanke om cancer. Koordinatorerna var förtvivlade, de insåg att
det krävdes helt nya lösningar, säger Ingela Franck Lissbrant.
Det fanns ytterligare ett problem; 30
procent av all diagnostik i Västra Götalandsregionen sköts av privata vårdgivare, men regionens patientadministrativa
system är bara tillgängliga för offentliga
vårdgivare.
– Dessutom är i regel en prostatacancerpatients väg genom vården både snårig och komplicerad. Diagnostiken kan
ske på ett ställe inom den privata vården
och sedan utförs behandlingen av en offentlig vårdgivare på ett annat ställe.
Ytterligare en utmaning var hanteringen av KVÅ-koder som tar mycket tid i

anspråk och som inte heller täcker hela
vårdförloppet.
Snabbt från idé till projekt
Vid mötet på Regionalt cancercentrum
väst i september 2015 tog Ingela Franck
Lissbrant tillsammans med kollegan Johan Stranne, urolog och processägare
för prostatacancer, initiativet till ett nytt
IT-projekt. Från idé till färdig pilot tog
det cirka fem veckor.
– Vi drog nytta av det arbete som drivits av styrgruppen för nationella prostatacancerregistret. Det nya SVF-registret,
som inte är ett kvalitetsregister utan ett
vårdregister som innehåller information
om olika vårdmoment, ligger på den nationella IT-plattformen INCA som hanterar många olika kvalitetsregister inom
cancervården. Genom denna lösning
kan teoretiskt sett alla landsting och regioner använda samma registrering.
Det blir också enklare att göra analyser
och jämförelser mellan olika vårdgivare
då samma data samlas in på samma sätt
på samtliga enheter.
– Med detta arbetsverktyg finns samt-

INCA

liga patienter samlade på en lista och
det blir tydligt hur många de är, när de
skrevs in och hur många dagar de varit
inne. Hela vårdprocessen blir väldigt
tydlig. I våra vårdadministrativa system
är patienterna registrerade på personnummer och det blir väldigt svårt för
koordinatorn att få en överblick och följa
enskilda patienter. Med det här systemet
får koordinatorn stenkoll.
Enklare inrapportering
Än så länge är kravet från Sveriges kommuner och landsting, SKL, att det endast
är start och avslut av standardiserade
vårdförlopp som ska rapporteras. Men i
det nya SVF-registret kan datum för alla
delar av utredningen enkelt registreras;
från olika undersökningar till provsvar,
operationstid eller start av annan behandling. Varje vårdförlopp har en unik
händelselista, framtagen utifrån styrdokumenten för respektive SVF.
– Vi insåg att det skulle ta mycket tid i
anspråk att sätta koder. Så i vårt system
sker inrapporteringen på enkla datum
som vi har kopplat till KVÅ-koderna.
En annan fördel är att alla data redovisas i realtid och verksamheterna får
därmed en direkt feedback på hur väntetiderna ser ut, vilket underlättar styrningen av vården.
Nästa steg blir att skapa förutsättningar för att data ska kunna speglas från

SVF-registret direkt till de nationella
kvalitetsregistren för att undvika onödig
dubbelregistrering.
En annan funktion som är under utveckling är att systemet ska känna igen
när en patient går över stipulerad tid och
skicka en varning.
Stödet av och samarbetet med Regionalt cancercentrum väst har varit en viktig förutsättning för att lyckas ro i land
projektet, menar Ingela Franck Lissbrant.
Johan Ivarsson är i grunden civilingenjör och arbetar sedan två år på RCC väst.
Han är produktägare för det nya SVF-registret.
– Jag kom in i projektet för drygt ett år
sedan. Jag såg snabbt att projektet hade
stor potential och att det var något som
verksamheten efterfrågade. Mitt jobb har
varit att tillsammans med statistiker och
systemutvecklare utveckla registret efter
vårdverksamheternas behov och önskemål, samt se till att registret motsvarar
kraven som ställs från myndigheterna.
Johan Ivarsson har också gjort ett omfattande arbete med att skapa en gemensam nomenklatur så att vårdenheter kan
uttrycka väntetider utifrån ett gemensamt språk.
Nycklar till framgång
En av de viktigaste framgångsfaktorerna,
menar Ingela och Johan, är att projektet
är sprunget ur verksamhetens behov och

Varje registrerad patient i registret har en individuell patientvy där koordinatorerna och sekreterarna lägger in
datum för utförda vårdhändelser. Varje vårdförlopp har en fördefinierad unik händelselista som utgår från vårdförloppets styrdokument och önskemål från de koordinatorer och processägare som testat registret. Datum för utförda
vårdmoment redovisas grafisk för att ge en överskådlig bild av patientens vårdförlopp. I patientvyn registreras även
om patienten har en fördröjning och vad fördröjningen beror på.

Ingela Franck Lissbrant, onkolog och Johan Ivarsson,
utvecklare SVF, RCC Väst

i nära samarbete med medarbetarna.
– Det finns så mycket energi och ett
fantastiskt engagemang. Vi prövade att
vända på det traditionella tänket om hur
vi sköter uppföljning och utgick från
vårdens och patienternas behov. Om registreringen i första hand underlättar det
dagliga arbetet och i andra hand kan användas för uppföljning till olika myndigheter, så skapar det motivation, menar
Ingela Franck Lissbrant.
Ur ett verksamhetsperspektiv är informationen om ledtider en förutsättning
för att få syn på flaskhalsar och bristen
på resurser.
– Det handlar en hel del om hur vi
arbetar. Vi har hittills inte varit särskilt
bra på logistik, att planera och utvärdera
vården. Med SVF och en bra uppföljning
har vi nu ett värdefullt arbetsverktyg som
ger oss snabb kunskap om var bristerna
finns och vart resurserna måste styras.
Det ger oss förutsättningar att arbeta
för en kvalitetsdriven vård, säger Ingela
Franck Lissbrant.
SVF-registret är byggt utifrån en generisk tanke och ska kunna användas
av samtliga SVF inom cancerområdet. I
dagsläget är 18 vårdförlopp med i registret och arbetet är i full gång med att testa
funktioner och möta de krav som finns.
– Vi har en kontinuerlig dialog med
koordinatorerna som har chansen att
vara med och påverka hur registret ska
utformas och utvecklas, säger Johan
Ivarsson.
Kostnadseffektiv lösning
Jämfört med många andra IT-projekt i
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vården, har utvecklingen av SVF-registret gått snabbt och kostat förhållandevis
lite. Totalt rör det sig om cirka en miljon
i utvecklingskostnader. Det kan jämföras
med de många miljontals kronor som
spenderats på att få de vårdadministra-
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tiva systemen att fungera i landstingen
och regionerna. Varje landsting och region har sin unika lösning, vilket ställer till
det när man ska jämföra data.
– Här har vi en lösning som utvecklats
utifrån verksamhetens och patientens

behov, som är kostnadseffektiv och som
skulle kunna fungera som en nationell
modell, säger Johan Ivarsson.
Eva Nordin

ASCO-kongressen
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Ny serie: Klinisk cancerforskning i Sverige
Man kan ibland få en uppfattning att
den kliniska forskningen befinner sig
i en djup kris. Så frågan är berättigad:
Hur mår den kliniska forskningen i dagens Cancersverige? Finns det en framtid? Hänger vi med i den snabba utvecklingen? Och visst finns det problem
– men samtidigt kokar det av aktiviteter runt om i landet. Där finns konkurrens men också givande samverkan

S

vensk Onkologi kommer under
2017 att inventera allt som sker
inom den kliniska forskningen i
landet, samtidigt som vi presenterar
människorna och miljöerna där forskningen bedrivs. Vi börjar i Umeå, vid

Norrlands Universitetssjukhus som nyligen utnämnts till Sveriges bästa (enligt
Dagens Medicin). Forskningsklimatet
vid Cancercentrum kan ha bidragit till
denna utnämning, där också Norra sjukvårdsregionens yta utgör en särskild utmaning där studiepatienternas väg till
Cancercentrums mottagning ibland kan
vara lång. Det ställer stora krav på regionalt samarbete runt kliniska prövningar.
I kommande nummer kan ni läsa om
den kliniska cancerforskningen vid övriga universitetssjukhus.

Kjell Bergfeldt

Goda förutsättningar för
patientnära forskning i Umeå
Cancercentrum vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS) är en universitetsklinik som samlar onkologi, hematologi
och palliativ medicin i en gemensam organisation. Den kliniska verksamheten
är samlad med nybyggda moderna lokaler för slutenvård, öppenvård och
strålbehandling.

H

är bedrivs också klinisk och
translationell samt experimentell forskning i ett flera forskningsmiljöer och grupper. Cancercentrums akademiska del organiseras under
Institutionen för Strålningsvetenskaper
vid Umeå Universitet som förutom onkologi även samlar radiofysik, radiologi
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och medicinsk teknik under samma tak.
Viktiga infrastrukturer för forskningen vid Cancercentrum är den kliniska
forskningsenheten för patientnära forskning, ett fullständigt utrustat forskningslaboratorium för translationell tumörbiologisk forskning samt en innovativ
miljö runt Sveriges första PET/MR i
strålbehandlingsmiljö. Forskningen vid
cancercentrum sträcker sig från grundläggande tumörbiologisk forskning via
molekylärepidemiologiska studier i stora
och unika patientkohorter till patientnära klinisk behandlingsforskning.
Klinisk forskningsenhet
För att bedriva klinisk forskning i dagens

pressade kliniska verklighet är en välfungerande klinisk forskningsenhet
(KFE) ett absolut måste. Vid cancercentrum finns idag sex forskningssköterskor
som administrerar och hanterar studiepatienter i såväl prövarinitierade akademiska studier som industrisponsrade
läkemedelsprövningar för så gott som
samtliga diagnosgrupper inom onkologin. Prostatacancer, huvud-halscancer,
lungcancer och bröstcancer är inte helt
förvånande de största patientgrupperna inkluderade i studier administrerade
via KFE. Bland prövarinitierade studier
vid Cancercentrum kan strålbehandlingsstudierna ARTSCAN I (accelererad
strålbehandling vid huvud-halscancer)

Klinisk cancerforskning i Sverige

och HYPO studien (hypofraktionerad
strålbehandling vid prostatacancer)
nämnas. Förutom de stora patientgrupperna inkluderas patienter med gynekologiska maligniteter, sarkom, melanom
och gastrointestinal cancer frekvent i kliniska prövningar.
Laboratoriet – en viktig infrastruktur
Vid Cancercentrum finns sedan 30 år
ett forskningslaboratorium utrustat för
grundläggande tumörbiologisk forskning. Laboratoriet grundades av professor Roger Henriksson 1986 som en
resurs för kliniknära tumörbiologisk
och translationell forskning. Laboratoriet placerades ursprungligen i direkt
anslutning till den dåvarande onkologiska klinikens mottagning med den
uttalade intentionen att fungera som en
stödjande resurs för forskande onkologer. Laboratoriets närhet till den kliniska
forskningsenheten var initialt en styrka
för kliniska prövningar med krav på omhändertagande och processande av prover. KFE och laboratoriet blev tillsammans en viktig infrastruktur för klinisk
forskning. Genom åren har en rad läkare
haft möjlighet att fullborda sin forskarutbildning helt eller delvis vid laboratoriet. Laboratoriet har dessutom genom
åren varit en kontinuerlig vetenskaplig
mötesplats för naturvetare och läkare vid
kliniken. Ett välutrustat kliniknära forskningslaboratorium har många gånger
varit en rekryteringsfördel som lockat
forskningsintresserade blivande onkologer till kliniken.
Under laboratoriets första tid fokuserades en stor del av verksamheten på
olika aspekter av forskning på hjärntumörer med såväl grundläggande tumörbiologisk och molekylärepidemiologisk
forskning som klinisk forskning där
rön från laboratoriets grundforskning
kunnat omsättas i kliniska prövningar.
Laboratoriet flyttade 2010 till nya lokaler inrymda i en av sjukhusets forskningsbyggnader. Det har gett fördelar i
form av närhet till andra forskningslaboratorier och möjlighet att samutnyttja
gemensam laboratorieutrustning. För
prekliniska heltidsdoktorander har detta varit en fördel då interaktionen med
forskare från andra institutioner underlättats i vardagen. Idag har verksamheten
på forskningslaboratoriet breddats och
förutom hjärntumörsforskning bedrivs
experimentell forskning med prostata-

cancer, gynekologiska maligniteter, huvud-halscancer, lungcancer och pankreascancer i fokus.
Avancerad mikroskopi
Laboratoriet leds idag av docent Håkan
Hedman. Utrustning och kompetens för
grundläggande tumörbiologisk forskning inkluderande cellodling och genetisk modifiering av celler finns tillgängligt. Kompentens för djurexperimentella
försök ger möjlighet att testa hypoteser
in vivo innan de testas kliniskt. Ett flertal avancerade djurmodeller för malignt
gliom, prostatacancer och lungcancer
finns uppsatta på laboratoriet. Under de
senaste åren har ett större fokus lagts på
bildgivande metoder och ett avancerat
konfokalmikroskop tillhör laboratoriets
grundutrustning. För in vivo avbildning
finns kompetens för microMRT, ultraljud och microPET i forskningsmiljön.
Idag finns fem doktorander och ett tiotal forskningsingenjörer och laboratorieassistenter på laboratoriet. Studenter på
grundutbildningsnivå erbjuds plats för
projekt- och examensarbeten och utgör
en viktig del av den dynamiska internationella miljön laboratoriet utgör.
På laboratoriet finns forskare från flera
forskargrupper som bedriver translationell tumörbiologisk forskning med olika
fokus. Aktiva forskargrupper har idag fo-

kus på metastasering vid prostatacancer
(dr Emma Persson), trombocyter och exosomer som källa för biomarkörer, samt
cirkulerande tumör DNA/RNA (dr Jonas
Nilsson), molekylärepidemiologi vid
hjärntumörer och lymfom (prof Beatrice
Melin), molekylärepidemiologi och riskfaktorer för kolorektalcancer (doc Bethany van Guelpen), biomarkörer vid gynekologiska maligniteter och huvud och
halscancer (doc David Lindkvist). En ny
forskare på laboratoriet är Daniel Öhlund som nyligen återvänt från post doc
på Cold Spring Harbour Laboratory till
en Wallenbergfinansierad forskartjänst
med fokus på experimentell pankreascancerforskning kombinerad med en
ST tjänst i Onkologi vid Cancercentrum.

Mikael Johansson
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LRIG: En proteinfamilj av betydelse
Ett av de större forskningsområdena
på Cancercentrums forskningslaboratorium rör proteinfamiljen leucine-rich
repeats and immunoglobulin-like domains (LRIG).

D

ocent Håkan Hedman leder
LRIG-gruppen och involverar
flera kliniskt verksamma onkologer på Cancercentrum förutom doktorander och molekylärbiologer på forskningslaboratoriet.
- LRIG-genfamiljen beskrevs först av
vår forskargrupp och har visat sig ha betydelse för cancerutveckling. Familjen
består av tre medlemmar, LRIG-1, -2
och -3. LRIG1 hämmar tillväxtsignalering genom att binda till receptorer för
tillväxtfaktorer som epidermal growth
factor receptorn (EGFR) och platelet derived growth factor receptorn (PDGFR).
Vad gäller funktionerna av homologerna LRIG2 och LRIG3 är betydligt
mindre känt. En hypotes är att de motverkar LRIG1:s effekter, säger Håkan.
LRIG-forskargruppen vid Cancercentrums forskningslaboratorium och andra
har slagit fast att LRIG-proteinfamiljen
har en betydelse som prognostisk biomarkör vid sjukdomar som bröst-, lung-,
livmoderhals-, och munhålecancer samt
maligna gliom. Det fortsatta arbetet i
LRIG-gruppen vid Cancercentrums forskningslaboratorium syftar till att fördjupa kunskapen om denna proteinfamilj
och utveckla kliniskt användbara biomarkörer och nya behandlingsstrategier
vid vanliga cancersjukdomar.
I dagsläget är tre doktorander sysselsatta med att kartlägga LRIG-proteinernas betydelse vid cancer. Förutom rena
biomarkörstudier i kliniska material
läggs stor energi på att försöka utröna
hur LRIG-proteinernas uttryck regleras
och vilken betydelse detta har för de olika stegen i cancerutvecklingen. För detta
finns en stor panel väl karakteriserade
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cancercellinjer och ett antal djurmodeller.
Genom att utforska LRIG-familjen vidare hoppas man finna nya sätt att förutsäga cancerpatienters prognos. Syftet
med att studera LRIG-familjen att validera LRIG som en kliniskt användbar
prognostisk biomarkör vid en rad vanliga cancersjukdomar. Sen hoppas man
att LRIG-proteinerna ska kunna prediktera effekten av strålbehandling och cytostatika. Att bättre förstå regleringen av
LRIG-generna samt verkningsmekanismerna för LRIG-proteinerna kan få betydelse för individualiserad behandling vid

vanliga cancersjukdomar och även bidra
till bättre behandlingsmöjligheter.

Mikael Johansson
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Metabolomik - forskning
som kan ge nya biomarkörer
Prognosen för patienter med maligna
gliom är trots multimodal behandling
nedslående. Viss förbättring av överlevnaden har skett över tid men det
behövs mer forskning för att öka förståelsen kring tumörernas biologi och
vad som sker i tumör och omgivande
vävnad i samband med behandling.

D

et saknas fortfarande praktiskt
användbara biomarkörer som
kan vägleda både när det gäller
utvärdering och val av behandling samt
individualisering av densamma.
Metabolomik är en metod för att studera patologiska och fysiologiska processer i bland annat tumörvävnad på en
nivå som ligger närmare cellens funktion
jämfört med andra metoder som proteomik eller genomik. Med masspektrometriska metoder kan mönster av
metaboliter – metabolomet – detekteras
och karaktäriseras, och med utnyttjande
av bioinformatik via kemometriska analyser av data från både blod och tumörvävnad är målet att bland annat finna nya
biomarkörer med klinisk nytta.
I Umeå finns sedan 2004 blod och tumörvävnad samlad från patienter som
opererats för primära hjärntumörer. En
del av detta har skett inom UCAN-projektet. I ett första skede samlades kliniska
data på alla patienter som har blod och/
eller tumörvävnad i biobanken. Målet
är sedan att med hjälp av metabolomik
undersöka om det metabola mönstret i
serum och tumörvävnad korrelerar till
prognos. Publicerade data från gruppen
talar för att metoden kan differentiera
mellan grupper av patienter med glioblastom som har kort respektive lång
överlevnad. Forskargruppen har också
publicerat data som visar signifikanta
skillnader i det metabola mönstret både
i serum och i tumörvävnad från patien-

ter före och efter strålbehandling. Detta
stödjer teorin om att metabolomik kan
vara användbart för att finna prediktiva
faktorer. Ytterligare ett mål är att se om
metabola mönster kan användas för att
bestämma tillväxthastigheten i enskilda
tumörer.
Med forskningen hoppas man kunna
finna användbara biomarkörer för att
mäta behandlingseffekter för att individualisera och effektivisera behandlingen.
På sikt kan metoderna då tillämpas vid
framtida kliniska studier med mål att
förbättra behandlingen för patienter med
elakartade hjärntumörer.
Forskningen inkluderar ett nära samarbete med Swedish metabolomics centre (SMC) och i forskargruppen ingår
professor Tommy Bergenheim (neurokirurg), professor Henrik Antti (kemi),
professor Thomas Brännström (patolo-

gi) och docent Mikael Johansson (onkologi). Vidare medverkar Med Dr Maria
Sandström (onkologi) dr Pedram Tabatabaei (neurokirurgi), samt doktorand/
ST-läkare Maria Eriksson. Gruppen
samarbetar även med professor Beatrice Melin och forskningsingenjör Benny
Björkblom.

Maria Sandström
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Norrlands guld - unik biobank
för molekylärepidemiologi
Forskning kring riskfaktorer för cancer har utvecklats mycket de senaste
decennierna, från enkla retrospektiva
fall-kontroll studier till stora, prospektiva kohortstudier, och från analys av
enskilda biomarkörer till multi-omics
analyser som använder avancerade
teknologier och genererar stora mängder data.

D

e olika teknologierna appliceras
även på allt bättre karakteriserade material, gällande både klinisk information om cancersjukdomen
såsom stadium vid diagnos men även fenotypdata såsom molekylära egenskaper
hos tumören.
Cancerepidemiologisk forskning får
nu, på samma sätt som sker inom cancerbehandling, ett allt mer individualiserad approach. Målet är att på ett förfinat
sätt kunna förutse vem som riskerar att
drabbas av vad, det vill säga identifiera
individer eller subgrupper i befolkningen med mycket hög eller låg risk att drabbas av specifika typer cancer. Preventiva
interventioner (exempelvis farmakoprevention eller livsstilsförändringar) och
screeningprogram skulle därmed kunna
skräddarsys till individen.
Förhoppningen är att individualiserad prevention på sikt kan kunna leda
till minskad cancerincidens och, genom
tidigare upptäckt, även minskad mortalitet i cancersjukdomar, med mindre lidande och ekonomiska besparingar som
resultat.
VIP-forskning
I Västerbotten finns stora populationsbaserade kohorter som utgör en världsunik
resurs och en guldgruva för molekylärepidemiologisk cancerforskning. Den
största sådan, Västerbottens hälsoundersökningar (Västerbotten Intervention
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Programme, VIP) har pågått sedan sena
80-talet och innehåller numera över 110
000 individer varav cirka en tredjedel
har deltagit vid upprepade tillfällen. Kort
sammanfattat så kallas Västerbottens alla
invånare till en hälsoundersökning det
år de fyller 40, 50, och 60 år, där extensiva hälso- och livsstilsdata samlas och
ett fastande blodprov tas och förvaras,
under högkvalitativa förhållanden, för
framtida forskning. Det ger möjlighet
att se förändringar över tid, innan en
person drabbas av cancer. Umeå universitet har en dedikerad facilitet, Enheten
för biobanksforskning, med uppdrag att
underlätta och stödja forskning på dessa
kohorter. Enheten har expertgrupper
som bedömer uttagsansökningar och

personal som hjälper till med studieplanering, administration, registerlänkningar, harmonisering av data, uttag av
avidentifierade data och blodprover, och
e-arkivering av dokument och data.
Det är framför allt två forskargrupper
vid Cancercentrum som ägnar sig åt molekylär epidemiologisk cancerforskning,
där båda använder blodprover och data
från stora kohorter, både lokalt och i internationella samarbeten: Bethany Van
Guelpens grupp med kolorektal cancer
i fokus, och Beatrice Melins grupp som
studerar hjärntumörer och lymfom.
Kolorektalcancer är en av de mest
studerade cancerformenar när det gäller etiologi. Livsstilsfaktorer är mycket
viktiga när det gäller uppkomsten och
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bedöms orsaka hälften av fallen. Trots
det, finns övertygande evidens för endast
ett fåtal livsstilsrelaterade riskfaktorer.
Fysisk aktivitet och fiberrika livsmedel
minskar risken att insjukna i kolorektal
cancer, och övervikt, alkohol, rökning
och konsumtion av rött och processat
kött ökar risken. Men om vissa riskfaktorer är specifika för en viss molekylär subtyp av kolorektal cancer, blir de svåra att
upptäcka när kolorektal cancer studeras
som en enda sjukdom.
Prediagnostiska data
Bethany Van Guelpens grupp studerar
faktorer med en potentiell roll i cancerutveckling i relation till risken att insjukna
i olika molekylära subtyper av kolorektal
cancer. Materialet består av mer än 600
fall av kolorektal cancer och matchade
kontroller med prediagnostiska data och
blodprover samt tumörvävnad från fallen som samlades inom rutindiagnostik.
De huvudsakliga exponeringarna som
undersöks är en stor panel metaboliter
och polymorfier involverade i enkolmetabolism (bland annat folat och andra
B-vitaminer), energimetabolism (metabola syndromet, blodsockerkontroll
och kroppsstorlek) samt inflammation
(ett flertal plasmamarkörer och den inflammatoriska betydelsen av kost). De
huvudsakliga molekylära egenskaperna
som studeras är mutationer i BRAF och
KRAS, mikrosatellitinstabilitet, ”CpG
island methylator phenotype” samt tumörinfiltrerande lymfocyter. Eftersom
data även insamlats angående cancerspecifik och total överlevnad finns också
möjlighet att titta på prognos.
I ett relaterat projekt används ett
mycket unikt, strikt definierat material
med upprepade blodprover och en bred
multi-omics approach för att identifiera
potentiella biomarkörer för kolorektal
cancer. Tanken är att markörerna ska bidra till förbättrad riskprediktion, för att
kunna individualisera koloskopiscreening. Materialet består av 69 fall med ett
prov samlat mellan 3 månader och 5 år
före diagnos och ytterligare ett prov samlat 10 år tidigare. Lika många kontroller
har identifierats med tidsmatchade prover. Proverna har analyserats med riktad
proteomik och untargeted metabolomik
på plasma samt med en 850K metylerings-array på leukocyt-DNA. Databearbetning pågår, och de starkaste fynden
kommer att replikeras i samma stora ma-

terial som de etiologiska studierna, vilket
öppnar för många spännande sekundära
frågeställningar.
Samband lymfom-gliom
Beatrice Melins forskargrupp fokuserar
huvudsakligen på molekylärepidemiologiska studier av hjärntumörer och
lymfom. Orsakerna till varför man får
hjärntumörer och lymfom är begränsade. Målet med forskargruppens studie är
att kartlägga och bättre förstå hur dessa
tumörer uppkommer och därmed också
hitta mekanismer som man kan angripa med förebyggande arbete eller bättre
behandling. Det intressanta med såväl
gliom som lymfom är att de har en del
gemensamma samband man har kunnat
se i epidemiologiska studier. Några sådana gemensamma faktorer är att familjehistoria ger ökad risk, högre doser av joniserande strålning är kopplat med ökad
risk och att astma och allergi ger minskad risk för gliom och lymfom. Frågan är
förstås om orsaksmekanismerna liknar
varandra eller om de är olika?
För att kunna studera detta närmre har
man under de senaste 15 åren arbetat
med att samla in tillräckligt stora material för att kunna studera gliom, en tämligen ovanlig tumör. I Gliogene-konsortiet
har man avslutat insamlingen av 400 gliom familjer och även ett fall kontrollmaterial med 4500 gliomfall och lika många
kontroller, med såväl blodprov och enkätdata med vissa livstilsfrågor. Hos familjerna har exom sekvensering analyserats, helgenomsekvensering pågår, och
hos några familjer med oligodendrogliom finns det mutationer I POT1 genen,
en gen som också har visat sig kunna ge
upphov till melanom. Det är intressant,
för man har i tidigare register-studier
kunnat se att de som har fått gliom har en
ökad risk för att få melanom. Generellt
kan man säga att det oftast förekommer
två fall av gliom i familjerna, vilket talar
för att det rör sig om en komplex nedärvning där släktingar inte har särskilt hög
risk att drabbas.
Medicinsk biobank
En annan viktig källa för forskning är kohortmaterialen som finns I Norden med
tex medicinska biobanken I Västerbotten
där individer som fyller 40,50, och 60 genomgår en generell hälsoundersökning,
fyller I en enkät och lämnar blodprov för
forskning. Idag finns det mer än 120 000

blodprover från unika individer. En del
av dem utvecklar senare cancer. Vi har
för hjärntumörer använt ett liknande
material från Norge, JANUS biobanken
och såg där genom en bred metabolomics studie en ökad mängd E vitamin
hos fall av gliom jämfört med kontroller,
långt innan de fick sin gliomdiagnos. Ytterligare studier pågår med hjälp av Västerbottenskohorten och även samarbetspartners I Europa.
I UCAN samarbetet tillsammans med
Uppsala, samlar vi färskfrusna tumör
och blodprover vid diagnos, och även
uppföljande prover. I parade analyser har
vi sett att de gener som vi har upptäckt
är kopplade till risken för att få gliom,
såsom CDKN2A, TERT och 8q24 locuset, verkar vara kopplat med särskilda
genetiska förändringar och metyleringsmönster I tumören. Utökade analyser
med mera detaljerad sekvensering pågår,
för att bättre kunna förstå de molekylära
mekanismerna.
Kunskapen om uppkomstmekanismerna för tumörer har varit mycket
viktiga för att hitta vägar för prevention
och behandling såsom vid livmoderhalscancer. Genom att leta efter gener och
biomarkörer hoppas vi kunna bidra till
pusslet att förstå mekanismerna bakom
gliom och lymfom.
Både Bethany Van Guelpens och Beatrice Melins grupp är aktiva i det stora
European Prospective Investigation into
nutrition and Cancer (EPIC), baserat vid
WHOs International Agency for Research on Cancer (IARC) i Lyon, Frankrike.
Beatrice Melin leder arbetsgruppen för
gliom i EPIC. Bethanys grupp deltar
även i Genetics and Epidemiology of Colorectal Cancer Consortium (GECCO),
baserat vid Fred Hutchinson Cancer
Research Center i Seattle, Washington,
USA.

Bethany van Guelpen
Beatrice Melin
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Prostatacancer i centrum
Vid Cancercentrum sker klinisk och
translationell forskning kring prostatacancer. Just nu pågår 15 studier, åtta
akademiska och sju industrisponsrade
vid KFE. I dessa studier har 700 patienter inkluderats.

E

n stor translationell forskningsverksamhet sker vid Cancercentrums forskningslaboratorium där
Jonas Nilsson och Emma Persson driver egna forskargrupper. I samarbete
med Anders Bergh, Pernilla Wikström
och Marlene Landström vid patologens
forskningslaboratorium pågår omfattande translationell prostatacancerforskning, med ett stort och välutvecklat samarbete inom biomarkörprojektet som
leds av Pernilla Wikström.
Ett antal viktiga kliniska studier har
letts från Umeå; en är Skandinaviska
Prostatacancer Grupp Studien SPCG-7/
SFUO-3 som blivit en så kallad ”practice
changing study”. Sammanlagt 880 lokalt
avancerade högrisk prostatacancerpatienter randomiserades mellan enbart
endokrin behandling, 3 månaders kastration och sedan antiandrogenbehandling till metastasering, jämfört med samma hormonella behandling, men med
tillägget av minst 70 Gy strålbehandling.
Studien publicerades i Lancet 2009 och
visade att tillägget av strålbehandling
halverade risken att avlida i sin prostatacancer efter 10 år.
Hypofraktionering
En annan stor studie som initierats och
drivits tillsammans med Lund är den
skandinaviska HYPO-RT-PC studien,
som stängde 2015-11-04 med 1200 patienter. Där jämförs standard behandling
2 Gy x 39 till 78 Gy mot HYPO fraktionering 6,1 Gy x 7 till 42,7 Gy. Första
resultaten med toxicitet efter två år rapporterades på ASTRO 2016, och visar
ingen signifikant skillnad mellan armarna, varken på doktorsrapporterade eller
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patientrapporterade biverkningar. Grad
2-biverkningar för rektum var cirka tre
procent och urinvägsbesvär fem procent.
Inte heller för patientrapporterade biverkningar (PROM-data) förelåg någon
signifikant skillnad mellan armarna efter
år. En signifikant skillnad avseende akut
tarmtoxictet sågs i HYPO-armen som
kan förklaras att den behandlingen gavs
under kortare tid.
Under de senaste fem åren har också
den ”No Harm”-studien (Needle Operated Hyaluronic Acid for Rectal Move)
genomförts. I en första etapp deltog
urologen Jan Jacobson med att injicera
hyaluronsyran i spatiet mellan rektum
och prostata. Resultaten från dessa 50
patienter visar att stråldosen till rektum
halveras. Därefter har det genomförts en
fas 2-studie där vi inväntar långtidsuppföljning av biverkningar.

Biverkningsstudier efter prostatacancerbehandling har pågått sedan början av
1980-talet, när Per Fransson och Anders
Widmark utvecklade ett livskvalitetsformuläret PCSS (Prostate Cancer Symptom Scale). Sedan 2008 så överfördes det
formuläret till Nationella Prostata Cancer gruppen för utvärdering av biverkningar på alla kurativa behandlingar.
För metastaserad kastrationsresistent
prostatacancer (mCRPC)driver Camilla Thellenberg Karlsson och Pernilla
Wikström den ” AbiCab”-studien som
utvärderar biomarkörer vid sekvensbehandling av mCRPC. Fokus ligger på
olika varianter av ”liquid biopsies”. Efter
initial Docetaxel behandling randomiseras patienten mellan att starta med abirateron eller cabazitaxel. Vid progress sker
sedan en cross-over så att patienten som
fått abiraterone switchar till cabazitaxel
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i tredje linjen, och vice versa. I syfte att
validera och jämföra ”liquid biopsies” (se
nedan) görs metastasbiopsi före start, vid
progress och efter progress av 3:e linjens
behandling. Biopsikravet har gjort att
studien haft svårt att rekrytera , varför
ett stort arbete lagts ned på att använda
det biopsimaterial som redan är insamlat och nu finns tillräckligt med data för
att övergå till utvärdering enbart med ”
liquid biopsies”.
Flera gruppers forskning vid Cancercentrum involverar den PET-MR kamera som införskaffats via en donation av
Norrlands Cancerforskningsfond.
PET-MR vid prostatacancer
För prostatacancer finns två huvudprojekt, PARAPLY (PAtients recieving RAdiotherapy for Prostate cancer with high
risk for LYmph node metastasis) och PSMA-diagnostikprojektet.
• PARAPLY inkluderar högriskpatienter som strålbehandlas. De genomgår upprepade PET-MR undersökningar med 11C- Acetat som
tracer. Strålbehandlingen skräddarsys mot prostata med en simultan
integrerad boost till dominant tu-

•

mörlesion utlinjerad med hjälp av
PET och MR fynd. Hela prostata får
2,2 Gy till 77 och boost-området får
ytterligare 7 Gy upp till 84 Gy. Alla
patienter får strålbehandling mot
bäckenlymfkörtlarna, 1,6 Gy till 56
och i händelse av positiv körtel vid
undersökningen kan boost ges även
mot denna, upp till 70Gy . Under
behandlingens gång och i uppföljningen genomförs ytterligare undersökningar för att värdera respons
och utfall.
Projektet ”Utvärdering och validering av 68Ga-PSMA-PET/mpMRI
för diagnostik av prostatacancer”
kombinerar undersökning med både
11C- Acetat och 68Ga-PSMA som
tracers. Patienter planerade för prostatektomi gör 11C- Acetat-PET-CT
och 68Ga-PSMA-PET-MR före kirurgin. Före operationen konstrueras en tredimensionell form av
prostata där sedan operationspreparatet placeras och en ex-vivo MR
undersökning görs före histologisk
undersökning. Syftet är att värdera de olika radiologiska modaliteterna gentemot histologin, värdera

om högre Gleason bättre detekteras
med någon modalitet och i förlängningen kommer det att bättre kunna
styra behandlingen. Ytterligare arbete som görs med 68Ga-PSMA är
test-re-test och dosimetriarbeten.
Den translationella forskningen inom
prostatacancerområdet sker vid onkologens forskningslaboratorium samt i
samarbete med tidigare beskrivna deltagare från patologens forskningslab.
Jonas Nilsson undersöker om trombocyter kan fungera som ”liquid biopsy”
för nya biomarkörer, i jämförelse mot
exosomer, plasma, cirkulerande cellfritt
DNA/RNA, på ett stort antal prostatacancerpatienter, där en del av dessa har
metastasbiopsier. Emma Persson studerar interaktionen mellan benmärg och
prostatacancerceller, bland annat. genom
att undersöka betydelsen av exosomer
frisatta från cancercellerna för etablering
av skelettmetastaser. Gruppen medverkar också i utvecklingen av metoder för
3D-odling av tumörceller från patienter
med syftet att genomföra drug screening
och hitta nya behandlingsalternativ.
I anslutning till Cancercentrum finns
också Umeå BenMetastasBank som startades 2003 och där det i dag finns cirka
250 benmetastaser från olika tumörer.
Dessa är samlade i samband med laminektomier eller olika former av ortopediska operationer. Cirka hälften utgörs
av prostatacancermetastaser. Ett tjugotal njur- och blåscancrar, ett tjugotal
bröstcancrar, ett tjugotal myelom, 15
lungcancermetastaser och ett stort antal ytterligare tumörer med metastaser.
Denna benbank har varit av stort värde
och ett flertal avhandlingar har skapats.
Den används också för att validera olika
experimentella resultat både in vitro och
in vivo.

Anders Widmark
Camilla Thellenberg-Karlsson
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PET/MR vid strålbehandling är
en kraftfull forskningsplattform
Betydelsen av imaging vid planering
och leverans av strålbehandling kommer med stor sannolikhet att fortsätta
öka.

D

en forskning som bedrivs vid
Cancercentrum och Institutionen för strålningsvetenskaper i
Umeå innehåller många kliniknära komponenter men också projekt som syftar
mer långsiktigt till att möjliggöra bättre
kvantifiering av bilddata.
2006 utrustades strålbehandlingsavdelningen vid Cancercentrum, som en
av de första avdelningarna i världen,
med en MR-utrustning dedicerad för
dosplanering. Detta projekt ledde till en
kraftfull utveckling inom området "MR i
Radioterapi". Den uppenbara kvalitetshöjning vid targetbestämningsom denna investering medförde och den forskningsaktivitet som startade resulterade i
framtagande av nya metoder och processer för förbättrad radioterapi. Uppmärksamhet väcktes inte bara nationellt utan
också internationellt och användning
av MR inom radioterapi betraktas inte
längre som något unikt utan finns idag
vid de flesta strålbehandlingsavdelningar på Svenska universitetssjukhus. Denna utveckling har inte bara varit positiv
genom att en ökad precision kommer
patienterna till del utan även genom att
den lett till ett omfattande och mycket
produktivt forskningssamarbete mellan
universitetssjukhusen i landet. Forskargruppen är en av de drivande parterna i
det nationella projektet ”Skonsam Strålbehandling” som nyligen fick förnyat anslag från Vinnova. Projektet syftar till att
implementera de tekniska komponenter
som behövs för att kunna genomföra
en strålterapi process baserat på enbart
MR-data. Inom Skonsam Strålterapi tas
det även fram en mjukvaruplattform för
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explorativ data och bildanalys som finns
för fri nerladdning från www.gentleradiotherapy.se.
Med MR fokuserades arbetet i början
på den anatomiska informationen, vilken utgör ett starkt komplement till den
man får genom datortomografi. Ganska
snart började även tankarna ta form för
att utnyttja den funktionella informationen som kan inhämtas via MRI för en effektivare behandling. Funktionell information har ju sedan länge inhämtats från
PET eller PET/DT undersökningar och i
viss mån framgångsrikt använts för behandlingsprediktion. Svårigheterna med
denna metod har dock varit stora och
tillgängligheten är relativt låg. En kombination av flera funktionella metoder
skulle vara mer framgångsrik och genom
en donation från Cancerforskningsfonden i Norrland fick Cancercentrum en

MR/PET utrustning installerad 2014 på
strålbehandlingsavdelningen. Syftet med
denna donation är i första hand att vara
ett verktyg för forskning kring klinisk
cancerbehandling. Den skall också användas kliniskt som underlag för targetbestämning, dosplanering och verifikation i strålbehandlingsprocessen. I mån
av tillgänglighet kan den också utnyttjas
för andra kliniska projekt. Därutöver har
en donation från Christer och Karin Olsson möjliggjort rekrytering av spetskompetens till den unika plattformen. PET/
MR öppnar nya möjligheter med den
höga sensitivitet som PET ger, men också nya utmaningar rörande kvantifiering
då exempelvis attenueringskorrektionen
påverkas.
Kvantifiering är också ett tema för
mycket av den forskning som bedrivs
i anslutning till PET/MR skannern i
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Umeå. Det innebär specifikt att värdet
(intensiteten) på en individuell pixel
ska ha en mening. Detta är inte fallet
med traditionell MR då värdet förutom
vävnadens egenskaper i pixeln beror
på skanner, spole och patientens totala anatomi. Forskargruppen riktar sig
både mot kvantitativ bildtagning både
rörande PET och MR, samt utveckling
av metodik för kvantifiering av textur i
medicinska bilder.
Sedan starten har också en lång rad
behandlingsprojekt startats och ett stort
antal patienter har undersökts. De flesta projekten syftar till att finna behandlingsprediktiva markörer med hjälp
av multiparametrisk imaging, rörande
hjärntumörer, colorektalcancer, prostatacancer, livmoderhalscancer, huvudoch halscancer, analcancer, esofaguscancer samt lungcancer.
MORRIS, en studie som bearbetar skivepitelcancer i huvud- och halsområdet,
cervix, lunga, analkanal och esofagus
sker som ett samarbetsprojekt mellan
onkologlinikerna i Umeå och Lund (förhoppningsvis kommer fler att ansluta
sig!). Detta projekt innebär att funktionell imaging med MR och PET kombineras med parallell analys av metabolomik
och molekylära markörer före och under
en mycket tidig fas av strålbehandling.
Syftet är att finna mycket tidiga markörer
för respons, eller bristande sådan, för att i
framtiden kunna adaptera behandlingen
till det individuella tumörsvaret. Detta
skulle kunna användas för att selektera
de patienter som kanske behöver intensiv behandling och kanske också ge möjlighet till mindre intensiv behandling för
att minska risk för allvarliga bieffekter.
Fysik och teknikgruppen i Umeå
kopplade mot PET/MR för strålterapi inkluderar idag sex seniora forskare,
nio doktorander och post doc samt fyra
forskningsingenjörer.

Björn Zackrisson
Tufve Nyholm
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Hematologisk forskning
på cancercentrum
Hematologin vid NUS tillhör idag Cancercentrum och utgör idag en sektion
inom kliniken. Vid sektionen pågår flera forskningsprojekt som spänner från
grundläggande cellbiologi till patientnära klinisk forskning.

H

ematologisektionen har en egen
klinisk forskningsenhet med
forskningssköterskor som arbetar nära den kliniska verksamheten
för att möjliggöra att så många patienter
som möjligt inkluderas i kliniska studier.
Neutrofila granulocyters funktion är
intressant för hematologiska patienter, Anna Thunström Salzer, ST-läkare
i hematologi, är doktorand i Constantin Urbans forskningsgrupp vid klinisk
mikrobiolog på Umeå universitet. Forskningsgruppen har samlat blodprover från
stamcellsdonatorer före och efter G-CSF
behandling och studerar granulocyternas migration, fagocytos och produktion
av fria syreradikaler. Hos patienter som
genomgått allogen stamcellstransplantation verkar neutrofilernas migratoriska
förmåga vara minskad tidigt efter transplantationen.
Inom ramen för sitt doktorandprojekt undersöker Florentin Späth, under
handledning av Beatrice Melin, immunologiska biomarkörer vid lymfom och
myelom. Man har identifierat 235 individer som lämnat två biobanksprover och
som senare i livet drabbats av myelom
eller lymfom. I ett det första delarbetet
har markörer som är associerade med
B-cellsaktivering undersökts.
Järnets betydelse
Intresset för järnmetabolism och konsekvenser bakom järnöverkott har funnits länge vid hematologiska sektionen i
Umeå. Inom ramen för sitt doktorandprojekt arbetar Fryderyk Lorenz med att
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Den sjukdomsorsakande mutationen vid Congenital Dyserythropoietic Anemia type III (CDA III) identifierades av en
grupp på cancerercentrum.

undersöka ferritinets roll vid olika sjukdomstillstånd. Man har bl a visat att högt
ferritin före allogen stamcellstransplantation innebär högre återfallsrisk, lägre
förekomst av graft versus host disease
(GVHD) och sämre överlevnad efter
transplantationen. Gruppen arbetar även
med att analysera betydelsen av högt ferritin för diagnostik och prognos vid hemofagocyterande lymfohiostocytos (HLH)
och Gaucher.
Maria Liljeholm presenterade 2016 sin
avhandling Congenital Dyserythropoietic Anemia type III (CDA III) - diagnostics, genetics and morbidity”. CDA III,
även kallad Västerbottensanemin, är en
mycket ovanlig form av kongenital anemi
där majoriteten av rapporterade fall tillhör en släkt med ursprung i Västerbotten. Sjukdomen medför även ökad risk
för ögonbottenförändringar samt multipelt myelom och monoklonal gammopati utan signifikans (MGUS). Den sjukdomsorsakande mutationen vid CDA III
identifierats till KIF23 c.2747C>G. Mutationen leder till dysfunktionellt KIF23,

ett protein med en central roll i celldelningen. Mutationen leder till att cellen
inte delar sig trots bildning av två eller
flera cellkärnor. Då celldelningen störs
av mutationen undersöker man nu om
CDA III, och således KIF23, även kan
kopplas till utveckling av annan cancer
än multipelt myelom.

Maria Liljeholm
Florentin Späth
Fryderyk Lorenz
Anna Thunström-Salzer
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Onkologidagarna

Örebro - värdklinik för Onkologidagarna
Onkologkliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro leds av en verksamhetschef som gillar att leda, som satt fokus
på forskning och som anser att standardiserade vårdförlopp är rätt väg att
gå för att pressa väntetider och höja
kvaliteten i vården. Den 20–24 mars är
kliniken värd för årets Onkologidagar

D

et är några dagar in på det nya
året och vinterkylan har tagit ett
stadigt grepp om Örebro.
Klockan är 10 och på onkologiska kliniken är läkarna samlade för det gemensamma förmiddagsfikat.
– Vi samlas en halvtimme varje dag,
inte bara för att fika tillsammans, utan
också för att få möjlighet att enkelt träffas över tumörgruppsgränser. Här får
läkarna chansen att diskutera olika frågor kring exempelvis remisser och beslut
kring svåra kliniska frågeställningar, säger Johan Ahlgren.
I en hårt pressad verklighet med högt
tryck på vårdproduktion, kan det kanske verka generöst att låta läkarna ta en
fikapaus medan mottagningsbesöken får
vänta.
– Visst, så kan man kanske tycka. Men
jag vill ändå hävda att det är försvarbart.
Det skapar ett socialt kitt och en god
stämning.
Det betyder mycket för sammanhållningen och stämningen på kliniken. Jag
kan inte nog understryka hur viktigt det
är.
Välbemannad klinik
Johan Ahlgren beskriver onkologiska
kliniken som en förhållandevis välbemannad och resursstark klinik.
– Vi har en läkarstab som är ung, ambitiös och energisk. Mellan 2015 och
2016 hade vi sex ST-läkare som alla blev
färdiga samtidigt och som stannat kvar
på kliniken.
All verksamhet är samlad i en hus-

kropp. På entréplan ligger Onkologmottagningen, två trappor ned strålbehandlingen och nästan längst upp i huset på
våning fem ligger den medicinska behandlingsenheten. Här finns också en
vårdavdelning med 26 vårdplatser.
– Även om det på senare tid blivit svårare att rekrytera sjuksköterskor till den
ofta ganska tunga slutenvården, har vi
ändå haft en förhållandevis gynnsam
situation med full bemanning. Utmaningen för oss är att vi har flera satellitpatienter med olika diagnoser på våra
vårdplatser, och det kan ibland bli både
tungt och rörigt och skapa en tuff arbetsbelastning för våra sjuksköterskor, säger
Johan Ahlgren.
Kliniken tillhandhåller icke-kirurgisk
onkologisk vård till invånare i Region
Örebro. Dessutom tar kliniken emot patienter med huvud- och halstumörer och
gynekologiska tumörer från andra län,
framförallt från de andra landstingen
inom Uppsala- Örebroregionen.
För lungcancer har kliniken ett delat
uppdrag med lungkliniken; onkologen
ansvarar för kurativt syftande radiokemoterapi medan lungkliniken ansvarar
för utredning, diagnostik och palliativ
behandling av stadium 4. För prostatacancer har urologkliniken huvudansvaret.
– Vi tar tillfälligt hand om prostatacancerpatienterna i samband med strålbehandling, cytostatika och Xofigo-behandling, säger Johan Ahlgren.
Lymfom sköts till största delen på onkologiska kliniken förutom B-CLL som
sköts på hematologen.
Sjukhuset har även en palliativ avdelning som sköter en stor del av vården
för patienter i livets slutskede. Ett 50-tal
patienter avlider på onkologens vårdavdelning varje år. Till kliniken hör även
en psykosocial enhet med fyra kuratorer.
Även fysioterapeut samt arbetsterapeut
är knutna till verksamheten.

Möjligheter att påverka
Det har gått över tre år sedan Johan Ahlgren lämnade Gävle sjukhus där han arbetade i 17 år, varav de tre sista åren som
verksamhetschef.
Han är specialist i onkologi och gjorde sin ST-utbildning vid Universitetssjukhuset i Örebro. Han disputerade vid
Uppsala universitet 2002 på en avhandling om bröstcancer: ”Studies on Prediction of Axillary Lymph Node Status in
Invasive Breast Cancer”.
– Mina fynd hamnade lite i bakvattnet
då det i samma veva gjordes stora framsteg inom kirurgin med sentinel nodetekniken. Men, man skriver ju inte en avhandling för att lösa cancerns gåta utan
för att lära sig jobba på ett vetenskapligt
korrekt sätt.
Johan Ahlgren tycker om att vara chef.
Hans upplevelse är att det verkligen går
att påverka beslut och vårdens utveckling, givet att hänsyn tas till de ekonomiska ramarna.
– Det finns en bild av att en verksamhetschef är en marionett som inte kan uträtta särskilt mycket. Det är inte alls min
upplevelse. Och jag var i början överraskad av att chefsuppdraget är så pass stimulerande som det är.
I oktober 2013 lämnade han Gävle
för Örebro. Han ville ta sig an ett större chefsuppdrag i en akademisk miljö
och på ett universitetssjukhus. Det fanns
också en längtan efter att få möjligheten
att fokusera mer på forskning.
– Jag trivs väldigt bra här. Här finns
särskild kompetens som inte fanns i
Gävleborg och här finns också kravet på
att vara delaktig i utbildning av läkarstudenter samt kravet att prestera forskning,
vilket jag tycker är väldigt stimulerande.
Forskning
Sedan Johan Ahlgren tillträdde har han
haft som ambition att öka forskningsaktiviteten vid kliniken. Det skapar ett
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mervärde för såväl vården som för patienterna om anställda har en fot i den
kliniska vardagen och den andra i forskning, menar han.
– Att kunna testa sina tankegångar
och beforska sin arbetsvardag skapar bra
förutsättningar för relevant klinisk forskning. Det är också bra ur rekryteringssynpunkt att vi har en hög forskningsaktivitet.
Kliniken har en klinisk forskningsenhet som bedriver ett 25-tal studier, vissa
av dem är på uppdrag av industrin. Tre
av läkarna på kliniken är disputerade.
Två innehar en docentur och fyra läkare
är registrerade till doktorandprogrammet.
Starka profilområden är radioterapi
samt bröst- och prostatacancer.
– Vi har bland annat projekt inom
bröstcancerområdet som handlar om
prognosfaktorforskning. Vi har även
forskning kring strålbehandling av huvud-halscancer. En av våra specialister är
även i startblocket för att påbörja forskning kring hjärntumörer och vi har även
ett projekt som handlar om peniscancer.
Urologiska kliniken i Örebro är tillsammans med Urologiska kliniken i
Malmö en nationell enhet för peniscancerkirurgi.
– Som penis-onkolog i Örebro har
man chansen att se många peniscancerfall.
Vill samla cancervården
När Johan Ahlgren tillträdde som verksamhetschef tillsatte han Urban Jerlström som läkarchef för att delegera vissa uppgifter samt tillgodose personalens
behov av tillgänglighet till sin närmaste
chef.
– Det var ett sätt att få snurr på arbetsplatsträffar och annat som man inte riktigt hinner med som verksamhetschef.
Om han fick fria händer att förändra
något skulle han gärna vilja se över hanteringen av cancervården som i dag är
ganska utspridd på Universitetssjukhuset.
– Har man en spridd prostatacancer
med behov av olika palliativa behandlingar så är man knuten till urologen,
men har man spridd bröstcancer med
snarlika behov är man knuten till onkologen. Patienter med lungcancer är knuten till lungmedicin och patienter med
hjärntumör går till neurologen. Jag tycker att det vore värdefullt att få ett samlat
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helhetsansvar för dessa patienter.
Under 2016 startade kliniken ett införande av standardiserade vårdförlopp
för maligna lymfom. Under året startas
ytterligare en process för sarkom. Men
kliniken är indirekt med på många andra
SVF- processer för exempelvis bröstcancer och prostatacancer, men som i huvudsak sköts av andra kliniker.
– SVF skapar ett ökat tryck på att få
ned väntetiderna och det tycker jag är
bra. Vi får också en mer förfinad realtidsregistrering och vi ser snabbt vilka som
har långa väntetider. Det har funnits en
eftersläpande resultatredovisning och en
bortförklaringskultur som inte har gynnat patienterna. Jag tycker att SVF är en
ambitiös satsning som kan förändra såväl arbetssätt som tankesätt.
– Både SVF- och RCC-arbetet i övrigt,
har också inneburit att vi numera lyssnar
mycket mer på patienter och patientföreningar. Det har varit mycket nyttigt för
cancervården.
Utmaningar framåt
De stora utmaningarna för kliniken
framgent, menar Johan Ahlgren, är bemannings- och kompetensfrågan; att
lyckas rekrytera och behålla sjuksköterskor och att stimulera till vidareutbildning inom strålbehandling och onkologisk omvårdnad.
– Den ökande byråkratiseringen av
vården är också ett dilemma. Mer och
mer ska registreras och det går åt alltmer tid att sitta med i styrgrupper och
på planeringsmöten samt delta i olika
vårdprocessgrupper. Vi är en region med
sju landsting som ska skaka fram representanter till varje diagnosgrupp och
det ställer höga krav på oss. En annan
utmaning är hanteringen av kostsamma
läkemedel. Nu kommer nya immunterapiläkemedel där det krävs ett fungerande
system som ligger till grund för behandlingsbeslut och prioriteringar. Det är
oerhört viktigt att vi är konsekventa och
inte ger behandling slumpmässigt.
Om några veckor är kliniken värd för
Onkologidagarna 20–24 mars. Johan
Ahlgren kommer att vara moderator vid
flera av programpunkterna. Själv ser han
särskilt mycket fram emot Jubileumsföreläsningen som kommer att hållas
av professor György Kovacs, verksam i
Lübeck. Han ska prata om: ”The history
of brachytherapy in prostate cancer”.
– Jag ser också fram emot att lyssna på

Johan Ahlgren, verksamhetschef vid onkologiska kliniken i Örebro

Hans Hagberg som kommer att hålla en
ACTA-föreläsning. Han har länge varit
en förebild för många onkologer och betytt mycket för svensk onkologi.
När det gäller det sociala programmet
finns en unik möjlighet att vara med på
en vandring inne på Örebro slott, byggt
på 1300-talet.
– Man måste anmäla sig i förväg. Det
är en vandring som kan innehålla en
del spöken. Örebro slott är fyllt av historia och en av landets mest fascinerande byggnad. Efter vandringen är det en
mingelmåltid. Är man intresserad av
historia är detta en spännande möjlighet,
säger Johan Ahlgren.
Eva Nordin
Fakta: Onkologiska kliniken USÖ
Bemanning: Kliniken bemannas av 20
specialistläkare, varav en är verksamhetschef (Johan Ahlgren) och en är timanställd. Kliniken har sju ST-läkare,
105 sjuksköterskor samt 25 undersköterskor. Här arbetar även medicinska
administratörer (7) samt arbetsterapeuter (1,5) och kuratorer (3,75), totalt 170
varav 5 anställda.
Vårdproduktion: Antalet läkarbesök under 2015 uppgick till 7 474 samt 12 632
sjuksköterskebesök och 513 undersköterskebesök. Antalet kuratorkontakter
var 1064. Kliniken har på sin vårdavdelning 26 vårdplatser under vardagarna
och 20 på helgerna. På strålbehandlingsmottagningen finns tre LINAC och utrustning för HDR- och PDR- brachyterapi.
Ledningsgrupp: Det är möten varje måndag klockan 13-15.
Ledningsråd: Här är det möten cirka 3-4
gånger per termin.
Utbildningsuppdrag: Kliniken ansvarar
för läkarstudenters VFU-veckor under T4
och T7. Klinikens läkare föreläser och har
seminarier under T8. Ett par av klinikens
läkare är basgruppshandledare.
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Onkologiska kliniken i Örebro - långt
framme med 3D MRI-styrd brachyterapi
Onkologiska kliniken vid universitetssjukhuset i Örebro har sedan flera år en
omfattande brachyterapiverksamhet.
Här sker också forskning och metodutveckling samt ett nära samarbete med
ledande centra i Europa. På Onkologidagarna kommer klinikens forskare att
berätta mer om tekniken och användningen av 3D MRI-styrd brachyterapi.

E

n av flera metoder inom strålbehandling är brachyterapi.
Brachy härstammar från grekiskan och betyder ”kort avstånd”.
Det är en form av radioterapi där en
kateter eller nål placeras i eller i nära an-

slutning till tumören. Efterladdningsutrustningen (se bild sidan 38), som styrs
från ett manöverrum, skickar därefter ut
en radioaktiv strålkälla (192Ir) ut i katetetrarna eller nålarna.
Metoden har länge använts vid behandling av gynekologiska tumörer, men
på 80-talet introducerades den även på
andra tumörer: prostata, analregionen,
huden, bronkerna och esofagus. I slutet
av 80-talet behandlades den första patienten med prostatacancer i Sverige.
– I Europa pratar man om interventionell radioterapi. Det krävs ett kirurgiskt
ingrepp för att sätta in strålkällan och det
har inte varit en tradition inom onkologin i Sverige att göra detta. Nu samarbetar vi nära med kirurger på operation
och vi arbetar brett med många olika typer av tumörer, säger Bengt Johansson,
överläkare på onkologiska kliniken.
Brachy- en skonsam metod
Bengt Johansson är en av pionjärerna när
det gäller att använda så kallad pulsad
brachyterapi, PDR. I över 17 år har han
använt metoden och i sin avhandling visar han att metoden fungerar utmärkt för
tre typer av cancer: bröst-, tungrots- och
läppcancer.
– Vi befinner oss i ett gynnsamt läge
där vi kan göra både kirurgi och strålbehandling i ett enda moment. Vår forskning här är inriktad på klinisk tillämpad
forskning. Och vi har betryggande data
på att detta är en behandlingsprincip
som fungerar. Vi har publicerat resultat
på huvud-halscancer, bröstcancer och
under året kommer jag att bearbeta resultat från en omfattande studie där vi
sedan 2004 behandlat över 400 patienter
med prostatacancer enbart med brachyterapi.
Resultaten är lovande och om de håller
tycks metoden vara billigare, enklare och

ger mindre biverkningar än exempelvis
robotkirurgi, menar han.
– Patienten får två till tre behandlingar
vid två tillfällen, vilket kräver endast en
övernattning per tillfälle. Det underlättar för de patienter som behöver sköta
ett arbete och som slipper regelbunden
yttre strålbehandling som kan ta upp till
åtta veckor och som i regel medför mer
biverkningar, säger Bengt Johansson.
Fördelen med metoden, som också
kallas för strålbehandlingens prickskytte,
är att tumören utsätts för en hög stråldos
under en kort tid utan att omgivande organ påverkas i högre grad.
Preliminära resultat från prostatacancerstudien vid onkologiska kliniken, visar att biverkningarna vid brachyterapi
är färre än vid extern strålbehandling.
– Vi ser inga biverkningar från ändtarmen, tack vare att bestrålad vävnadsvolym kan hållas nere till ett minimum. Vi
ser också mindre störningar vad gäller
den sexuella funktionen.
Utveckling av applikator
Bengt Johansson lyfter även fram en
studie vid kliniken om bröstcancer och
brachyterapi, en behandling som är på
inmarsch i Norden och som börjar få fotfäste inom nordisk onkologi, menar han.
– Det handlar om en selekterad grupp
av patienter med nyupptäckt bröstcancer
där vi med en enda behandling kan göra
både kirurgi och brachyterapi i ett enda
moment. Det sparar både pengar och lidande och gör det enklare för kvinnorna
som slipper långa perioder med strålbehandling, säger Bengt Johansson.
Kvinnorna genomgår sedvanlig kirurgi och därefter placeras en applikator (en
liten kula) med strålkällan i bröstet. Även
om det krävs stora studier med lång uppföljning, är Bengt Johansson entusiastisk
över de behandlingsresultat som visats
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vid kliniken och inte minst i den europeiska TARGIT-studien.
– Studien är inte riktigt accepterad av
alla, trots att det är en omfattande studie
med över 3 400 patienter och där resultaten visar att det går lika bra att kombinera kirurgi med brachyterapi vid viss
typ av bröstcancer, som att strålbehandla
hela bröstet under fem veckor.
Bengt Johansson berättar om klinikens
arbete med att vidareutveckla en applikator som gör det smidigare och enklare att
använda en hög dos, men väldigt lokalt
utan att skada omkringliggande vävnad.
– Vi går nu vidare och startar en ny
studie med bröstcancerpatienter där vi
använder den nya applikatorn och enbart ger IOBT direkt i samband med primäroperationen.
På onkologidagarna kommer Bengt
Johansson att berätta mer om resultat
och pågående studier vid kliniken, men
också om hur man kan använda brachyterapi som enda behandling vid ytliga tumörer i hud-, näsa- och läppcancer.
– Vi har fem års data med fina resultat
där vi kan visa att vi botar cirka 95 procent av patienterna.
Delta i EMBRACE
Brachyterapi är en etablerad basbehandling vid gynekologisk cancer och utförs
på så gott som alla universitetskliniker i
landet.
– Men när det gäller modern 3D bildstyrd interstitiell brachyterapi så finns
det endast på ett fåtal ställen i landet:
Örebro, Lund och Uppsala, säger Louise
Bohr Mordhorst.
Hon är specialist i gynekologi, gynekologisk onkologi samt onkologi med
inriktning mot cervixcancer, där 3D
MRI-styrd brachyterapi är en viktig del
av behandlingen.
– Vi har inspirerats av ledande centra
i Europa som utvecklat den avancerade tekniken så att behandlingen kan bli
ännu mer skräddarsydd och precisionsstyrd. Syftet är att få död på tumören
med så liten skada på normal vävnad och
med så få biverkningar och välbevarad
livskvalitet som möjligt.
Onkologiska kliniken i Örebro var
tidig i Sverige med att införa den nya
tekniken och har sedan 2007 behandlat
cirka 200 patienter med livmoderhalscancer som behandlats med 3D MRIstyrd brachyterapi.
– Vi börjar få fem års data, men det
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dröjer ett tag innan vi kan publicera våra
resultat. Det jag ändå kan säga är att det
ser väldigt bra ut, utifrån de preliminära data vi har, säger Louise Bohr Mordhorst.
På Onkologidagarna i mars kommer
hon att berätta mer om den nya bildtekniken och de erfarenheter som finns av
att behandla patienter med cervixcancer
med den nya tekniken.
– Vi ser att det är möjligt att behandla
livmoderhalscancer effektivt med höga
doser specifikt anpassade till den enskilda tumören och där biverkningarna till
omgivande organ är färre.
Onkologiska kliniken står nu inför ett

beslut om godkännande att delta i den
internationella multicenterstudien EMBRACE. Målet med studien är optimering och harmonisering av kombinerad
strålbehandling vid lokalt avancerad cervixcancer med ökad tumörkontroll och
minskade sena effekter.
– Det känns väldigt spännande och
stimulerande att jobba tillsammans multidisciplinärt kring utveckling, dokumentation och utvärdering av brachyterapi på cervixcancer, säger Louise Bohr
Mordhorst.
Eva Nordin

Leif Karlsson, sjukhusfysiker, Louise Bohr Mordhorst, överläkare samt Bengt Johansson, överläkare vid efterladdningsutrustningen microSelectron HDR, som styrs från ett manöverrum och skickar ut den radioaktiva strålkällan

Kongress-nytt
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2017 års Acta Oncologica-föreläsare:
Med fokus på lymfom
Hans Hagberg är född i Uppsala och
kommer från en släkt med ett stort antal framstående läkare. Hans tog läkarexamen 1978 vid Uppsala Universitet
och utbildade sig först till internmedicinare och hematolog.

H

an disputerade vid Uppsala universitet på avhandlingen ”Prognostic factors in non-Hodgkin’s
Lymphoma” 1984. Specialistkompetens i
onkologi uppnådde Hans 1986. Han utnämndes till docent 1995. Hans är sedan
många år lymfomansvarig vid Onkologiska kliniken, Akademiska Sjukhuset,
Uppsala. Hans Hagberg är författare/
medförfattare av över 120 vetenskapliga
artiklar där huvuddelen berör olika lymfomfrågeställningar. Han har även ansvarat för mer än 30 kliniska läkemedelsstudier på fas I-III nivå. Hans Hagberg är
en av de drivande i Swedish Lymphoma
Study Group. Han är också ledamot av
Nordic Lymphoma Study Group.
Hans Hagberg är känd inom stora de-
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lar av onkologi-Sverige som en mycket
kunnig lymfomexpert och har varit en
mycket anlitad och uppskattad föreläsare
i olika sammanhang. Han har även själv,
eller tillsammans med andra, författat 19

översiktsartiklar på www.internetmedicin.se. Hans har även ett särskilt intresse
för ovanliga tumörsjukdomar vilket har
varit en tillgång långt utanför Uppsalalandstingets gränser.
Hans har alltid varit en viktig förebild för sina kollegor, hans entusiasm,
naturliga fallenhet för handledning och
oerhört breda och djupa kunskaper har
alltid gjort stort intryck på omgivningen.
Det är dessutom uppmuntrande med en
senior kollega som fortfarande jobbar
nästan uteslutande kliniskt och uppenbarligen trivs utmärkt med det.
Hans Hagberg belönades med ”The
yearly Swedish Haematology Honour Price” 1984, det är verkligen på tiden att han
får lägga 2017 års Acta Oncologica föreläsare till sin meritlista.
För läsare av Svensk Onkologi är han
också känd som mannen bakom alla kluriga patientfall i denna tidskrift.
Johan Ahlgren
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2017 års Elis Berven föreläsare:
Med fokus på brachyterapi
György Kovacs gick läkarutbildningen
i Szeged, Ungerns tredje stad. Han utbildade sig sedan till specialist i radioterapi (1981) vid Municipal Centre for
Radiation Oncology, Budapest. Kovacs
disputerade 1987 vid Akademie der
Wissenschaften Berlin, dåvarande DDR.

H

an avlade även en PhD-examen
vid Ungerska Vetenskaps Akademin i Budapest 1988. Under
1989-91 bedrev György Kovacs postdoktorala studier i Münster. Han flyttade
därefter till Kiel där han 1992 utnämndes till professor vid Christian Albrechts
Universität zu Kiel. År 1999 utnämndes
Kovacs till verksamhetschef för Brachyterapi centrum vid Schleswig Holsteins
Universitetssjukhus, Campus Kiel. Sedan
2005 är han professor i radioterapi vid
Universitetet i Lübeck där han också är
chef för Universitetssjukhusets Brachyterapicentrum.
György Kovacs har över 200 veten-

György Kovacs

skapliga publikationer inom radioterapi
där tyngdpunkten ligger inom brachyterapi. Det rör sig till stor del om kliniska
studier och metodutveckling av brachy-

terapi. Studierna omfattar ett flertal
diagnoser där huvud- halscancer, prostatacancer och bröstcancer är väl representerade.
Professor Kovacs har spelat ledande
roller inom Deutsche Gesellschaft fur
Radiooncologie och German Brachytherapy Working Group. Han är ledamot av
GEC-ESTROs exekutiv kommitté där
han ansvarar för huvud- halstumörer.
Han har också ansvarat för ett stort antal ”Teaching Courses” , framför allt rörande brachyterapi, i den internationella
miljön. Han innehar också en gästprofessur vid Yale University inom oto- laryngologi.
György Kovàcs har mottagit ett flertal
vetenskapliga priser, bland annat STREBEL-medaljen (DEGRO-OGRO-SASRO) samt Iris Fischer Memorial Lecture
Yale University.
Johan Ahlgren
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2017 års Waldenström föreläsare:
Med fokus på antikroppar
Sir Gregory Winter föddes 1951 i Leicester UK men tillbringade sin barndom i
Västafrika där han tidigt utvecklade ett
intresse för naturvetenskap. Han tog
en examen i biologi vid universitetet i
Cambridge 1973 och disputerade 1976.

S

ir Greg’s postdoktorala forskning
handlade till stor del om protein-sekvensering. När han senare
lockades över till antikroppsforskning
vid MRC’s Laboratory of Molecular Biology i Cambridge var hans tanke att
det borde vara möjligt att på en human
grundstruktur transplantera specifika
protein-loopar som i sin tur kunde styra
antikroppen mot specifika målstrukturer.
Han lyckades med detta och hade därmed tagit fram tekniken för att framställa humaniserade antikroppar. Greg Winter insåg att denna teknik borde kunna
tillämpas på antikroppar som redan visat
medicinska effekter, men där ett problem med till exempel musantikroppar
varit att patienten ofta bildar anti-antikroppar som förhindrar den önskade effekten. Han engagerade sig i ett projekt
med råttantikroppen Campath-1 (antiCD52) som var riktad mot lymfomceller.
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Genom Winter’s teknik kunde gruppen
1989 ta fram den första humaniserade
antikroppen Campath-1H (alemtuzumab) som har använts med goda resultat
mot B-KLL.
För att kunna fullfölja utvecklingen
av terapeutiska antikroppar skapade Sir
Greg 1989 företaget Cambridge Antibody Technology där han snabbt lyckades

med att producera helt humana antikroppar i bakterier. Den första antikroppen som kom ut på marknaden var Humira®, adalilumab 2005 för behandling
av RA. Humira® har under ett antal år
toppat listan över mest inkomstbringande läkemedel i världen. Efter denna
framgång har kunskapen använts för att
få fram ytterligare ett antal värdefulla
läkemedel, tex Avastin® och Herceptin®.
Majoriteten av de antikroppsterapier
som idag används bygger på Sir Gregorys upptäckter. Han har grundat ytterligare två framgångsrika bio-tech företag,
Domantis och Bicycle Therapeutics.
Professor Sir Gregory Winter är sedan
2012 Master of Trinity College i Cambridge. Han är styrelseledamot i ett antal
betydelsefulla forskningsstiftelser.
Han blev adlad av den engelska drottningen 2004. Bland ett mycket stort antal
internationella priser kan nämnas att Sir
Greg 1994 mottog Svenska Apotekarsocietetens Scheelepris och han har förärats Commander of the Order of the British Empire (CBE) 1997.
Johan Ahlgren
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Årsberättelse Svensk Onkologisk Förening
mars 2016 till mars 2017
layouten har gett tidningen ett helt nytt
utseende och innehåll. Utvecklingen av
tidningen har fortsatt under 2016, bland
annat genom tillskapandet av ett redaktionsråd som tillsammans med redaktören och Mediahuset driver den fortsatta
utvecklingen av tidningen.
SOFs medlemmar har tillgång till Acta
Oncologica via inloggning på hemsidan.
Acta Oncologica finns endast tillgänglig
elektroniskt sedan 2015.

Medlemmar
Styrelsen har under året valt in 51 nya
medlemmar och Svensk onkologisk förening består nu av totalt 1067 medlemmar.
Styrelsen
Styrelsen har detta år bestått av Martin
Erlanson, ordförande, Magnus Lagerlund, vice ordförande, Anders Ullén,
vetenskaplig sekreterare, Michael Strandéus, facklig sekreterare och Susanne
Malander, skattmästare. Vidare har Caroline Lundgren, David Kudrén, Kristina Nilsson, Kjell Bergfeldt, Andreas
Hallqvist, Jenny Jönsson och Anastasios Papadopoulos ingått i styrelsen som
ledamöter. Henrik Lindman har varit
adjungerad som avgående skattemästare.
Styrelsen har sammanträtt vid följande
tillfällen; i samband med Onkologidagarna i Västerås, vid ett två dagars internat i september i Vaxholm, i december
på Arlanda. Vidare har styrelsen haft telefonmöten i april, maj, augusti, september och november.
Extern representation
Anders Ullén har varit ordinarie representant och Martin Erlanson suppleant
vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktige. Michael Strandéus har varit ordinarie representant och Andreas Hellqvist
suppleant i Svenska Läkarförbundets representantskap. Under året har Magnus
Lagerlund varit representant till UEMS
(Union Européenne des Médécins Specialistes) liksom varit kontaktperson för
ESTRO. Kjell Bergfeldt har varit medlem
i Svenska Läkaresällskapets riksstämmodelegation och Gustav Ullenhag har varit
LIPUS-granskare.
Sekretariat, hemsidan
Ansvarig för SOFs kansli är Anna Boh-

Onkologidagarna 2016
2016 års onkologidagar anordnades i Västerås med Onkologiska kliniken, Västmanlands sjukhus, som huvudansvarig.
Jan Waldenströmföreläsningen hölls av
professor Eva Kimby (”Waldenströms
macroglobulinemi – från historia till nutid”) och Elis Bervenföreläsningen hölls
av professor Jens Overgaard (”Something
about radiotherapy and the importance
of radiobiology – from population based
to personalized treatment”).
Temat för SK-kursen som anordnades i anslutning till onkologidagarna var
CUP-tumörer.

lin, som tagit över efter Inger Hjertström
Östh. Hon finns på Onkologiska kliniken i Uppsala. Kansliet sköter ekonomi,
medlemsfrågor mm. Kansliet kan nås via
telefon, fax och e-post.
SOFs hemsida nås på www.onkologi.
org och Anna Bohlin har varit ansvarig
för det praktiska arbetet med hemsidan.
Svensk Onkologi
Tidningen har distribuerats till medlemmar i SOF i totalt 6 nummer under
2016. Sedan förlagsbytet till Mediahuset
har tidningen genomgått en omfattande
förändring samtidigt som föreningen fått
en ny logotyp. Logotypen samt den nya

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året fortsatt att formera arbetet. Under året har de planerade ST-kurserna som samarrangeras
med onkologicheferna startat och den
första efterutbildningskuren gick av stapeln. Tidskriften med ny redaktör, Kjell
Bergfeldt, har fortsatt vara en attraktiv
tidskrift och vi har startat upp ett redaktionsråd som har kommit med många
förslag. Föreningens hemsida rullar på
och vi har olika sätt att förbättra hemsidan. Vi står inför problemet att om
det är mycket information så krävs det
mycket arbete att underhålla det. Det vi
har funderat mycket på vad som är det
basala som måste finnas och se till att det
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är korrekt. Rent tekniskt fungerar hemsidan bra.
Även planeringen för onkologidagarna
har fortsatt men dock med vissa svårigheter. Planeringen inför Örebromötet
2017 har flutit väl, men vi har inte hunnit
med att få våra samarbetspartners, Sköterskor i Cancervården och industrin
helt med. Detta har inneburit att vi inför
nästa möte skall starta upp en ny organisation och i januari 2017 skall vi tillsammans ha ett uppstartsmöte. Föregående
år kom det nya regler för ST-läkarutbildningen och under våren arbetade vi fram
SOF:s nya tillämpningar för onkologiutbildningen. Vidare har vi lyft frågan
om specialitetens namn och innehåll i
ett Europaperspektiv. Läkare utbildade
i Sverige skall ha rätt benämning om de
skall arbeta i annat land.
Under hösten vid vårt internat så pratade vi om onkologins framtid och kanske i synnerhet onkologernas framtid
och hur man kan förvänta sig framtida
omorganisationer. Vi har under de sista året stött på flera omorganisationer,
SVF, nivåstrukturering och det nya arbetssättet och organisationsmodellen på
Nya Karolinska Sjukhuset. Vi diskuterade detta och det resulterade i en fortsatt
handlingsplan. I efterförloppet sammanställde ordförande och vice ordförande
en debattartikel till Dagens Medicin.
Utbildningsutskottet
SOF har under året reviderat uttolkningarna av målbeskrivningarna för ST
(SoS 2015:8) med rekommendationer
för att förtydliga vad c-målen innebär i
mer konkret form. Förhoppningen är
att det skall underlätta planering av ST
för studierektorerna på ett likformigt
sätt oavsett var i landet man utbildas.
Rekommendationerna finns att tillgå på
hemsidan. Vidare har det tagits initiativ
till att knyta kontakt mellan studierektorerna för onkologi och det planeras en
träff i samband med onkologidagarna i
Örebro våren 2017.
Utbudet av ST-kurser är inventerat och
det finns i nuläget kurser gällande de fyra
stora tumörgrupperna (bröst, colorektal,
lunga och prostata) i princip att tillgå årligen. De ges av olika instanser, både som
formella SK-kurser, övriga osponsrade
kurser samt kurser i samarbete med industrin. SOF’s hållning har varit att det
viktigaste är att det existerar kurser, med
innehåll sanktionerat av specialitetsför-
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eningarna som täcker efterfrågan, och
inte att driftsformen i sig är det primära.
Det har även under året startats kurser
gällande CNS-tumörer och uro-onkologi. Vad gäller ST-kurser i ledarskap,
kommunikation och liknande är det oftast täckt av regionalt utbud. Lite mindre
vanliga diagnoser kan med fördel ges vid
återkommande ST-kurs i samband med
onkologidagarna där ämnet senast i Västerås var CUP och nästa kurs i Örebro
rör huvud/hals-cancer. Det planeras årlig
uppföljning av kursutbudet för att försöka säkerställa tillgång.
För specialister har SOF hösten 2016
vecka 46 i november anordnat en efterutbildningskurs på Lejondahl utanför
Stockholm. Syftet var i första hand att ge
möjlighet att få uppdatera sig i ämnen/situationer som man ofta måste handlägga
i sin kliniska vardag men där man kanske
inte har helt färsk kunskap såsom infektionsbehandling, trombosbehandling,
kärlstentning etc. Kursen var fulltecknad
och generellt med goda omdömen.
I nuläget planerar SOF fortsätta med
efterutbildningskurs även nästa höst,
sannolikt gällande strålbehandling.
Fackliga utskottet
Under verksamhetsåret har SPUR-inspektionerna av ST-läkarutbildningen
vid landets onkologkliniker fortsatt.
SPUR-gruppen har från och med 2016
inrättat fasta veckor för inspektion av
ST-utbildningen vid respektive klinik.
Dock har inspektion endast kunnat genomföras vid två kliniker under året.
Överläkare Martin Erlanson vid Cancercentrum i Umeå är fortsatt ansvarig för
SOFs SPUR-grupp.
SOF har, liksom tidigare, varit remissinstans för Läkarförbundet och som sådan mottagit ett flertal remisser under
året. Under våren besvarades remiss
gällande SOU 2015:98 ”Träning ger färdighet. Koncentrera vården för patientens
bästa” (Måns Rosen). Styrelsen lämnade
ett flertal synpunkter i ett tämligen långt
remissvar, där vi sammanfattningsvis pekade på att ett flertal ännu inte beslutade
frågor och förändringar är grundläggande för att fullt ut kunna ta ställning till
utredningens förslag. SOF ser i utredningen en risk för sjunkande medicinsk
kvalitet till följd av otydliga ansvarsförhållanden, liksom risk för att fungerande vårdkedjor bryts ner. Slutsatsen blev
därför att styrelsen anser att utredning-

ens förslag ska anstå till dess de grundläggande punkterna är genomförda och
säkerställda.
Under året har flera nya standardiserade vårdförlopp införts varvid ett flertal
remisser kommit styrelsen till del. Sammanfattningsvis är styrelsen som tidigare positiv till konceptet och att målsättningen att minska onödiga väntetider
är mycket viktig. Det är dock av största
betydelse att vi onkologer tar aktiv del i
utformningen och genomförandet av de
olika standardiserade vårdförloppen genom att delta i utvecklingen av dem.
Vid Läkarförbundets representantskap
2016 uteblev dock medverkan från styrelsen på grund av sjukdom.
Cytostatikakursen
SOF arrangerade för fjärde gången i samarbete med Cancerakademien Norr en
kurs i grundläggande cytostatikabehandling för ST-läkare. Kursen arrangerades åter till självkostnadspris och utan
sponsorer. Kursen i grundläggande cytostatikabehandling hölls på Lejondals
slott 26-28/10 2016 och samlade denna
gång 44 ST-läkare från hela landet. Kursen innehöll som tidigare översiktliga
föreläsningar om farmakokinetik, farmakodynamik, biverkningar, resistensutveckling, dosering, interaktioner och
användning av cytostatika i kombination
med radioterapi och målstyrd behandling. Kursen innehöll även ett grupparbete med fall där gruppernas arbete
presenterades i seminarieform. Kursen
fick som tidigare ett mycket gott betyg i
den avslutande kursutvärderingen. SOF
planerar att arrangera kursen igen under
18-20 oktober 2017. Behovet av en fortsättningskurs med fördjupningsämnen
har uppmärksammats under åren som
den grundläggande kursen arrangerats
och planering av detta kommer att ske.
Associerade föreningar
Bröstonkologisk förening (BOF), Gastrointestinal onkologisk förening (GOF),
Scandinavian Society för Head and Neck
Cancer, Svensk förening för isotopterapi (SFIT), Svensk förening för urologisk
onkologi (SFUO) och Svenska sällskapet
för gynekologisk onkologi (SSGO).

Anders Ullén
Vetenskaplig sekreterare

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

cancerkompisar A5 pluggannons onkologi outlines.indd 1

2016-06-13 13:59

Svensk Onkologi 1 · 17

33

Nyfiken på Carsten Rose?

34

Svensk Onkologi 1 · 17

Onkologidagarna

Program Onkologidagarna
i Örebro 20-24 mars 2017
Fransson. SOF’s ordförande Martin Erlanson,
Johan Ahlgren.

Måndag 20 mars
09.00-09.30

Kaffe/te

09.30-12.00

ST-utbildning
Huvud- Halscancer
Onkologiska aspekter
Ansvarig Johan Reizenstein Onk USÖ

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.30

ST-utbildning
Huvud- Halscancer
Onkologiska aspekter
Ansvarig Johan Reizenstein Onk USÖ

14.45

ST-utbildning Huvud-Halscancer

14.45-15.15

Kaffe/te

15.15-17.00

ST-utbildning Huvud- Halscancer
ST-utbildning
Huvud- Halscancer
Onkologiska aspekter
Ansvarig Johan Reizenstein Onk USÖ

19.00

ST-kursmiddag

13.30-14.30

State of the art I: HPV-pos tumörer,
prof Johan Wennerberg Lund

14.30-15.00

Kaffe/te i utställningen

15.00-15.55

Fågelboet: Fyra nya onkologiska avhandlingar
2016: Khairul Majumder, Stockholm
Johanna Svensson, Göteborg
Kristina Olausson, Umeå
Jenny-Maria Jönsson, Lund
Moderator Andreas Hallqvist

16.00-17.00

2017-års Jan Waldenström föreläsning:
Sir Gregory Winter Cambridge: 		
“Pioneering antibodies for cancer treatment”

17.30-18.30

Symposium: Advances in the Management
of Chemo-therapy-Induced Nausea and Vomiting. Prof Jörn Herrstedt Odense. I samarbete
med SOBI AB. Mingelbuffé.
OBS! Föranmälan krävs!
Onsdag 22 mars

08.15-09.15

ST-utbildning
Huvud- Halscancer

State of the art II:
Cervixcancer
Karin Bergmark, Göteborg

09.15-09.45

Kaffe/te i utställningen

09.00-09.30

Kaffe/te i utställningen

09.45-12.00

09.30-12.00

ST-utbildning
Huvud- Halscancer, ansv. Johan Reizenstein

Sido-möte: Brachy-ssk
ansvarig Bo Wirhall Örebro

09.45-10.55

Symposium: Hypo-fraktionering Birgitte
Offersen Århus, Lars Beck-man Sundsvall
Moderator: Johan Reizenstein Örebro

11.00-12.00

Årsmöte SOF

11.00-12.00

Utställning/postrar*

12.00-13.00

Lunch

Tisdag 21 mars
08.00-09.00

09.30-12.30

Nationellt VC möte.
SOF styrelse-möte

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.25

Invigning
Regionstyrelsens ordförande Marie-Louise F
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13.00-14.30

Symposium Brachyterapi:
BT, fysikeraspekter. Åsa Carlsson Tedgren, KS
BT av läpp & näsa Bengt Johansson Örebro
BT vid cervixca. Louise Bohr och
Leif Karlsson Örebro
BT in the future. Prof George Kovacs, Lübeck
Moderator: Bengt Johansson

19.00

Bankett Elite Stora Hotellet.
Conferencier: Jenny Wålander
OBS! Särskild anmälan krävs!
Fredag 24 mars

08.15-09.10

Kvalitetsregister direkt in i INCA - redan
verklighet? Prof Göran Wallin kir klin Örebro.
Journal mall direkt till kvalitetsregistret.
Elham Hedayati, Onkolog KS

14.30-15.00

Kaffe/te i utställningen

15.00-15.55

Postervandring
Lottie Dreifaldt Örebro och
Docent Anders Ullén KS

09.15-09.45

16.00-17.00

2017 års Elis Berven föreläsning:
Prof George Kovacs Lübeck. ”The history of
brachytherapy in prostate cancer”

Försäkringskassan, nya rön från cancervården
i Västra Götalands Regionen.
Hanna Jämtin

09.45-10.10

Kaffe/Te i utställningen

19.00

Social aktivitet: Slottsvandring och buffé på
Örebro slott. OBS! Föranmälan krävs!

10.15-11.30

Symposium: Temabaserad onkologi
Divisionschef Harald Blegen KS med flera.

11.30-12.45

RCC-aktuellt: SVF/Nivåstrukturering m.m.
Gunilla Gunnarsson SKL med flera.
Moderator Johan Ahlgren

Torsdag 23 mars
08.15-08.35

Sexuella problem efter prostatektomi
C. Danemalm-Jägervall, Borås

12.45-12.55

Avslutning: Johan Ahlgren, Martin Erlanson,
och Per Nodbrant VC Jönköping.

08.40-09.15

Cancerfondsrapport
Prof Klas Kärre KI

12.55-13.00

Hemfärd och utdelning av lunchpåse

09.15-09.45

Kaffe/te i utställningen

09.45-10.55

Symposium: Nya cancerläkemedel idag och i
framtiden: Professor Thomas Helleday KI,
prof Arne Östman KI, prof Jonas Bergh KI
Moderator doc Anders Ullén KI

11.05-12.00

Symposium: Neurotoxicitet
Prof em Christina Trapp Bolund KI
Prof Peter Nygren Uppsala
Jenny Drott Linköping med flera.

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.30

Sidomöte för sekreterare, bla Brachyterapi
B.Johansson, Örebro

13.00-14.30

Symposium: Neurotoxicitet fortsättning
Prof em Christina Trapp Bolund KI
prof Peter Nygren Uppsala
Jenny Drott Linköping med flera.

14.30-15.00

Kaffe/te i utställningen

15.00-15.55

State of the art III: Neuroendokrina tumörer.
Prof Halfdan Sörbye, Bergen

16.00-17.00

Acta Oncologica föreläsning:
Docent Hans Hagberg Uppsala. Sällsynta tumörer inom molekylärbiologin.
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Svensk Onkologisk Förenings årsmöte
under 2017 års Onkologidagar i Örebro
Medlemmar i Svensk Onkologisk Förening kallas härmed till årsmöte onsdag den 16 mars kl 11.00-12.00 i Conventum Kongress i Örebro
1.
2.

7.
8.

Mötets stadgeenliga utlysning
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Godkännande av dagordning
Föregående årsmötesprotokoll
Styrelsens årsberättelse - mars 2016
till mars 2017
Skattmästarens årsberättelse för året
2016
Revisorernas årsberättelse för 2016
Frågan om ansvarsfrihet för 2016 års
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3.
4.
5.
6.

styrelse i Svensk Onkologisk För.
9. Fastställande av årsavgift för år 2017
10. Val av ordförande mars 2017 till
mars 2019 (2 år)
11. Val av vetenskaplig sekreterare mars
2017 till mars 2019 (2 år)
12. Val av facklig sekreterare mars 2017
till mars 2018 (2 år)
13. Val av utbildningsansvarig mars
2017 till mars 2018 (2 år)
14. Val av övriga styrelseledamöter
15. Val av ordinarie representant och
suppleant till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige år 2017
16. Val av ordinarie representant och
suppleant till Svenska Läkarförbun-

dets representantskap år 2017
17. Val av revisorer för 2017
18. Val av ordförande för valberedningen mars 2017 till mars 2018 (2 år)
19. Onkologidagarna 2018 och 2019
20. Förslag till Jan Waldenströmföreläsare till Onkologidagarna år 2018
21. Förslag till Elis Bervenföreläsare till
Onkologidagarna år 2018
22. Stadgeändring?
23. Övriga ärenden
24. Årsmötets avslutande
Anders Ullén
vetenskaplig sekreterare

Notiser
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Rapport från San Antonio PIK3CA
- en mutation att räkna med?
Världens största bröstcancerkongress
samlade som vanligt både kliniska och
prekliniska forskare från hela världen
till ett ovanligt kylslaget och blåsigt
San Antonio i Texas. Upplägget med få
parallellsessioner och en satsning på att
göra postersessionerna så intressanta
och trevliga som möjligt med fri mat
och dryck är populärt. Många svenska
delegater hade sökt sig hit och många
hade vetenskapliga presentationer.
Årets höjdpunkt rörde det prediktiva
värdet av en mutation i PIK3CA genen,
men det fanns mycket annat smått gott
att ta med sig hem.

E

n av studierna med stort förhandsintresse var BELLE-3 där en
PI3K-hämmare, buparlisib, jämfördes med placebo i kombination med
en etablerad antihormonell behandling i
form av fulvestrant. Studien inkluderade
432 patienter med spridd hormonkänslig
bröstcancer som uppvisat resistens mot
både aromatshämmare och mTOR-hämmare. Mediantiden för den progressfri
överlevnad var 3,9 respektive 1,8 månader vilket gav ett Hazard Ratio (HR) på
0,67 (95% CI 0,53-0,84). Detta var förstås
imponerande, men det var två andra analyser av studien som gjorde den särskilt
spännande. Det visade sig nämligen att
det enbart var patienter med tumörmutationer i PIK3CA-genen som hade nytta
av buparlisib. Skillnaden var så markant
(HR 0,39 för muterade jämfört med HR
0,83 för icke-muterade) att mutationen
nog kan betraktas som en absolut prediktiv faktor för denna PI3K-hämmare.
(Fig 1)
Forskarna bakom studien hade också
analyserat cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) och man såg en god överensstämmelse mellan blodprov och primärtumör
(83% var identiska för PIK3CA). Även
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Richard Gelber presenterar långtidsuppföljningen av BIG 98-1.

ctDNA fungerade utmärkt för prediktion av nyttan med buparlisib genom att
finna patienter med muterade tumörer.
Nackdelen med buparlasib är att den
som första generationens PI3K-hämmare är en ”pan-PI3K-hämmare” vilket kan
leda till CNS-biverkningar i form av ångest och depression. Tre patienter i studien rapporterades för självmordsförsök.
Det pågår nu prövningar med selektiva
PI3K-hämmare som skall ha betydligt
mindre påverkan på CNS. PIK3CA hamnade även i fokus vid en mutationsanalys
av den stora BIG 98-1 studiens patienter. Denna studie var en av de viktigaste
adjuvantstudierna för jämförelse mellan
en aromatshämmare (letrozol) och tamoxifen och man hade här sekventierat
tumörDNA för 764 patienter för att leta
efter prognostiska och prediktiva faktorer. Mutationer i PIK3CA sågs hos hela
49% och intressant nog tycktes all fördel
för letrozolbehandling ses i den gruppen,
framför allt om de saknade amplifiering
av kromosom 11. Det kanske är på tiden

att vi analyserar mutationer i PIK3CA
mer regelbundet framöver.
Nordisk pragmatism
En av de större presentationerna på
ASCO i juni 2016 gällde behovet av antracykliner vid adjuvant cytostatikabehandling av bröstcancer. Studien (ABC)
avbröts redan vid den första interimanalysen eftersom den antracyklinfria gruppen hade 23% överrisk för återfall. Här
rapporterade Nordens kanske mest effektiva bröstcancersorganisation, DBCG, en
studie med ett snarlikt upplägg, men en
avgörande skillnad. Danskarna har sedan
länge rapporterat retrospektiva data som
tyder på att deleterat eller amplifierat topoisomeras 2 alfa (TOP2A) är en prediktiv faktor för antracyklinbehandling. Nu
hade danskarna på ett imponerande sätt
screenat drygt 5000 patienter planerade
för adjuvant cytostatika, varvid endast
de med normalt TOP2A inkluderades
i studien. Drygt 2000 patienter av ca
4000 randomiserades mellan sedvanlig

Kongress-nytt

EC följt av docetaxel och enbart docetaxel och cyklofosfamid, vilket var ett
nära identiskt behandlingsupplägg som
ABC-studien, men således exkluderande
de med förändrat TOP2A. Utfallet blev
identiskt både för sjukdomsfri överlevnad (HR 1,00) och total överlevnad vilket får betraktas som ett indirekt bevis
för betydelsen TOP2A som prediktiv
faktor för epirubicin. Det mest imponeFig 2a och 2b
rande med studien är dock hur ett så pass
litet land som Danmark kan enas och
kraftansamla för pragmatisk stor studie
med hjälp av DBCG:s nationella register
som eCRF. Här har Sverige en del att lära.
En efterlängtad presentation av den
svenska StrålKohortstudien skedde också
under mötet i form av en poster. Kenneth
Villman från Örebro svarade på frågan
om man kan avstå från strålbehandling
vid lågrisk bröstcancer för kvinnor opererade med bröstbevarande kirurgi över
64 års ålder. Under 2006-2012 inkluderaFig 2a och 2b
Fig 2a ochFig
2b2a och 2b
de 14 svenska centra 603 patienter med
radikalt opererad östrogenpositiv stadium I bröstcancer. Patienter med Elston
grad 3 eller lobulär cancer exkluderades
och alla patienter fick endokrin behandling. Målet med studien var att visa att
risken för lokala återfall i denna grupp
är under 10% efter 10 år. Nu visade det
sig att den kumulativa incidensen av lokalrecidiv endast var 1,3% efter 5 år och
13 st ipsilaterala återfall kunde vägas mot
11 st kontralaterala tumörer (Fig 2a och
Resultat för lokalrecidiv och kontralaterala bröstcancrar i en svenska strålkoho
2b). Femårs-överlevnaden var 94%, men Figur 2a och 2b. Resultat för lokalrecidiv och kontralaterala
bröstcancrar i en svenska strålkohortstudien.
bara ett dödsfall av 39 var associerat till
bröstcancer. De mycket uppmuntrande för total överlevnad (HR 1,15). Den minresultaten talar starkt för att en stor andel dre DATA-studien från Nederländerav våra patienter kan undslippa strålning na jämförde 3 och 6 års Arimidex efter
med den resursåtgång och risk för bi- 2-3 års tamoxifen och även här fanns en
verkningar som den innebär.
trend till fördel för den längre behand-

lingen men ingen skillnad i överlevnad.
Aromatashämmare - mindre effektiva För patienter med körtelpositiv ER- och
än vi trott?
PgR-positiv bröstcancer var dock absoTre studier som skulle belysa värdet av lutvinsten 10 % 86% vs 76%; HR: 0,58).
förlängd behandling med aromatashäm- IDEAL-studien jämfördes 2,5 och 5 års
mare presenterades. Här har den gamla förlängd
behandling
och den
visade
ing- i enstrålkohortstudien.
Resultat
lokalrecidiv och kontralaterala bröstcancrar i en svenska
Resultat
för lokalrecidiv
och kontralaterala
bröstcancrar
svenskaför
strålkohortstudien.
Resultat för
lokalrecidiv
och kontralaterala
bröstcancrar
i en svenska
MA.17 studien visat att fem års tillägg en skillnad. Således kan inte förlängd
med aromatshämmare efter tamoxifen- behandling efter fem år anses som en
behandling är bättre än placebo, men standardbehandling för alla, utan den
ingen av de nya studierna kunde visa bör möjligen reserveras för körtelpositiöverlevnadsfördelar. Den stora ameri- va patienter på så sätt som redan görs i
kanska NSABP B-42 med nära 4000 pa- Sverige idag på de flesta onkologkliniker.
tienter jämförde 5 års letrozol med plaEn annan intressant observation var Henrik Lindman (th) och Bent Eljertsen som presenteracebo efter 5 års standardbehandling och att man i B-42 studien som förväntat de den danska READ-studien.
visade gränsvärde till signifikant fördel hade en följsamhet för letrozolbehandmed letrozol (HR 0,85) för sjukdomsfri ling på 60 %, men endast 63 % följsam- är andra faktorer än biverkningar som
4
4
överlevnad, men snarast en negativ trend het för placebo. Detta tyder på att det ligger bakom varför
patienter
avbryter
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sin adjuvanta endokrina behandling!
Hur bra är då aromatshämmare på lång
sikt jämfört med tamoxifen? I form av
postrar släpptes nu långtidsuppföljning-

ar av ATAC och BIG 98-1, vilka är de
studierna som ligger till grund till vårt
mer eller mindre allmänna bruk av aromatshämmare som adjuvant behandling

av postmenopausala kvinnor med östrogenpositiv bröstcancer. BIG 98-1 har nu
en 14 års uppföljning och det finns nu
ingen signifikant överlevnadsfördel (HR
0,89) för letrozol och kurvorna går ihop.
ATAC analyserades på ett annorlunda
men intressant sätt genom att man satte
utgångspunkten 10 år efter randomisering. Man kunde då se en tydlig trend att
patienter som fått tamoxifen tidigare nu
har färre recidiv än de som fick anastrozol (1,35).
Enkel lösning på svårt problem
Kan man på ett enkelt sätt minska risken
för neurotoxicitet genom att komprimera
patientens händer med kirurghandskar?
I en studie av 42 patienter erhöll patienterna dubbla kirurghandskar på den dominanta handen i tajt storlek. Dessa satt
på under 90 min samtidigt som patienterna erhöll nab-paklitaxel, vilket gavs
totalt fyra kurer. Den icke-dominanta
handen tjänade som kontroll(-hand) och
en tydlig minskning av grad 2 sensorisk
neurotox (21% mot 76%) och motorisk
neurotox (26% mot 57%) kunde registreras. Teorin bygger på att ett minskat
blodflöde till perifera nervändar minskar
risken för denna besvärliga biverkan där
vi idag annars saknar motmedel.
Sammanfattning
• PIK3CA-mutation är en prediktiv faktor för behandling med
PI3K-hämmare och möjligen även
för behandling med aromatshämmare i jämförelse med tamoxifen
• Vid normalt TOP2A kan man ge antracyklinfri adjuvantbehandling.
• Lågrisk bröstcancer hos kvinnor
över 64 år behöver ej strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi.
• Nyttan med aromatashämmare jämfört med tamoxifen eller som förlängd behandling skall inte överdrivas.
• Följsamheten för palcebobehandling
är obetydligt bättre jämfört med
följsamheten för letrozolbehandling
• Kompression av händerna med kirurghandskar kan minska risken för
perifer neurotoxicitet vid cytostatikabehandling.

Henrik Lindman
Uppsala
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NovoTTF - nästa standard för
behandling av glioblastom?
En ny cancerbehandlingsmetod har
fötts, sa professor Roger Stupp när han
rapporterade slutdata från EF-14 studien, en prospektiv multicenter-studie
med NovoTTf-100A vid glioblastom. I
ett late-breaking abstrakt vid SNO-konferensen i Arizona redogjorde han hur
Novo Tumor Treating Fields (NovoTTF)
kan bli del av den nya standardbehandlingen för GBM i en nära framtid. Tillsammans med adjuvant temozolomid
ger TTF längre progressionsfri överlevnad och total överlevnad hos patienter
med GBM.

R

oger Stupp från Schweiz känner
de flesta onkologer som mannen
bakom ”Stupp-regimen”, kombinationen av strålbehandling och temozolamid som fortfarande är den aktuella
standardbehandlingen för GBM. Han
hamnade åter i fokus när han presenterade resultaten från en ny fas III-studie
på glioblastom och den första studie på
elva år som visade signifikant förbättrad
överlevnad. I allt har 83 sites från 12 länder deltagit i studien, inklusive Karolinska universitetssjukhustet i Stockholm.
NovoTTF är en bärbar, icke-invasiv,
batteri-driven apparat med elektroder
som fästs på patientens huvud och omger hjärnan (tumören) med elektriska
fält. Detta ger en långsammare och reversibel tumörväxt genom att hämma
mitoser. Patienten ska använda TTF
minst 18 timmar varje dygn för effekt
och behandlingen inkluderar rakning av
huvudet var 3:e dag för att elektroderna
ska fästa ordentligt.
Systemet är redan godkänt av amerikanska FDA, också för behandling av
recidiverande eller progredierande GBM
hos patienter 22 år eller äldre, baserat
på en fas II-studie där man visade likvärdig effekt av TTF jämfört med annan

behandling hos samma patientgrupp.
I den aktuella studien randomiserade
315 patienter som inte progredierat på
kombinationen av strålbehandling och
TMZ (inledande standardbehandling
vid GBM) där de randomiserades 2:1
för NovoTTF och TMZ i kombination
(n=210), eller TMZ som singel (105).
Primär endpoint var progressionsfri
överlevnad (PFS) och sekundär endpoint
total överlevnad (OS). Inklusionskriterier inkluderade patologisk evidens på
GBM enligt WHO, 18 år eller äldre, maximal möjlig resektion, genomgången radioterapi med TMZ, Karnofsky 70 eller
mer, och förväntad överlevnad på minst
tre månader. Patienterna skulle vara stabila eller på minskad dos kortikosteroider och intervallet mellan strålbehandling och start av behandling mer än 29
och mindre än 49 dagar. De två armarna
var väl balanserade, 60 procent blev analyserade för MGMT promotormetyleringsstatus, och 39 respektive 41 procent
var positiva. Median PFS var 7,1 månader för kombinationen och 4 månader i
TMZ-gruppen (HR=0.63; p=0,001). OS
var 19,6 månader respektive 16,6 månader (HR=0,75; p =0,034), och 2-årsöverlevnaden 43 respektive 29 procent.
Inga livskvalitetdata
Resultaten ledde till att studien avslutades i förtid och alla patienter tilläts få
kombinationsarmen. Interrimanalysen
som gjordes redan 2015 pekade på ovanstående resultat och gjorde också att FDA

Den nya WHO klassifikationen 2016

godkänt TTF som en fjärde behandlingsmodalitet för primära GBM (utöver
kirurgi, strålbehandling och cytostatika). Biverkningar till behandlingen var
primärt hudirritation som fanns hos 45
procent av patienterna. Allvarliga krampanfall sågs hos sju procent hos bägge
grupper. Data som presenterades vid
Society of Neurooncology (SNO)-mötet
i Arizona var efter minimum 18 månaders uppföljning och ytterligare resultat
kommer att inkludera livskvalitetsdata
och överlevnad vid ett och två år. Livskvalitetsdata är viktigt att överväga med
denna typ av behandling för patienter
med begränsad förväntad överlevnad.
TTF är under diskussion även i Sverige där TLV håller på att bedöma om
eventuell godkännande. Kostnaden är
ett mycket stort diskussionsämne när det
gäller TTF som är avsevärt dyrare än all
annan behandling vars månadskostnad
är 20 000 dollar enligt källor på SNO.
TTF dominerade också det övriga mötet då en betydlig del av de abstrakt som
var inskickade och presenterades som
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korta muntliga presentationer eller som
posters handlade om olika aspekter av
användningen av TTF.
Immunoterapi
Men en hel del handlar också om immunoterapi. David Reardon, neuroonkolog från Harvard, presenterade data
från två av flera kommande studier med
fokus på PD-1/PD-L1 hämmare. I en
fas II-studie testar man Durvalumab,
en antikropp som blockerar bindningen
av PD-L1 till PD-1, både vid primärbehandling av GBM och vid recidiv och
några av de första resultaten presenterades i Scottsdale. Studien är femarmad
men enbart data för singelbehandling
vid recidiv presenterades. Behandlingen
var vältolerabel, men PFS och OS mättes i veckor (13,9 veckor respektive 28,9
veckor) vilket inte bedöms som övertygande resultat. I fas 1b-studien Keynote-028 testade man pembrolizumab vid
recidiverande GBM hos PD-L1-positiva
patienter, som generellt har sämre prognos. Keynote-028 visade bra tolerabilitet,
och tecken till förlängd OS. Resultat från
randomiserade studier där man testar
PD-1/PD-L1 hämmare vid primärbehandlingen för GBM förväntas med stor
spänning under kommande år.
Det andra internationella neuroonkologiska mötet som hölls under hösten var
EANO (European Association of Neuro-Oncology). Mötet hölls i Mannheim
i Tyskland i samarbete med universitetet
i Heidelberg. Detta är den stora europeiska neuroonkologiska konferensen och
arrangeras vartannat år. Här möts alla
specialiteter involverade i behandlingen
av patienter med CNS-tumörer och denna gång fanns också ett program för neuroonkologiska sjuksköterskor.
WHO-klassifikation och molykylärpatologi
EANO brukar inte vara forum för offentliggörande av resultat från större
studier utan mer en genomgång av och
uppdatering av tidigare publicerade studieresultat. Exempelvis rörde sig mycket
kring den nya WHO-klassifikationen
som har tagits i bruk i år och som de
flesta CNS-onkologer upplever som ett
kliniskt relevant och användbart verktyg
för att bättre kunna ta evidensbaserade
beslut kring de behandlingar vi erbjuder
patienterna.
Martin van den Bent, neurolog från

46

Svensk Onkologi 1 · 17

Holland, delansvarig för flera stora europeiska randomiserade fas III-studier,
höll en bra och kritisk genomgång av
de senaste årens resultat när det gäller
gliom grad II och III. Flera amerikanska (RTOG) och europeiska studier
(EORTC) har publicerats nyligen som
gjort att den onkologiska behandlingen
för flertalet gliompatienter har både ändrats och intensiverats.
Van den Bent startade med att konkludera att den molekylärgenetiska klassifikationen av hjärntumörer kommer att bli
i hög grad relevant, eftersom tumörerna
kan kategoriseras på ett mer objektivt
sätt med hjälp av genanalyser.
Den nya klassifikationen baseras
liksom tidigare på morfologi och immunohistokemi; det nya är att man nu
inkluderar molekylärgenetiska undersökningar där bägge bedömningar ska
anges i det slutliga PAD-svaret. Nya
markörer för diffusa gliom som införts
är IDH-(isocitratdehydrogenas) status
med mutation av IDH-1 eller IDH-2
samt eventuell co-deletion av kromosomarmar 1p och 19q. Exempelvis ska
en korrekt diagnos idag skrivas: ”Astrocytom, WHO grad II, IDH-1 muterad”.
Utifrån molekylärpatologin kommer
också oligoastrocytom att försvinna och
klassificeras i stället som oligodendrogliom eller astrocytom. Andra ”vanliga”
begrepp som vi använt som gliomatosis
cerebri försvinner liksom PNET. Nya
entiter införs som diffust mittlinje gli-

om (H3 K27M–mutant). Glioblastom
(GBM) blir uppdelat i IDH vildtyp och
IDH muterad. Meningeom som invaderar hjärna kommer nu klassificeras som
grad II-tumörer. Medulloblastom får
också en genetisk indelning i fyra grupper: WNT-aktiverad, SHH- aktiverad
och p53 muterad, och numeriskt namngivna grupp 3 och 4 (non WNT/non
SHH). Den nya klassifikationen betyder
bland annat att exempelvis en tumör som
morfologiskt är bedömt som ett astrocytom på basis av den molekylärgenetiska
undersökningen kan få slutdiagnosen
och ska ha behandling som ett oligodendrogliom, något som ger en betydlig förbättrad överlevnad när man ger en mer
intensiv behandling med kombination av
strålbehandling och cytostatika.
Åldern betyder mindre
Utöver att vara prognostiska markörer
ger de molekylärgenetiska markörerna
också en indikation för potentiell behandlingseffekt, då dessa markörer också kan fungera som mål för målriktad
behandling (IDH1 och IDH2). Om man
använder den nya klassifikationen och
tittar på exempelvis ålder (att vara över
40 år har ansetts vara en negativ prognostisk markör) visar det sig att den inte
alls har så stor betydelse.
Däremot är inte undersökning för metylering av MGMT-genens promotor inkluderad i den nya klassifikationen, trots
att den införts närmast som standard de
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senaste åren för att differentiera mellan
olika behandlingar för äldre patienter.
En fin överblick
I övrigt gav EANO en fin överblick av
de senaste årens publicerade studier och
nya riktlinjer för behandling av gliom
grad II-III.
Van den Bent presenterade interimsanalysen av en del av CATNON studien.
Bakgrunden för studien är att undersöka
om cytostatika har en roll hos de anaplastiska gliom som inte har en co-deletion
av 1p/19q. RTOG 9402 och EORTC
26951 visade stora överlevnadsvinster
vid långtidsuppföljningen när man gav
en kombinationsbehandling av strålbehandling och cytostatika (PCV) hos de
co-deleterade tumörerna jämfört med
enbart strålbehandling.
CATNON studien är fyrarmad randomiserad europeisk fas III-studie, som
inkluderar vuxna i gott allmäntillstånd
med anaplastiska gliom utan co-deleterade 1p/19q. Alla patienter erhåller strålbehandling med en slutdos på 59.4 Gy
på 33 fraktioner. Patienterna randomi-

seras till enbart strålbehandling, strålbehandling kombinerat med daglig
temozolomid (TMZ), (12 cykler), strålbehandling med både konkomittant och
adjuvant TMZ. Primär endpoint är OS.
Endast interimsresultaten för strålbehandling följt av adjuvant TMZ redovisades, och visade en signifikant förbättrad OS (HR:0,645;p=0.0014). PFS var
också förbättrad, varfför adjuvant TMZ
efter avslutad strålbehandling kan utgöra
ett alternativ för anaplastiska gliom utan
co-deletion av 1p/19q.
Samtidigt diskuterades också en studie
som nyligen publicerades i Lancet från
EORTC (EORTC 22033) där 477 patienter med hög-risk lågmaligna gliom randomiserades till strålbehandling (50.4
Gy) eller TMZ (75 mg/m2; 21/28 dagar;
upp till 12 cykler). Randomisering skedde mellan december 2005 och december
2012 och inför randomiseringen utfördes stratifiering för vissa molekylära tumörmarkörer (förlust av kromosom 1p).
Resultaten visar i median symtomfri
överlevnad i TMZ-gruppen 39 månader
och i radioterapigruppen om 46 månader

HR 1,16 (P = 0,22). Subgruppsanalysen
fann i patientgruppen med IDH-mutation och intakt kromosom 1p/19q signifikant längre symtomfri överlevnad med
radioterapi än med TMZ. Data för medianöverlevnad för studien har ännu inte
redovisats. Vid kognitiva test har man
inte kunnat påvisa någon skillnad mellan
grupperna under de fyra år patienterna
har följts.
Van den Bent konkluderade i sin översiktsföreläsning att om man erbjuder patienter med LGG (högrisk grad II, och
grad III) enbart cytostatika på grund
av risk för kognitiva biverkningar med
strålbehandling ger man inte patienterna
en optimal behandling. Detta som indirekt konklusion på bakgrund av EORTC
22033 där singelmodalitetsbehandling
(cytostatika eller strålbehandling) är likvärdig och att studier där man jämför
kombinationsbehandling
(cytostatika
plus strålbehandling) med singelbehandling ger signifikant ökad överlevnad för
kombinationen. Angående kognitiva biverkningar får man också inkludera att
data från strålbehandling är baserade på
gammal strålteknik, där det idag finns
sätt att minimera stråldoser till oönskade områden (bland annat hippocampus)
med mer avancerad fotonteknik såsom
IMRT/VMAT, alternativt protonbehandling.
Nästa EANO-möte hålls i Stockholm
oktober 2018, intill dess får vi ”trösta” oss
med den stora neuro-onkologiska konferensen WFNOS som är ett samarbete
mellan EANO och amerikanske SNO,
som bara hålls vart fjärde år. Nästa möte
hålls våren 2017 i Zürich, med fokus på
strålbehandling av CNS-tumörer. Då
hoppas jag att vi kan presentera färska
data från protonbehandling av CNS-tumörer vid Skandionkliniken.

Petra Witt Nyström
överläkare, Onkologiska kliniken
Akademiska sjukhuset, Uppsala
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Hans kluriga fall

Hagbergs kluriga fall 13
Lysande vätska
30 årig kvinna som opererade in bröstproteser bilat åtta år tidigare. Serombildning
vänster bröst sedan ett år tillbaka. Cytologi visar stora maligna celler som är
CD30+. PET visar upptag runt protesen
och i körtel parasternalt (bild 1).

Bild 1

Diagnos?
Bild 2

Svar: Se sidan 56
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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 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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Urologisk cancer

Tjugonde svenska uro-onkologiska
uppdateringen om urologisk cancer
Arild
27-28 april 2017
Tema
Blåscancer - testikelcancer
Lokal
Rusthållargården, Arild
Start
Lunch kl 12, torsdagen den 27 april
Avslut
Lunch kl 12.30, fredagen den 28 april

Arild 27-28 april
Notera datum i era kalendrar - mer
information kommer lite längre fram!
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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!

Här är det kluriga svaret
Bröstimplantatassocierat anaplastiskt Alk- T-cellslymfom. Detta är en relativt ny lymfomentitet som drabbar c:a 1/30.000 kvinnor som har protes > 4 år efter
operation. Lymfomet brukar vara lokaliserat till kapseln/seromvätska och vara botbart med att man avlägsnar kapseln/protesen. I detta fall dock spridning i
lymfkörtlar och generell lymfombehandling behövdes. Bild 2 illustrerar diagnosen.
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Returadress: Mediahuset i Göteborg AB
Marieholmsgatan 10 C, 415 02 Göteborg

