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Med början i maj varje år ställs svenska
cancerläkare ofta i en situation att man
ska förklara för en patient att man inte
kan starta den adjuvanta behandlingen
förrän om sex (eller åtta!) veckor, även
om vårdprogrammet säger tre veckor
efter kirurgi; eller att en palliativ patient inte kan fortsätta med sin behandling under sommaren; det är ”bättre”
att göra ett uppehåll i den krävande behandlingen, alternativt motivera varför
det till midsommar är läge att byta från
en veckovis given kemoterapi till per
oral behandling?

V

isst finns det många arbetsuppgifter som är kan upplevas
olustiga, men håll med om att
sommarbemanning med tillhörande resursbrist är en plåga. Skulle du själv acceptera, för egen del eller för en nära
anhörig, att den vård du erbjuds under
juli-augusti skiljer sig från den du får resten av året? Skulle inte tro det.
Men jag har ändå – lite naivt - trott att
vi resten av året klarar vårt uppdrag att ge
cancerpatienterna den vård de har behov
av. Även om det kostar på. Den arbetsmiljöenkät som gjordes av SOF häromåret visade att många kollegor funderade
på att byta jobb på grund av arbetstyngden, att arbeta med svårt sjuka patienter,
vara ett stöd för dem och deras anhöriga
och hela tiden behöva pussla med mottagningsscheman och behandlingstider
och om det krävs: springa bara lite fortare. Frågan är om det är många som
gjort just det – bytt jobb. Den kartläggning av bemanningen som Cancerfonden genomfört och som presenterades i
april visade nämligen en generell brist på
personal (alla verksamhetschefer utom
en uttryckte detta). Det handlade inte
bara om cancerläkare, utan även sjuksköterskor på olika positioner med olika

kompetens saknades. Tre fjärdedelar av
alla verksamhetschefer upplevde att bristen på personal fått negativa effekter på
verksamheten.
Mot den bakgrunden känns den förestående sommaren som ett extra stort
orosmoln. Hur kommer det att gå om
man lägger sommarneddragningar ovanpå en redan existerande personalbrist?
Svensk onkologi genomförde därför en
egen enkät bland verksamhetscheferna i
landet för att höra om sommarneddragningarna riskerade att ge negativa effekter för patienterna. Glädjande nog tyckte
nästan alla att man hade koll på läget och
att negativa effekter var ganska små, om
ens några. Läs mer om enkäten i tidningen. Jag hoppas innerligt att denna optimism kommer att överensstämma med
verkligheten när sommaren summeras.
Svensk Onkologi lovar återkomma med
en uppföljning efter sommaren.
Onkologidagarna i Örebro har knappt
hunnit summeras innan vi drar igång
förberedelserna för nästa års cancerläkarmöte. Denna gång i Jönköping tillsammans med sjuksköterskor i cancervården. Arrangörernas ambitioner ligger
på att åstadkomma något i stil med vad
man gjorde men det fokus på multidisciplinär samverkan som etablerades på
ECCO i januari och som skildrades i
föregående nummer av tidningen. Det
ska bli spännande att följa förberedelsearbetet och utformningen av en ”svensk
modell” för denna mötesform.
Sen vill jag dela den glädjande nyheten
att den statliga utredning som tillsattes
efter Machiarini-affären för att ta fram
ett lagförslag för hur man ska handskas
med oredlighet i forskningen kommit
med ett förslag. Det innebär bland annat att utredningarna ska handläggas
utanför universitet och högskolor av en
oredlighetsnämnd som blir del i en obe-

Svensk Onkologi 3 · 17

1

Från redaktionen

roende myndighet fri från. Förslaget reglerar också skydd för ”visselblåsare” och
en möjlighet till överprövning av oredlighetsnämndens utslag i det allmänna
domstolssystemet.
Sen återstår att se om det räcker för att
läka det skadade förtroende som den senaste tidens ”affärer” åstadkommit.

Kjell Bergfeldt
redaktör
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Fler cancerläkare måste
våga axla ledarrollen
Häromdagen, hittade jag en bok hemma i min bokhylla. Den hade stått där
länge. Jag mindes att jag fått den när
jag disputerade för snart 30 år sedan.
Boken var fylld med bra citat. Det är
egentligen märkligt hur kloka och eftertänksamma många människor är.

J

ag fastnade i det kapitel som hade
citat om kunskap. Ett citat etsade sig
fast i min hjärna. Det var Edmund
Burke som på 1700-talet fällde följande
mening: ”Det finns ingen kunskap som
inte är värdefull”. Hade han rätt denne
brittiske statsman, författare och filosof?
Jag kan nog tycka att en del vetskap är
onödig, men å andra sidan är nog kunskap en lätt ”börda” (om det är en börda)
att bära genom livet.
Jag är uppvuxen i ett hem där mina
föräldrar var mycket mån om att ge sina
döttrar kunskap. Det var viktigt att studera, att lära sig både det ena och det andra. Under julgranen varje jul, visste vi
att det alltid låg en bok till var och en av
oss. Denna tradition att ge böcker som
julklapp, har jag sedan fortsatt med till
mina egna barn. Böckernas svårighetsgrad varierade med vår ålder. Ibland var
boken skönlitterär, ibland mer en faktabok. På den tiden fanns inte heller det
stora utbud av aktiviteter som våra ungdomar har idag. Vårt stora lördagsnöje
var att gå till samhällets bibliotek för att
låna fler böcker. Vi hade också ett öppet
hem, där det var tillåtet att ställa frågor,
att ventilera och diskutera. Inget ämne
var för litet, för stort eller dumt att ta
upp. Det känns som en stor gåva jag fått
ta med mig i livet, denna inställning till
kunskap och till kritiskt tänkande.
Kunskapsutveckling
När jag fick nu skriver denna min första
ledare som ordförande så fick jag försla-

get att den skulle handla om vad jag vill
ska hända och ske med Svensk Onkologisk Förening under min ordförandetid.
Ett av föreningens viktigaste uppdrag
tycker jag just är att stödja sina medlemmar till ökade kunskaper. I föreningens
stadgar kan man läsa att föreningens
ändamål är att inom området onkologi
främja den vetenskapliga utvecklingen,
att medverka till en ändamålsenlig hälso- och sjukvård, att arbeta för en god
utbildning samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga intressen.
Vilka behöver då ökad kunskap? I
denna tid, där just kunskapsstyrning är
ett honnörsord inom svensk sjukvård,
behöver vi nog alla kunskapspåfyllning,
kompetensutveckling och ökade färdigheter. SOF vill medverka till att våra
ST-läkare får den utbildning de behöver
i form av kurser, konferenser och inte
minst klinisk förankring. Lika viktiga är
de kurser föreningen nu återigen börjat

ge för färdiga specialister. Dagens snabba utveckling, både inom medicinsk onkologi och radioterapi, gör det omöjligt
för oss att vara ”up to date” inom alla
tumörområden. Efterutbildningskurser
vill därför medverka till att alla specialister har en grundläggande kunskapsnivå
att verka efter.
Att stärka den kliniska forskningen är
ytterligare ett område som ligger i föreningens intresse. Viktigt är också att alla,
både ST-läkare, erfarna överläkare och
forskare, möts för att dela åsikter och
kunskaper. Den möjligheten ges varje
vår i och med onkologidagarna. De senaste åren har dessa dagar inte varit så
välbesökta, vilket sannolikt har flera orsaker. En kan vara dagens brist på både
onkologer och sjuksköterskor.
Cheferna har helt enkelt svårt att ge
flera ledigt samtidigt för vidareutbildning. Den begränsade tid som finns till
förkovran ger man hellre till de tumör-
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specifika kurserna och till processgruppsmöten.
Vända trenden
Låt oss vända denna nedåtgående trend
för onkologidagarna. Nästa möte hålls i
mars i Jönköping, då är också sjuksköterskor i cancervård med och arrangerar mötet. Jag ser fram emot detta möte,
som blir mångprofessionellt. Hoppas att
många kommer att sända sina medarbetare för att få ökad kunskap men även
vara med och diskutera och påverka hur
cancervården kan komma att bedrivas i
Sverige i framtiden.
Under många år har chefsrollen varit
min. I den rollen krävs också kunskap.
Inte minst i hur sjukvården är organiserad. Vissa är födda till ledare och chefer,
men mycket behöver man också lära in.
Själv har jag gått en hel del chefskurser:
arbetsmiljö, ekonomi, jämlikhet, ja listan
blir lång. En utbildning som jag ser tillbaka på med glädje, är den sista jag gick
i Handelshögskolans regi. Jag skulle vilja se att fler läkare vågar axla ledar- och
chefsrollen. Min bedömning är att vi
som har den högsta medicinska kunskapen, borde vara aktiva i frågor om hur
sjukvården ska styras och organiseras
i praktiken. Därför är jag positiv till att
SOF i framtiden också kommer att vara
med och arrangera chefsutbildningar.
Mycket har hänt inom onkologin under de 30 år som jag fått vara en del av
den. Fler blir botade, många lever månader och år med sin cancersjukdom. För
att komma ännu längre tror jag på samarbete. Samarbete mellan professioner
och mellan olika läkarspecialiteter. Samarbete med patienter, deras patientföreningar, med anhöriga, med politiker och
med läkemedelsindustrin. Kort sagt alla
som arbetar för cancerpatienternas väl.
Allt detta vill jag som ordförande verka för ökad kunskap, kompetensutveckling, framstående cancerforskning och
med ett öppet klimat där alla får säga sin
åsikt kommer vi att komma ytterligare
steg framåt och gör cancervården ännu
bättre.
Avslutar med ett klokt ord av Konfucius: ”Att veta när man vet något och att
veta när man inte vet något - det är kunskap.

Margareta Randén
ordförande SOF
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Cheferna: Vi behöver 70 nya cancerläkare
Cancerfonden har gett ut en rapport
som kartlägger personalsituationen i
svensk cancervård. Den byggde på intervjuer med verksamhetschefer vid
landets 18 onkologkliniker.

D

en samlade bilden visade att det
saknades ett stort antal läkare
och sjuksköterskor i cancervården. En majoritet av verksamhetscheferna menade att personalbristen fått negativa konsekvenser för verksamheten som
drabbar patienterna. I rapporten presenteras aktuellt status för bemanningen i
vid de 18 klinikerna.
Enkäten redovisar att det arbetar 365
specialistläkare, 375 specialistsjuksköterskor med utbildning i onkologi, 825
sjuksköterskor utan vidareutbildning
och cirka 460 sjuksköterskor med vida-

reutbildning inom radioterapi. En klar
majoritet av cheferna angav att de upplevde brist på personal. Om man lägger
ihop deras önskemål om ytterligare personal skulle det behövas ytterligare
• Cirka 70 specialistläkare
(20 procents ökning)
• 150 specialistsjuksköterskor
(40 procents ökning)
• 120 sjuksköterskor UNS
(15 procents ökning)
• 90 sjuksköterskor med radioterapiutbildning (20 procent ökning)
Orsakerna till denna brist på personal
är att för få utbildas och att budgeten är
otillräcklig. De vanligaste sätten att hantera personalbrist var övertid och att ta
in pensionerad personal. En annan konsekvens var stängda vårdplatser. På en
tredjedel av klinikerna tar man in hyr-

personal åtminstone några gånger per år.
De negativa effekterna på verksamheten som angavs gällde främst stängda vårdplatser, överbeläggningar, färre
besök per patient och längre tid mellan
uppföljande besök, samt lägre deltagande i studier och minskat antal utbildningstillfällen. På följande sidor presentar Svensk Onkologi en egen enkät om
hur den svenska cancervården står rustad inför sommaren. Det finns anledning
att känna en extra oro för hur det ska gå
när bristen på personal dokumenterats
så övertygande. Svensk Onkologi återkommer efter sommaren med en rapport
om hur utfallet blivit.

Kjell Bergfeldt
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Så ska cancervården klara sommaren
Cancerfondens rapport visade att det
saknades ett stort antal läkare och
sjuksköterskor i cancervården. Alla
verksamhetschefer utom en menade att
personalbristen drabbat patienterna.

N

u står vi inför en ny sommar.
Varje år med samma krav på extraordinär planering, förfrågan
om flyttad semester och krav på extra
pass för att upprätthålla verksamheten.
Mot bakgrund av den i rapporten kartlagda bristen på personal inställer sig
frågan hur cancervården ska klara semesterperioden då det blir ännu mindre
personal samtidigt som det finns krav på
att cancerpatienterna inte ska drabbas.
Hur får vi det att gå ihop? Svensk Onkologi har genomfört en egen enkät bland
verksamhetscheferna i landet med frågor
på hur de klarar patienterna utan att patienterna drabbas. Här är frågorna och
svaren:

Frågor till onkologicheferna
1. Hur påverkas möjligheterna att ge
behandlingar; finns det några behandlingar som ges övriga tider på
året som inte ges på sommaren?
2. Hur behandlas i så fall dessa patienter under sommaren?
3. Hur påverkas möjligheterna att
medverka i multidisciplinära konferenser?
4. Hur påverkas möjligheterna att
inkludera patienter i klinisk forskning?
5. Hur arbetar ni för att minimera semesterperiodens konsekvenser för
patienterna?
6. Kan ni ge tips på fungerande åtgärder som gör att effekten av semesterperioden blir så liten som möjligt
för patienterna?
Pehr Lind, Södersjukhuset, Stockholm
1. Flertalet nystarter med blås-instilla-
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6.

tioner med BCG. senareläggs till efter sommaren.
Expektans, med ev ny cystoskopi efter sommaren innan start av terapin.
Påverkas inte, emedan vi samverkar
med Karolinska (vi täcker för varandra var annan vecka).
En minoritet av våra studier stoppar
nyinklusion under semesterperioden. Inga ny studier startas förrän
efter sommaren.
Noggrann semesterplanering, så
att tillräcklig personal finns i tjänst
för att med säkerhet kunna bedriva
verksamheten på en något reducerad nivå. (Verksamhetens behov
ställs på individens önskemål om
när man önskar ledigt; vi beviljar
max 4 veckors semester och ingen
annan ledighet, utom lagstadgad ledighet, under juni-augusti)
Se punkterna ovan. Vissa MDK bör
reduceras i frekvens till v.a.v .under
juli, vilket dock ej är sjösatt på vår
klinik denna sommar (dock omlott-samarbete med K enl ovan).

Lena Karlsson, Sundsvall
1. En del patienter med palliativa behandlingar får förlänga intervaller
mellan cytostatikabehandlingarna
alternativt paus på ett antal veckor.
Vissa kurativa strålbehandlingar ex
prostata och bröst skjuts upp
2. Se ovan
3. Ja, de påverkas, men vi försöker bevaka
4. Försämras
5. Enbart två semesterperioder, läkare
och ssk, och vi kan inte bevilja längre semester än 4 veckor inom den
perioden
6. Se punkt 5, det är betydligt mindre
stressigt för oss att koncentrera ledighet till 8 v.
Magnus Lagerlund, Kalmar
1. Vi har planeringsmöte inför sommaren både på strålbehandlingen
och för de två avdelningar vi ger
medicinska behandling på (Kalmar resp Västervik). Vi kan ge alla
behandlingar på sommaren dock

Ledare
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2.

3.

4.

5.

6.

begräsningar att hjälpa utomlänspatienter (bedömning från fall till fall
beroende på hur belastning ser ut på
respektive mottagning).
För palliativa cyt patienter kan det
medföra något längre behandlingsintervall eller någon extra paus om
behandlingen inte är nystartad.
Adjuvanta eller kurativa behandlingar påverkas inte. Mottagningen
i Västervik är stängd i två veckor,
men då får patienterna behandling i
Kalmar. På strålbehandlingen har vi
öppet 1,5 apparat men med flexibel
personal får alla den behandling de
behöver. Mamillbestrålning samlas
till en dag varannan vecka. Även viss
neddragning på telefontiderna.
Vi har bemanning för detta både på
läkarsidan samt för koordinatorfunktion. Som för alla andra innebär sommaren mer kliniskt arbete
för alla i tjänst men det är också en
kraftig neddragning på en del annat,
exempelvis möten.
Ingen skillnad då vi tyvärr inte har
så mycket av detta. Vi har inte fått
resurser för klinisk prövningsenhet
även om vi påtalat behovet i flera år.
Med god planering och information till patienterna fungerade förra
sommaren mycket bra. Detta möjligt även tack vare engagerade medarbetare, arbete för en god arbetsmiljö tillsammans med sjukhusets
värdegrundsfrågor.
Planering inför sommaren. Information/dialog med patienterna.

Ulf-Henrik Mellqvist, läkarchef, Borås
1. Ingen cytostatikabehandling ställs
in, däremot en del annan behandling som bisfosfonater och IVIG.
2. Uppehåll.
3. Våra möjligheter hyggliga men svårare från regionkliniken.
4. Minskas.
5. Vi startade semester-och sommarplaneringen vid årsskiftet och försökte täppa eventuella luckor tidigt.
6. Försök att poliklinisera verksamheten så mycket det går inklusive
strålbehandling. Försök använda
patienthotell för patienter med bättre perfomance status. All vård som
kräver vårdplats är som på andra
ställen mycket ansträngd.
Jan Nyman, Sahlgrenska, Göteborg
1. Patienter med palliativ cytostatikabehandling får ”sommarlov”, delvis
också för att återhämta sig och få
bättre benmärgs funktion. Detta
betyder i alla fall en viss utglesning.
Vissa strålbehandlingar ges inte
på sommaren t. ex. stereotaxi av
schwannom. Där det finns preparat
med likvärdig effekt men glesare dosering väljs dessa.
2. Se ovan.
3. Bemanning av MDK prioriteras, är
en mycket viktig funktion under
sommaren.
4. Inklusionen går ner något, det tar
längre tid att handlägga en patient
i studie. Klinisk prövningsenhet är
dock öppen hela sommaren.

5.
6.

Försöker sprida ut semesterperioden något. Alla forskningsledigheter
inhiberas. Minimalt med möten.
Det finns ekonomiska incitament
för medarbetarna att ta ut semester
på annan tid av året.

Carina Larsson, Eskilstuna
1. Samma behandlingar hela året
2. Se ovan.
3. Detta ska schemaläggas nästa vecka
så jag kan inte svara fullt ut på denna fråga idag. Målet är att vi ska bemanna alla MDT som vanligt.
4. Reducerad inkludering under semesterperiod v.25-32.
5. Strålbehandlingen stänger 2 veckor
för att komprimera semesterperioden.
6. När det gäller medicinska behandlingar så planeras alla kurer över
sommaren av ansvarig sjuksköterska. När hon sedan har semester
så ger ersättande sjuksköterska behandlingen och behöver inte lägga
ner tid på planeringen. I Sörmland
så delar vi ut cytostatika från behandlingsenheten i stället för att
skriva recept. Under sommaren delas det ut mer än en kur i taget till
de patienter det passar för så att de
inte behöver komma in under sommaren. Behandlingar som ges var
3:e eller 6:e månad planeras inte in
under sommaren. Viktigt att de patienter som kan ha uppehåll under
sommaren planeras och förbereds
av sin läkare för detta i ett tidigt skede. Ovanstående insatser frigör tid
på behandlingsenheten och kommer alla till nytta.
Christina Granevåg, Gävle
1. Det som påverkas är att vi ger färre
behandlingar på sommaren. Vi har
inga vikarier att tillgå som kan ge avancerade behandlingar så som strålbehandling och cytostatika. Hälften
av personalen är på semester och
cirkaa hälften av behandlingarna
ges. Vi ger fortfarande alla sorters
behandlingar på sommaren.
2. Uppsala har hjälpt oss tidigare år,
men de har aviserat att inte heller de
har resurser för det i sommar. Tyvärr kommer det att bli väntan för
patienterna och medicinsk prioritering får råda.
3. Vi försöker medverka i alla MDK
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4.
5.

6.

under hela sommaren eftersom vi
upplever att det är ett viktigt forum.
Vi är en liten klinik, men har ändå
ca 18 konferenser/vecka. Vi kommer att få avstå från en handfull
MDK under sommaren, men inte
mer än så.
De inkluderas även under sommaren, men inte i samma omfattning
som övrig tid på året.
Medicinsk prioritering, mottagningsbesök vissa helger före och
efter semestern. Vi försöker också
koncentera semesterperioden så att
semesterandet inte drar ut från juni
till september. Vi försöker ta ut våra
semestrar under 8 veckor.
Det finns ingen universallösning.
Man får lösa eftersom. Vårdenhetscheferna gör ett jättebra arbete och
en stor insats för att sommarplaneringen ska bli så smidig som möjligt.
Vi har tur som har fullbemannat
resterande tid på året, så chanserna
att komma ikapp sommarköerna är
stor.

Elisabet O. Karlsson, Umeå
1. Nej, vi ger allt som under övriga året
även om vi har en viss neddragning
av antalet vårdplatser. Vi kan lägga
piccline hela sommaren.
2. Se ovan , ingen förändring.
3. Alla MDK bemannas med onkolog
som under övriga året, alla sektioner
har minst två personer i tjänst alla
veckor. Kan finnas undantag någon
enstaka dag.
4. Vårt KFE är bemannat så inklusion
är möjlig på samma sätt som övrigt
under året.
5. Semesterplaneringen sker i sektionerna, med bemanningsmålet och
uppdrag/vecka väl känd. God vilja
att samarbete och lösa sommaren
finns!
6. Se ovan, delaktighet i planeringen
är en mycket viktig del. Sen tar vi in
läkarstuderande som får sommarjobba som vårdadministratörer och
undersköterskor. På strål tar vi in
personal under utbildning, röntgensjuksköterskestudenter och fysikerstuderande. Det ger händer på plats
samtidigt som det skapar intresse att
jobba för oss i framtiden

2.

3.
4.

5.
6.

tiva patienter om möjligt "lite sommarlov".
Vi kan nog ge allt det vi behöver ge,
även om vi under delar av sommaren stänger en av våra acceleratorer,
den andra går för fullt.
Vi drar inte ner på våra MDK:er.
Denna sommar är tvingade att dra
ner på den kliniska forskningen.
Men det beror främst på att två sjuksköterskor slutat mer än att det är
sommar.
Se ovan.
Tyvärr. Några tips är jag rädd att jag
inte kan komma med.

Per Nodbrant, Jönköping
1. Nej. Behandlingar ges som vanligt, men om det bedöms lämpligt
ur medicinsk synpunkt, och om
patienten vill, görs ibland behandlingsuppehåll.
2. Se punkt 1
3. MDK är prioriterade och konsekvenserna blir stora om de ej genomförs, då det är ett stort antal
patienter som diskuteras varje gång.
Enstaka konferenser stryks dock
emellanåt, men då brukar någon
av de andra inblandade deltagarna
ha svårigheter med bemanningen
(oftast radiologen). Sköterskor medverkar såsom övriga året, vid enstaka tillfälle kan det bli så att läkare
medverkar själva och sedan rapporterar till sjuksköterskan
4. Det finns en forskningssjuksköterska i tjänst hela sommaren så studierna pågår som vanligt. Men vi
undviker att starta nya studier precis

5.

6.

innan och under sommaren.
På läkarsidan försöker vi, när det
går, att planera in utvärderande besök så det passar när PAL är i tjänst.
(Bra att bibehålla kontinuitet både
för patient och doktor och det som
är mest ”tidseffektivt”). Återbesök
som går att flytta fram (det är nog
ganska få) tas efter semesterperioden. Försöker planera in så att sjukskrivningar/receptförskrivningar
räcker över sommaren. På dagvården, där de mesta av behandlingarna ges, arbetar nio sköterskor varje
dag. Endast två av dem är nya utan
onkologisk erfarenhet. De hanterar
oftast endast en diagnos. De har en
handledare under hela semesterperioden och all antitumoral behandling dubbelsigneras/kontrolleras av
specialistsjuksköterska i onkologi
eller sjuksköterska med flerårig vana
av onkologi. På avdelningen ges all
antitumoral behandling av sjuksköterska med flerårig vana av onkologi
alternativt dubbel signeras/kontrolleras av densamma. På strålbehandlingen behandlas enbart med
två acceleratorer istället för tre. Beroende på att vi fortfarande har en
viss överkapacitet (fick tredje acceleratorn under fjolrået) klarar vi patientantalet genom att inte generellt
behandla utomlänspatienter (vilket
vi annars gör).
Se punkt 5.

Kjell Bergfeldt

Margareta Randén, Västerås
1. I Västerås försöker vi ge våra pallia-
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Det största på ASCO
Vad var det stora på årets ASCO? Man
får lite olika bild beroende på vem
man frågar. Men om man mäter effekt på total överlevnad så var det två
studier som sticker ut: en läkemedelsstudie som omedelbart bedöms kunna
förändra praxis för behandling av metastaserad prostatacancer och en interventionsstudie från Memorial Sloan
Kettering i New York. Båda presenterades vid ASCO:s stora plenary session
och kommer att presenteras vid årets
post ASCO-möte i Stockholm den 25
augusti.

E

n placebokontrollerad med studie 1200 patienter som undersökt
tillägg av abirateron acetat plus
prednisolon som tillägg till konventionell hormonbehandling vid metastaserad prostatacancer (Latitude) visade sig
ge en signifikant överlevnadsvinst motsvarande 38 procent. Medianöverlevnad
i kontrollarmen var 34,7 månader men
hade inte nåtts i experimentarmen. Risken för progression var i det närmaste
halverad (53 procent). Data från en planerad interimsanalys av studien vid årets
ASCO och är sannolikt den studie som
har störst möjlighet att förändra behandlingsrutinerna.
Vid den efterföljande diskussionen
framställdes studien som en ny standard
för metastaserad prostatacancer och förslag diskuterades om möjligheter till att
ytterligare tidigarelägga användandet
av abirateron acetat vid hormonkänslig
prostatacancer. Man framförde också
reservationer för att överlevnadsvinsten
sannolikt inte skulle vara lika när hela
studien analyserades.
Surfplatta gav överlevnadsvinst
Förvånansvärt förbättrad överlevnad
visades i en randomiserad interventionsstudie där patienter som fick cytostatikabehandling för återfall i flera olika
cancerformer (bröstcancer, gynekologisk

10
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cancer, lungcancer och urologisk cancer)
tillgång till en surfplatta som användes
för att rapportera biverkningar och till
vad vi i Sverige skulle kalla en kontaktsjuksköterska. Patienten rapporterade
regelbundet och vid behov och sjuksköterskan kontaktade patienten när denne
rapporterade något avvikande. Biverkningsrapporten sammanställdes också
inför varje återbesök.
Resultat från studien presenterades nu
efter närmare sju års uppföljning. Skillnaden i överlevnad (median) mellan läsplattegruppen och de som fick sedvanlig
uppföljning var drygt fem månader (31
vs 26 månader).
Det är väldigt få läkemedelsstudier
som kan uppvisa sådana resultat i recidivsituationen, vilket också illustrerades
vid diskussionen som följde på presentationen då man visade att bara ett av åtta
läkemedel som godkänts i USA 2016 för
recidiv av solida tumörer kunde uppvisa
bättre överlevnadsresultat. Förutom förbättrad överlevnad visade studien också
andra positiva effekter, bland annat att
patienter med surfplatta hade signifikant
färre besök på akuten under behandlingen och krävde färre inläggningar på
sjukhus.
Det fanns dock en del frågetecken
kring resultaten, bland annat att studien
genomförts på ett enda sjukhus (Memorial Sloan Kettering i New York). En större konfirmerande multicenterstudie har
också startat i USA.

Orsaken till de goda resultaten diskuterades också och troddes främst bero
på att patienter med biverkningar kunde
identifieras tidigare innan de utvecklats
och blivit allvarliga och vårdkrävande.
Det vore intressant att se vad motsvarande studie skulle ge för resultat i svensk
cancervård. Studien föreslår ju faktiskt
att arbetet med att förbättra tillgänglighet och kontinuitet genom exempelvis
kontaktsjuksköterskor inte bara förbättrar livskvalitet utan också kan ge längre
överlevnad.
Vid post ASCO-mötet 25 augusti kommer också ett stort antal andra nyheter
från ASCO att presenteras och diskuteras, som till exempel immunterapi vid
melanom med hjärnmetastas (har tidigare varit exkluderade), PARP-hämmare vid metastaserad och recidiverande
bröstcancer (BRCAmut), immunterapi
vid lungcancer och en rad olika kombinationsbehandlingar som visar stor potential vid flera sjukdomar.
På post ASCO-mötet kommer också
frågan hur sjukvården ska hantera och
implementera användandet av alla nya
läkemedel i den kliniska vardagen att diskuteras, framför allt hur kostnaderna ska
hanteras. Dessa frågor berördes knappast
på årets ASCO; den pris-diskussion vi
har i Sverige verkar inte förekomma på
den här sidan Atlanten.
Kjell Bergfeldt
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Bild och intervention på SU

Nygammal metod öppnar nya behandlingsmöjligheter för ovanliga tumörer
När det nya Bild- och interventionscentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset öppnade förra året fick kirurgen
och forskaren Roger Olofsson Bagge
nya möjligheter att vidareutveckla den
cancerterapi som bygger på isolerad
hyperterm perfusion, en effektiv behandling för patienter med metastaserande malignt melanom och sarkom,
men också en framtida modell för andra svåra cancerformer.

D

et är onsdag eftermiddag och
Roger Olofsson Bagge skyndar
fram i korridoren på kirurgmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Han är docent och specialist i allmänkirurgi, samt forskare vid Sahlgrenska
akademin.
– Jag ägnar mig framförallt åt melanomkirurgi samt bröstkirurgi. Jag disputerade för fyra år sedan samtidigt som
jag blev klar med min specialistutbildning.
Strax ska han träffa en av de cirka 30
patienter som varje år remitteras till
Sahlgrenska universitetssjukhuset för att
genomgå isolerad hyperterm perfusion
(isolated limb perfusion) ILP.
Patienten som är i 70-årsåldern drabbades av malignt melanom på underbenet för fem år sedan. Två år senare fick
hon sitt första in-transit recidiv och genomgick då kirurgi. Men det skulle visa
sig att tumören skulle komma tillbaka.
Kvinnan kunde själv följa förloppet och
se utbredningen av små runda och hårda
knutor på underbenet (se bild).
– Patienten fick en snabb tillväxt av
multipla tumörer på underbenet och bedömningen var att de inte går att skära
bort. Nu ska hon genomgå ILP, en engångsbehandling som vi gör på Sahlgrenska universitetssjukhuset på freda-

Bilden visar spridning av malignt melanom.

gar. Patienten stannar kvar över helgen
och kan sedan åka hem på måndag. Förhoppningen är att hon med denna behandling kan bli fri från tumörer.
Efter behandlingen drabbas de flesta patienterna av ett svullet, rodnat ben
(eller arm) där cirka 20 procent även får
ytliga blåsbildningar. Biverkningarna
brukar vara som mest uttalade efter cirka två-tre veckor, men är ofarliga och går
sedan tillbaka. Cirka två-tre procent av
patienterna drabbas av allvarligare lokala
reaktioner.
– Ofta rör det sig om ett subkliniskt
kompratmentsyndrom med sekundära
nervskador, vilket kan leda till nedsatt
känsel.
I extrema fall uppstår en så allvarlig
reaktion att extremiteten behöver amputeras, men det rör sig endast om några
enstaka fall som det rapporterats om i
litteraturen.

Roger Olofsson Bagge

Aktiverar immunsystemet
ILP är en regional cancerterapi som gör
det möjligt att ge en mycket hög koncentration av cellgifter lokalt i en extremitet
med liten risk för generella biverkningar.
– Extremiteten, en arm eller ett ben,
isoleras kirurgiskt med friläggning av
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artär och ven som sedan kateteriseras
och ansluts till en hjärt-lungmaskin.
Blodförsörjningen av extremiteten sker
via hjärt-lungmaskinen. För att undvika
blodflöde genom kollateralkärl använder
vi blodtrycksmanschett som placeras så
högt upp på extremiteten som möjligt.
Till hjärtlungmaskinen tillsätts sedan
höga doser av cellgift (melphalan) samtidigt som extremiteten värms upp till
cirka 40 grader. Under cirka en timme
perfunderas armen eller benet med cellgiftet och sköljs därefter bort. Efter det
avlägsnas katetrarna och den normala
blodförsörjningen återställs.
– Patienter med stora maligna melanom och de som tidigare genomgått
behandling, samt patienter med mjukdelssarkom får även ett tillägg av stora
doser av cytokinet TNF-alfa i form av
läkemedlet tasonermin, och då blir behandlingen cirka en halvtimme längre,
säger Roger Olofsson Bagge.
Behandlingsmetoden har visat sig vara
effektiv för patienter med upprepade eller multipla recidiv av melanom som är
lokaliserade till extremiteterna och som
inte enkelt går att avlägsna med kirurgi.
För patienter med in-transit metastaser av malignt melanom svarar cirka 65
procent av patienterna på behandlingen
och samtliga tumörer försvinner helt.
Cirka 20 procent av patienterna svarar
delvis på behandlingen och minst hälften
av tumörerna försvinner.
– Om patienten får recidiv med metastaser kan man återupprepa behandlingen. Vi har patienter som genomgått
upprepade ILP under loppet av flera år
och som till slut blivit tumörfria.
Det anmärkningsvärda med behandlingen, menar Roger Olofsson Bagge,
är att tumörerna fortsätter att krympa i
flera månader efter avslutad behandling.
– Vår hypotes är att en del av behandlingsresultaten mycket väl kan bero på en
aktivering av immunförsvaret som leder
till en form av tumörvaccinationseffekt.
Vi har data som tyder på att behandlingen signifikant ökar mängden av tumörspecifika T-celler.
Vi har forskningsprojekt som tittar
närmare på detta. En ökad kunskap om
immunologiska effekter av perfusionsbehandling skulle kunna leda till nya
behandlingsprinciper där man kan förstärka det immunologiska svaret, exempelvis genom kombinationsbehandling
med modern immunterapi.
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Ingen ny metod
Konceptet att koppla bort en kroppsdel och sedan ansluta patienten till en
hjärt-lungmaskin och därefter skölja
extremiteten (eller organet) med höga
doser cellgifter är långt ifrån ny. Redan
1958 lanserade kirurgen Oscar Creech
vid Tulane University School of Medicine idén: ”Regional Perfusion Utilizing an
Extracorporeal Circuit”.
– Det skulle dock dröja flera årtionden
innan metoden slog igenom. Till Sverige kom den på 90-talet via den svenske
kirurgen, Carl-Magnus Rudenstam. Själv
är jag upplärd av kirurgen Jan Mattsson
som jag träffade under min ST-utbildning. Jag blev fascinerad av metoden och
såg spännande forskningsmöjligheter,
säger Roger Olofsson Bagge.
I dag görs ILP endast vid Sahlgrenska
universitetssjukhuset. I Norden utförs
behandlingen i Finland, Norge och Danmark. Men för att verkligen komma upp
i tillräckligt stora patientvolymer, skulle
det behövas en nordisk nivåstrukturering, menar Roger Olofsson Bagge.
– Det skulle gagna patienterna och
gynna forskning och utveckling.
Modell för flera cancertyper
ILP har utvärderats mot flertalet cancertyper, men används i dagsläget framförallt mot melanom och sarkom.
– Vi har fina resultat på mjukdelssarkom på extremiteter. Många patienter
tvingas idag till amputation, men med
denna metod kan man slippa det. Det
gäller dock att patienten remitteras tidigt

i förloppet för att vi ska kunna uppnå bra
resultat. Vi har flera exempel på patienter
som sluppit amputation och kunnat fortsätta promenera eller gå ut med hunden.
Även för patienter med spridd sjukdom
är det är ett bra palliativt ingrepp som
betyder mycket för livskvaliteten den sista tiden i livet.
Experimentellt har metoden även använts på flera andra tumörtyper, där
annan behandling inte givit effekt. Det
handlar bland annat om merkelcellstumörer, desmoidtumörer, skivepitelcancer och kutana lymfom.
– Vi tar även emot patienter med malignt melanom i ögat. Majoriteten av
dem utvecklar metastaser i levern och
det finns ingen annan effektiv behandling att erbjuda, modern immunterapi
har tyvärr inte heller visat sig fungera.
För dessa patienter är isolerad leverperfusion (isolated hepatic perfusion, IHP)
ett alternativ. Vi har tidigare behandlat
patienter med goda resultat, men tyvärr
saknas studier av god kvalitet vilket gjort
att behandlingen inte erbjuds patienter
idag.
I Sverige görs dock en randomiserad
studie som startade 2014, där 78 patienter med ögonmelanom och levermetastaser lottas till endera IHP-behandling i
Göteborg eller bästa tillgängliga behandling på hemmaorten. Studien har hittills
inkluderat 47 patienter och en första utvärdering kommer att ske under hösten
2017.
Roger Olofsson Bagge skulle även vilja
starta fler forskningsstudier för att veten-

Effektivisering av patologin
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skapligt utvärdera om ILP är att föredra
framför immunterapi på patienter med
melanom intransit-metastaser på extremiteter, eller om en kombinationsbehandling kanske är mer effektivt för att
uppnå bättre resultat.
– Vi har ett studieförslag där vi vill
jämföra ILP med immunterapi. I framtiden skulle vi vilja se att fler än 70 procent
svarar på behandlingen, målet är förstås
100 procent. Kanske är det så att ILP är
den metod som mest effektivt erbjuder
möjlighet att få de större metastaserna
att försvinna, medan tillägg av immunterapi krävs för att på sikt bota patienterna.
ILP vs ILI
ILP är dock en komplex och omständlig
metod. Men det finns en förenklad och
konkurrerande behandlingsmetod, ILI
(isolated limb infusion). Det finns ännu
inga randomiserade studier som jämfört
ILI med ILP, men en studie som jämfört
två större material visar ett sämre resultat för ILI, menar Roger Olofsson Bagge.
– ILI fungerar bra och är enklare att utföra. Man använder sig av perkutant placerade katetrar i röntgengenomlysning
och slipper därmed öppen kirurgi, man

använder inte heller någon hjärt-lungmaskin. Men resultatet blir inte tillräckligt bra, anser jag. Under en period
arbetade jag på Moffitt Cancer Center i
USA och där använde man ILI, men när
vi slog ihop våra databaser och jämförde
våra resultat så var det uppenbart att ILP
är bättre. ILI är enklare att genomföra,
men ger ett sämre resultat för patienten,
bara hälften så många patienter svarade
på behandlingen säger Roger Olofsson
Bagge.
Mer forskning krävs för att vetenskapligt kunna visa att ILP är en metod att
föredra framför ILI. Det krävs också en
teknisk vidareutveckling av metoden för
att göra den enklare och mer effektiv.
När Sahlgrenska Universitetssjukhuset
öppnade Bild- och interventionscentrum
i oktober i fjol, såg Roger Olofsson Bagge
möjligheterna att ta ILP ett steg vidare.
– Tack vare tillgången till hybridoperationssalen kan vi nu testa att använda
delar av ILI-konceptet med perkutant
placerade katetrar och slippa öppen kirurgi och därmed minska det kirurgiska
traumat. Men vi har kvar hjärt-lungmaskinen. Vi tittar dock på hur kan förenkla även den tekniska delen och kanske

plocka bort moment som vi gör idag.
Hybridoperationssalen ger oss möjligheter att experimentera på ett säkert sätt så
att vi kan ta behandlingsmetoden ett steg
längre.
Arbetssättet kräver ett sammansvetsat
teamarbete och i hybridoperationssalen
arbetar många olika specialiteter, en kirurg, en radiologisk interventionist, en
perfusionist som sköter hjärt-lungmaskinen, narkosläkare, narkossjuksköterska, operationssjuksköterska och röntgensjuksköterska.
– I framtiden kanske vi behöver utbilda särskilda hybridoperationssköterskor.
Och cancerkirurger som ska kunna lägga
in katetrar perkutant behöver också träning och utbildning i detta.
Vi behöver också rekrytera fler kirurger som är intresserade av metoden och
som vill delta i utvecklingsarbetet. Vi vet
i dagsläget inte var vi kommer att landa
när det gäller ILP, men det är en spännande utveckling på gång, säger Roger
Olofsson Bagge.

Eva Nordin
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Digitalisering och nya arbetssätt
säkrar framtidens patologi
Behovet av patologer är skriande stort.
Satsningen på Regionalt kunskapscentrum för patologi och cytologi är ett
viktigt steg för att möta behoven av
kompetens, resurser och forskning med
fler ST-tjänster och förändrade arbetssätt, menar Johan Lindholm, patolog
och processansvarig för patologi vid
Regionalt cancercentrum Stockholm –
Gotland.

F

laskhalsar och långa svarstider; få
av Sveriges landsting och regioner
klarar av att leva upp till målet om
att 90 procent av vävnadsproverna ska
vara analyserade och besvarade inom 10
dagar.
Det finns i dag cirka 213 specialister i
patologi; en jämförelse med våra grannländer tyder på att antalet borde vara
nästan det dubbla för att klara nuvarande
uppdrag.
– Bristen på patologer kommer att bli
ännu större då vi står inför stora pensionsavgångar. I dag görs en stor andel
av vår diagnostik i Stockholm av seniora

läkare. De mest produktiva är över 75 år
och gör cirka en fjärdedel av all diagnostik. De är oerhört kompetenta och effektiva, säger Johan Lindholm.
Men möjligheten att hyra in konsulter
kommer starkt att begränsas då företrädare för landstingen samt SKL ställt
sig bakom en strategi som drastiskt vill
minska beroendet av inhyrd personal.
– All öppenvårdsdiagnostik utanför
sjukhus har upphandlats och vi kommer
att få ser fler privata aktörer på området.
Här är det viktigt att vi kan ställa höga
kvalitetskrav och även se till att vi har
strukturerad uppföljning.
Om vården av cancerpatienter ska
fungera måste kapaciteten inom patologin kraftigt öka, menar Johan Lindholm.
Digitala nätverk
Flera olika utredningar har uppmärksammat bristerna inom patologin. För
snart två år sedan beslutade Stockholms
läns landsting tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset att inrätta ett
Regionalt kunskapscentrum för patologi

Johan Lindholm
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och cytologi i nära samarbete med privata laboratorier samt med Regionalt cancercentrum Stockholm–Gotland.
Satsningen löper över sex år och
innebär bland annat att fem till sex nya
ST-läkare kommer att anställas årligen.
Resurser kommer även att tillföras handledning, forskning och utveckling.
– Vid kunskapscentret kommer vi att
utbilda en tredjedel av Sveriges ST-läkare. Men det räcker inte för att vi ska
klara behoven. Vi behöver även se över
våra arbetssätt och överföra vissa arbetsuppgifter från läkare till annan vårdpersonal. Det handlar om att utbilda sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och
obduktionstekniker som kan frigöra tid
för patologer att ägna sig mer åt ronder,
diagnostik och utvecklingsarbete, säger
Johan Lindholm.
Förutom omfördelningen av arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper och att
säkerställa tillgången på nya ST-läkare,
finns även satsningar på digital patologi.
Stockholm är med Regionalt kunskapscentrum på väg att etablera en
“patologi-plattform” både via regional
bild- och funktionstjänst (BFT) samt via
ExDIN, Exchange of Diagnostics Images
in Network. Det är ett nationellt projekt
för digitalt nätverkssamarbete mellan patologiverksamheterna i Sverige. Målet är
kortare ledtider och en högre kvalitet.
– När vi får det digitala nätverket på
plats över landet kan vi få en ökad tillgänglighet till kapacitet och kompetens.
Vi kan hjälpa varandra där det fattas resurser, både när det gäller tillgången till
duktiga diagnostiker inom svåra nischområden, och att stötta labb som har en
underkapacitet. Det handlar också om
att få en nationell översyn så att vi kan
identifiera flaskhalsar och förbättringsoch utvecklingsområden.
På Karolinska Universitetslaboratoriet
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har ett omfattande arbete genomförts för
att på ett strukturerat sätt införa digitalpatologi på samtliga fyra sajter.
– I ett första steg planeras en pilotstudie inom prostatadiagnostik på Danderyds sjukhus. Studien fokuserar på nya
arbetssätt och hantering av digitalt material för små vävnadsprover. Nästa steg är
en pilotstudie inom bröstdiagnostik på
Södersjukhuset, denna studie fokuserar
på nya arbetssätt och digital hantering
av stora prover och cytologi, säger Johan
Lindholm.
Kortare ledtider
ExDIN är en del av den regionala Cancerplanen och arbetet med standardiserade vårdförlopp, nivåstrukturering samt
att säkerställa jämlik vård och kompetensförsörjning.
– Samtliga SVF flöden berör patologin.
Men vi fokuserar inte endast på de vårdprocesser inom patologin som omfattas
av standardiserade vårdförlopp utan be-

handlar samtliga prover på samma sätt.
Vi vill säkerställa att vi kan skapa en
snabbare och mer kvalitetsdriven hantering och här är digitaliseringen en viktig
förutsättning.
Sedan införandet av SVF har svarstiderna påtagligt förkortats. För prostatacancer är svarstiderna halverade. För
bröstcancer uppfylldes svarstidskraven
redan före SVF, tack vare välfungerande
multidisciplinärt samarbete, menar Johan Lindholm.
– Förhållningssättet skapar ett ökat
värde för fler patienter och säkrar en mer
jämlik vård. Det underlättar även patologens hantering av prover.
Hållbara beslut
Det pågår ett dussintal olika projekt vid
Regionalt kunskapscentrum som vill förbättra hanteringen och kvaliteten inom
patologi och cytologi. Men utmaningarna för att nå målen är många. Johan
Lindholm ser dock att den nya organi-

sationen vid Nya Karolinska kan vara
ett viktigt led i att effektivisera arbetssätt
och beslutsgångar.
– Det finns en ny funktion i den nya
organisationen som heter omvårdnadsansvarig.
Personen har ett helhetsansvar för hur
labbverksamheten ska fungera ihop med
övriga teman och funktioner.
Min förhoppning är att viktiga beslut
ska prioriteras och tas snabbare. En annan viktig del är att den nya organisationen fokuserar på helhetsansvar och värdebaserad vård, vilket innebär att man
inom exempelvis de onkologiska processerna måste ta ansvar för hela kedjan,
från diagnostik till färdig behandling.
Satsningar på tidig diagnostik, rätt val
av behandling och uppföljning kommer
att gagna patienterna och innebär stora
resursbesparingar, menar Johan Lindholm, som hoppas att politiker är beredda att tänka långsiktigt och hållbart.
– Diagnostik inkluderar dels en allmän
diagnos, exempelvis cancer i bröstet eller prostatan, dels en specifik analys som
ger vägledning inför terapival. Det finns
alltför många exempel i dag där ansvarig
klinik och läkare inte har budgetutrymme för annat än den allmänna diagnostiken. Primärvården tycker sig inte kunna
ta ansvar för dyrbar specifik diagnostik
som onkologen senare i vårdkedjan har
som sitt ansvar. Patienten å andra sidan
riskerar därför att hamna fel i vårdprocessen.
Enklare och billigare diagnostik kan
i längden bli dyrbart för sjukvården om
patienten hamnar fel i vårdprocessen på
grund av på grund av ofullständig tidig
diagnostik, menar Johan Lindholm.
– Låt patologen få avgöra, i samråd
med ansvariga kliniker, vad som är adekvat utredning av prover som tas tidigt i
vårdprocessen. Detta material är ofta av
god kvalitet som med rätt undersökning
ger svar på hur patienten bäst lotsas vidare till rätt behandling.
I längden, menar han, är det bättre att
sätta patienten i centrum och se nyttan
och kostnaden för diagnostik och vård i
patientens perspektiv.
– Jag är därför positiv till den nya tematiska organisationen på Karolinska
där möjligheten finns att samarbeta runt
patienten i hela vårdkedjan för att få ut
det mesta av resurserna.
Eva Nordin
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Onkologidagarna 2018
tillsammans med sjuksköterskorna
Arbetet inför onkologidagarna i Jönköping 2018 går framåt. Vecka 12 (19-22
mars) samlas den svenska onkologin
i Jönköping, denna gång åter tillsammans med sjuksköterskor i Cancervården.

V

i ser mycket fram mot att få arrangera mötet och sätta Jönköping på kartan, säger Per Nodbrant, verksamhetschef vid onkologiska
kliniken och därmed i spetsen för planering och utformning av mötet. Vi har en
lokal organisationskommitté, med bred
representation, som har arbetat med mötet sedan 2015, och vi har förstås ett nära
samarbete med programkommittén, som
arbetar med innehållet i programmet.
Programkommittén består av Anders
Ullén och Michael Strandeus, SOF, Kristina Olausson och Helena Ullgren, Sjuksköterskor i Cancervården, samt Ewa
Ulff och Stina Pettersson från den lokala
arrangören, onkologiska kliniken i Jönköping.
– Diskussionen om programpunkter
är ständigt pågående och vi satsar på ett
brett program där målsättningen är att
det ska finnas något för alla – för såväl
vårdadministratörer och undersköterskor som för sjuksköterskor och läkare.
– Flera programpunkter planeras som
multiprofessionella symposium, säger
Per N. Vi har haft tankar kring detta
sedan vi påbörjade arbetet och inspirerades ytterligare när vi läste om årets
ECCO-möte i Svensk Onkologi, som ju
också hade den målsättningen. Vi har
bokat lokaler som ska möjliggöra parallella sessioner och stort deltagande, och
vi har nära samarbete med Elmia som är
en erfaren kongressarrangör med mycket
stor vana vid stora kongresser.
Arrangörerna har gemensamt beslutat
att mötet i Jönköping kommer att vara
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en dag kortare än tidigare, från tisdag till
fredag.
Sen hoppas man ändå kunna starta
med lokala föreläsningar på måndagskvällen, eventuellt kombinerat med möjlighet till studiebesök, för de som anländer redan på måndagskvällen.
Per Nodbrant vill uppmuntra alla verksamhetschefer i landet att möjliggöra ett
stort deltagande. Han och programkommittén vill också uppmuntra alla – både
läkare och sjuksköterskor att skicka in
postrar och hoppas att berörda chefer på
alla nivåer också ser denna möjlighet att
göra mötet mera interaktivt.
Kristina Olausson är nyvald ordförande för Sjukskötersakor i cancervården:
– Det är verkligen roligt att göra det här
tillsammans igen. Just nu jobbar vi med
massor av spännande idéer till hur mötet

ska utformas. Vi vill verkligen försöka
göra något i stil med vad ECCO gjorde
– ett multiprofessionellt möte med fokus
på alla delar av vården – diagnostik, behandling, omvårdnad, supportive care
och rehabilitering.
Hon berättar också att man hittat en
bra samverkansform med industrin, där
deras företrädare inte är med i själva
programkommittén men att deltar sedan
i utformningen av enskilda programpunkter som beslutats.
Svensk Onkologi följer och kommer
att rapportera kontinuerligt om hur programmet för onkologidagarna 2018 utvecklas.

Kjell Bergfeldt
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Örebro - mer än bara brachy
Inför onkologidagarna i Örebro fick
man intrycket av att strålbehandling
med ett speciellt fokus på brachyterapi är ett stort område för den kliniska
forskningen i Örebro. Så är också fallet – men cancerforskningen i landets
nyaste medicinska lärosäte består av
mycket mer än så.

I

detta nummer av Svensk Onkologi presenteras några av de områden
som klinikens medarbetare bedriver forskning omkring. Beklagligtvis är
bilden inte helt fullständig då vissa inslag fått utelämnas på grund av inträffat
sjukdomsfall i slutskedet av framtagandet av artiklar. Tidningen hoppas kunna
återkomma med kompletterande artiklar
som beskriver status för den kliniska
cancerforskningen i Örebro.
Kjell Bergfeldt
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Med partiell bröstbestrålning
behövs bara en behandling
Det finns en grupp patienter med mycket liten risk för lokalrecidiv och bröstcancerdöd. Men trots pågående forskning har man inte funnit säkra kriterier
för att åtminstone hos en del patienter
kunna avstå från adjuvant strålbehandling. Därför får alla patienter med
lymfkörtelnegativ bröstcancer extern
strålbehandling som idag ges under en
lång period (3-5 veckor) med dagliga
behandlingar.

terapi (interstitiellt eller intrakavitärt)
med HDR/PDR/50kV röntgen. En snabb
sammanfattning av de kliniska studier
som finns är att elektroner (externt och
intraoperativt) inte fungerar och att extern APBI (med IMRT) förefaller ge mer
biverkningar (framför allt fibros).

Så här ser den ut – den i Örebro framtagna applikatorn
för partiell bröstbestrålning.

M

ed detta som bakgrund har
man i Örebro utvecklat en ny
applikator som kan användas
till befintlig apparatur med HDR efterladdningsteknik för en behandlings som
kan ges i en fraktion samtidigt eller i anslutning till kirurgin.
Det är ett etablerat faktum att postoperativ strålbehandling av bröstet efter
bröstbevarande kirurgi av lymfkörtelnegativ bröstcancer minskar risken för lokalt recidiv med 70 procent och även ger
en viss överlevnadsvinst. Behandling ges
vanligen med 50Gy/25 fraktioner eller
40,05 Gy/15 fraktioner mot hela bröstkörteln. Flera stora studier visar att risken
för lokalt återfall inte är jämnt fördelad i
bröstet utan upp till 90 procent uppträder i nära anslutning till operationshålan
(Fisher et al: Sem. Surg Onc,1992). Även
patologiska studier med seriesnittning av
mastektomipreparat visar att risken för
kvarvarande cancercellförband i huvudsak finns inom två cm från den kliniska
tumörkanten.
Partiell strålbehandling
Dessa faktorer utgör grunden för utvecklingen av partiell strålbehandling
av operationssektorn. Eftersom den bestrålade volymen begränsas avsevärt och
ofta inte inbegriper huden kan snabbare
fraktioneringsmönster (i synnerhet med

brachyterapi) användas vilket förkortar behandlingstiden till mindre än en
vecka.
Accelererad partiell bröstbestrålning
(APBI) är den vedertagna benämningen för metoden. Både GEC-ESTRO och
ABS-ASTRO har publicerat guidelines
för hur patienter ska selekteras för denna behandling: ålder≥50 år, unifokalt
växande ductal bröstcancer, ≤3cm radikalopererade utan lymfkörtelmetastaser (T1-T2N0). Behandlingen kan ges
intraoperativt, peroperativt eller postoperativt med fotoner eller elektroner.
Tekniskt kan strålningen levereras med
extern IMRT teknik eller med brachy-

Arbetskrävande
Brachyterapi interstitiellt (HDR och
PDR) fungerar väl och stor kunskap
finns men än så länge bara en randomiserad studie. Två stora randomiserade
studier (GEC-ESTRO och RTOG) kommer att publiceras de närmsta åren.
Modern brachyterapi ska vara bildstyrd utifrån CT. Det är dock inte helt
klart hur den kliniska targetvolymen
runt operationshålan ska ritas även om
rekommendationer finns. Behandling
fraktioneras över ca fem dygn och är
ganska arbetskrävande. Fördelen är att
behandlingsmarginalerna kan utformas
fritt och fraktioneringen är radiobiologiskt fördelaktig. Onkologkliniken vid
Örebro Universitetssjukhus har mångårig erfarenhet av metoden som fortfarande används vid utvalda fall och långtidsresultat som publicerats är goda.
TARGIT studien randomiserade patienter (n=1730) mellan vanlig strålbehandling mot hela bröstet) och intra eller postoperativ strålbehandling med en
kulformad applikator som ger 50kV fotonstrålning i en enda fraktion på 20 Gy
(doserad på kulans yta) och inkluderade
1721patienter). Maskinen som gav behandlingen kunde användas i en vanlig
operationssal utan extra strålskydd. Men
den kostar flera miljoner och kan endast
användas för dessa behandlingar.
Fem års data från TARGIT visar att det
är något fler lokalrecidiv i APBI gruppen,
3,3 vs 1,3 % men att överlevnaden är lika
(eller något bättre) för APBI. Recidiven
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fanns huvudsakligen i gruppen som fick
behandlingen postoperativt.
Patientens perspektiv
Ur patientens synpunkt är det attraktivt att få operation och strålbehandling
i samma ingrepp. Dessutom är tidiga
biverkningar obetydliga och risken för
sena effekter på exempelvis hjärtat ringa.
och hälsoekonomins
Det finns en grupp patienter med
mycket liten risk för lokalrecidiv och
bröstcancerdöd. Men trots tidigare och
pågående forskning har man inte funnit
säkra kriterier för att hos vissa patienter
helt avstå från adjuvant strålbehandling.
Med detta som grund har man i Örebro beslutat utveckla en ny liknande applikator som kan användas till befintlig
apparatur med HDR efterladdningsteknik. Kulan som har en sofistikerad form
för att vara rotationssymmetrisk, finns
i olika storlekar och kan steriliseras för
återanvändning. Applikatorns placering
i bröstet verifieras i en CT studie innan
behandlingen. Detta har förbättrat den
kirurgiska applikationen avsevärt.
Applikatorn ger kortare behandlingstider och bättre räckvidd i vävnaden
jämfört med annan teknik. Dosen är en
fraktion på 20 Gy doserad på kulans yta.
Utvecklingsarbetet har skett i samarbete med Medicinsk Strålfysik (Anders
With och Leif Karlsson) och Medicinsk
Teknik (Jonas Månbrant) på Universitetssjukhuset i Örebro.
50 patienter har inkluderats i en prospektiv fas II studie i samarbete med
kirurgiska kliniken. Erfarenheterna är
hittills goda men kräver ytterligare lång
uppföljning.
En ny multicentrisk kohortstudie där
intraoperativ brachyterapi ges i direkt
anlutning till operationen har nu startats
och vi hoppas att fler centra i Sverige ska
ansluta sig.

Bengt Johansson
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Hälsoskattning kartlägger rehab-behov
Att behandlas för cancer är ansträngande och påverkar livet, även efter
avslutad behandling. I studien ”Behov
av cancerrehabilitering i Region Örebro
län” kartläggs vilka rehabiliteringsbehov, vilket psykosocialt stigma och vilken hälsorelaterad livskvalitet personer med en cancerdiagnos har. Studien
syftar bland annat till att kartlägga rehabiliteringsbehov utifrån cancerdiagnos och ge en grund för vilka resurser
som behövs utifrån patientens behov.

I

den nationella cancerstrategin betonas vikten av en fungerande cancerrehabilitering som startar red när en
person får sin cancerdiagnos och fortlöper hela livet.
Cancerstrategin föreskriver att alla
patienter som vill, ska erbjudas en fast
vårdkontakt vid den cancervårdande kliniken. Kontaktsjuksköterskan ska vara
en tydlig kontaktperson i sjukvården,
med övergripande ansvar för patienten
och de närstående. I uppdraget ingår att
ha särskild tillgänglighet, att informera
om kommande steg i behandlingen, att
ge stöd vid normala krisreaktioner och
att förmedla kontakter med andra yrkesgrupper. Dessa sjuksköterskor ska också
fånga patientens behov av rehabilitering
och dokumentera detta.

Klinisk användning
Initialt rekommenderades en så kal�lad distress-termometer som ett skattningsinstrument för kontaktsjuksköterskorna det föll inte väl ut eftersom
det krävdes mycket dokumentation i
löpande text. För att underlätta arbetet
för kontaktsjuksköterskorna inleddes då
arbetet med att konstruera och validera
ett klinometriskt instrument för att hälsoskatta patienter med cancerdiagnoser.
Ett klinometriskt instrument har en fråga för varje problem utan summerande
skalor. Det är mer trubbigt men mindre

komplicerat och behöver inte omräkningar och vändningar som andra livskvalitetsinstrument. Det är därför användbart i det kliniska arbetet. Det nya
formuläret för att kartlägga cancerpatientens rehabiliteringsbehov fick namnet ”Hälsoskattning för cancerpatienter”.
Instrumentet utvecklades i fyra faser: Utveckla adekvata frågor genom litteraturstudie och multiprofessionell diskussion,
fastställa mätmetod och skalnivåer, pilottesta formuläret och slutligen validera
det slutgiltiga formuläret med psykometriska metoder. Det slutgiltiga formuläret
består av 19 frågor.
Idag finns hälsoskattning i sex landsting/regioner. På Universitetssjukhuset i
Örebro finns formuläret i pappersformat
i pärmar, ”Min vårdplan” och integrerat
i datajournalen. Kontaktsjuksköterskan
samtalar med patienten om de angivna
problemen och de upprättar tillsammans en rehabiliteringsplan. Svaren
dokumenteras i patientens journal i ett
QMS-dokument där även åtgärder som
egenvårdsråd, remittering till läkare,
dietist och sjukgymnast registreras. En
sammanställning av svaren, planerade
åtgärder och vem som följer upp, registreras i dokumentet som sedan kan skrivas ut och ges till patienten. Dokumentet
”Cancerrehabilitering bedömning” är
sökbart i journalen för att relevant vårdgivare ska kunna hitta informationen.
En sådan hälsoskattning utförs vid flera
tillfällen under patientens ”cancerresa”
exempelvis i början, mitten och slutet av
en behandling eller när hälsotillståndet
förändras.
Rehabiliteringsstudie
I studien ”Behov av cancerrehabilitering
i Region Örebro län” kartläggs vilka rehabiliteringsbehov, vilket psykosocialt
stigma och vilken hälsorelaterad livskvalitet personer med en cancerdiagnos har.
Urvalet utgörs av de personer som fått en

cancerdiagnos under tiden 1 november
2015 och 31 oktober 2016, som bor i Region Örebro län och finns registrerade i
INCA. Totalt 1184 personer från Region
Örebro län har inkluderats i studien och
datainsamlingen pågår. Analysen påbörjas under hösten.
Formuläret är framtaget 2016 av
Emma Ohlsson-Nevo, sjuksköterska,
med dr, forskningshandledare och Ingrid
Alkebro, specialistsjuksköterska onkologi, samordnare i Cancerrådet.
Studien avser att bidra med att öka den
vetenskapliga kunskapen om vilka rehabiliteringsbehov patienterna har utifrån
cancerdiagnos, livskvalitet och upplevd
stigma. Hälso- och sjukvården kan få en
bättre uppfattning av vilka cancerrehabiliterande insatser som behövs utifrån
patientens behov, samtidigt som cancerpatienten får möjlighet till adekvat rehabilitering och kan snabbare återgå till
arbetslivet och ett normalt liv. Kunskap
om demografiska faktorer (utbildningsbakgrund, härkomst och kön) kan visa
skillnader i rehabiliteringsbehov, upplevd stigma och livskvalitet.
Ansvariga forskare
Emma Ohlsson-Nevo, sjuksköterska,
med.dr och Johan Ahlgren, docent, överläkare onkologi, Universitetssjukhuset,
Örebro.

Emma Ohlsson-Nevo
Ingrid Alkebro
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Komplikationer och mortalitet
efter behandling av hjärntumörer
En tendens i hjärntumörbehandlingen
är att vi över tid har blivit mer benägna att operera äldre patienter och att
genomföra mer radikal kirurgi. Detta
grundar sig på fynd i flera studier där
överlevnaden korrelerar till kirurgisk
radikalitet. Förbättrad anestesi och
postoperativ efterbehandling bidrar
också till att allt äldre personer genomgår kirurgi för såväl godartade (meningiom) som elakartade hjärntumörer
(gliom). Vad gäller perioperativ mortalitet och komplikationer vid kirurgi
för intrakraniella tumörer i Sverige är
dessvärre lite känt.

S

verige har sedan 1999 ett kvalitetsregister för hjärntumörer, som
inkluderar kirurgiska data. Täckningsgraden har varierat men norra,
Uppsala/Örebro och sydöstra sjukvårdsregionen har sedan 1999 en mycket hög
(i stort över 95 %) täckningsgrad. Den
årliga kvalitetsregisterrapporten redovisar dock inte komplikationer och postoperativ mortalitet.
Vår studie är en registerbaserad retrospektiv populationsstudie som baseras
på Nationella kvalitetsregistret för hjärntumörer och journaldata. I hjärntumörregistret är inrapporterat postoperativt
förlopp (i anslutning till primärt vårdtillfälle, inom 30 dagar) med komplikationer som till exempel postoperativ
infektion, hematom och tromboembolism. Därutöver finns dödsdatum för
de patienter som avlidit. Mer ingående
uppgifter kring patienter med komplikationer och/eller som har avlidit inom 30
dagar från operation kommer att hämtas
från respektive patientjournal.
Data från registret och journaler kommer att analyseras och presenteras dels
deskriptivt, dels via statistisk analys av
materialet bland annat avseende på risk
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per åldersgrupp, diagnos, lokalisation
och typ av kirurgi. Analysen är avsedd
att göras på nationell nivå och inte på
sjukvårdsregion-nivå
Vi hoppas studien kommer att ge en
ökad förståelse för risker i samband med
kirurgi för intrakraniella tumörer. Perioperativ mortalitet anges ofta som ett
kvalitetsmått på kirurgisk behandling
och således är detta en kvalitetsundersökning av svensk hjärntumörkirurgi.
Den kan då ligga till grund för såväl
jämförelse med internationella data som
kvalitetsförbättring av hjärntumörkirurgin i landet. Vidare hoppas vi kunna
belysa om ålder påverkar risken för komplikationer och om detta kan påverka
indikationsställandet för kirurgi i vissa
åldersgrupper.
Såhär långt har projektet inhämtat

uppgifter från Nationella kvalitetsregistret för hjärntumörer och genomfört
journalgenomgångar. Inom kort kommer vi att skicka ut brevförfrågningar om
journalkopior som ett led i valideringen
av de delar av registret som är av vikt för
projektet och våra hittillsvarande data.

David Löfgren

Klinisk cancerforskning
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Mer kunskap om behandling
av metastaserad peniscancer
Peniscancer är en ovanlig sjukdom i
Sverige (cirka 85 fall per år av invasiv
peniscancer) och det finns relativt lite
forskning på området. I resten av västvärlden är sjukdomen precis som i Sverige ovanlig men incidensen är högre i
delar av Afrika, Asien och Sydamerika
där den i vissa länder kan stå för upp
till 10 procent av cancer hos män.

D

e senaste åren har en multidisciplinär nationell videokonferens
startats och den kurativt syftande kirurgin har centraliserats till två centra i Sverige (Malmö och Örebro). Det
innebär goda möjligheter att öka följsamheten till de rekommendationer som
ges i det nationella vårdprogrammet från
2016 som innehåller uppdateringar vad
gäller den onkologiska behandlingen.
Cytostatikabehandling och strålbehandling rekommenderas numera till fler patienter än tidigare.
Då det finns lite evidens kring hur
patienter med lymfkörtelmetastserad

och fjärrmetastaserad peniscancer bör
behandlas och randomiserade studier
är mycket svåra att genomföra på en så
ovanlig diagnos är rekommendationerna
i vårdprogrammet baserade på små studier av selekterade patienter. I detta sammanhang har vi i Sverige en unik möjlighet att i det nationella kvalitetsregistret
framöver följa patienterna och den behandling de får för att förhoppningsvis
kunna se hur rekommendationerna påverkar bland annat överlevnaden på sikt.
Registerstudie
Två nya blanketter, en för strålbehandling och en för cytostatikabehandling,
har införts för inrapportering av onkologiska data till det nationella kvalitetregistret. För att kunna följa upp de nya
rekommendationer som finns och se om
de leder till förbättringar för patienterna
behövs kunskap om hur behandlingen
såg ut och vad som hände med patienterna fram till de förändrade rekommendationerna.

I ett nytt forskningsprojekt i Örebro har
samtliga patienter med lymfkörtelmetastaserad (N1-N3) samt fjärrmetastaserad (M1) peniscancer identifierats från
det nationella kvalitetsregistret. Patientjournaler (från urolog/kirurgkliniker
samt onkologkliniker) har beställts och
nu pågår skapandet av en databas där alla
data om onkologisk behandling kommer
att samlas. Analysen inkluderar även om
behandling ej givits och i så fall varför,
samt en rad andra kliniska data som information kring PAD och eventuella recidiv. Från dödsorsaksregistret kommer
dödsorsak tas fram för de patienter som
avlidit. Sammanfattningsvis handlar det
om att kartlägga vilken onkologisk behandlings som givits till patienter med
spridd peniscancer med hopp om att den
kunskapen som kommer fram ska kunna göra att behandlingen av dessa patienter på sikt blir bättre.
Emma Ulvskog

Miljögifter och cancer
Lennart Hardell med medarbetare i Örebro och på andra platser har under lång
tid bedrivit forskning om riskfaktorer för
cancer syftande till cancerprevention.
Det gäller exempelvis olika bekämpningsmedel, persistenta miljögifter och
radiofrekvent (RF) strålning från mobiltelefoner och annan trådlös teknologi.
Ett flertal studier har ingått som underlag
för cancerklassning vid IARC, exe TCDD
(dioxin), PCB, glyfosat och RF-strålning.
Genom åren har även ett antal av publikationerna ingått i olika avhandlingar.

Svensk Onkologi 3 · 17

31

ECCO

Osäkerhet på leverkongress - ökar läkemedlen mot hepatit C risken för cancer?
Behandling av hepatit C med så kal�lade direct-acting antivirals (DAAs) har
inneburit en revolution när det gäller
att framgångsrikt behandla denna pandemiska sjukdom, som är vanlig i stora
delar av världen och en stark riskfaktor för utveckling av levercancer. Om
sjukdomen behandlas och botas borde
risken för levercancer minska. Men nu
redovisas en stor osäkerhet på denna
punkt, om risken finns kvar även efter
behandling – eller om den till och med
kan öka. Frågan debatterades livligt
vid den internationella leverkongressen (ILC) i Amsterdam som hölls i april.
Totalt presenterades åtta studier under
kongressen som undersökt detta, som
kommit fram till dessa motsägande resultat.

D

r Maria Reig presenterade en
studie som var ledd av henne
och Dr Zoe Marino, båda från
Barcelona, som undersökt patienter med
Hepatit-C virus (HCV) och hepatocellulär cancer (HCC) och som hade blivit botade från sin HCV-infektion, virus hade
eradikerats. Studien fann att efter en
mediantid på 12,4 månaders uppföljning
efter behandling med DAAs var frekvensen för återfall i HCC 31,2 procent. Av
dem som fick behandling för HCC vid
återfall, hade 30 procent progredierat vid
uppföljning efter sex månader.
Oväntat hög återfallsfrekvens
– Vår studie stödjer tidigare fynd av att
det är en oväntat hög återfallsfrekvens
för HCC associerad med DAAs, och att
denna koppling kan resultera i ett mer
aggressivt mönster vid återfall samt en
snabbare tumörprogression, sa Dr Reig.
Hon tillade att dessa data understryker
vikten av fortsatt forskning inom detta
område.
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– Vi måste klargöra de mekanismer
som ligger bakom denna koppling mellan återfall i levercancer och DAA-terapi.
En forskargrupp under ledning av Prof
Thomas Baumert, Strasbourg, hade undersökt huruvida HCV-infektion producerar epigenetiska och transkriptionella
förändringar som består efter att infektionen är botad – samt om dessa förändringar är drivande för leversjukdom och
HCC efter att patienten är botad.
De hade funnit att dessa förändringar endast delvis upphävs av DAAs och
består även efter att HCV är eradikerat,
vilket tyder på att dessa förändringar utgör en pådrivare för levercancer efter att
HCV-infektionen i sig är botad.
Gruppen konkluderade att dess fynd
öppnar för att utveckla nya biomarkörer
för att kunna identifiera patienter med
en hög risk för att utveckla HCC – och
skapar ett tillfälle för att utveckla nya
strategier för prevention av HCC.
Riskfaktorer vid baseline avgör risk?
En systematisk genomgång, metaanalyser och metaregressionstudie presente-

Gregory Dore

rad av professor Gregory Dore, Sydney,
hamnade på den andra sidan av debatten.
Den fann inga bevis för högre förekomst,
eller återfall, av HCC efter behandling
med DAAs, jämfört med den tidigare
interferonbaserade terapin. Totalt var 41
studier – 26 på insjuknande i HCC och
15 på återfall i HCC – för totalt 13,875
patienter, inkluderade.
I studier som utvärderat förekomst av
HCC var den genomsnittliga uppföljningen kortare, och den genomsnittliga

ECCO

åldern högre i DAA-studier, jämfört med
studier på interferon. I studier som bedömt återfall i HCC var den genomsnittliga tiden för uppföljning också kortare.
Efter att ha justerat för studiernas uppföljningstid och åldern på patienterna,
fann man inga bevis för att det skulle
råda någon skillnad i risk för HCC eller
återfall i HCC mellan de två terapierna.
– Vårt mål var att skapa klarhet i denna
fråga. Dessa data visar att den högre incidensen för HCC efter terapi med DAAs
kan förklaras med en kortare tid för uppföljning och en högre ålder på patienterna, sa professor Dore.
En studie ledd av Hamish Innes, Glas-

Solomon Owusu Sekyere

gow, hade funnit att risken för levercancer efter att ha uppnått SVR (sustained
virological response = att virus inte kan
påvisas längre) inte var associerat med
användandet av DAAs – men istället
med riskfaktorer vid baseline.
Terapin minskar T-cellers styrka
Under inledningssessionen i Amsterdam, talade Solomon Owusu Sekyere,
Hannover, om den inflammatoriska miljön hos patienter med cirrhos och om
denna miljö är förändrad?
– HCC förekommer efter att man har
rensat bort HCV, men data i denna fråga
är så motsägelsefulla, konstaterade han.
Doktor Sekyere presenterade en studie
som hade som målsättning att undersöka om immunövervakningen av HCC
förändras av att HCV botas.
Han berättade att undersökarna hade
funnit att terapi med DAAs mot HCV
signifikant minskar förmågan till spridning hos HCC-specifika CD8+ T-celler
– och därmed deras funktion – hos patienter med cirrhos. Genom att jämföra
dessa patienter med friska individer kunde de se att serumkoncentrationer av ett
varierande antal av SIM (soluble inflammatory mediators) förändras hos patienter med HCV-relaterad cirrhos.

– HCC-specifika T-cellsvar är lätt att
detektera hos patienter med levercirrhos,
jämfört med icke-cirrotiska patienter.
Cirrotiska patienter som utvecklar HCC
efter terapi med DAAs uppvisar svaga
HCC-specifika T-cellsvar innan behandlingen, förklarade Dr Sekyere.
Han fortsatte med att berätta att de
funnit att DAA-terapi för HCV signifikant minskar styrkan av HCC-specifika
CD8+ – men inte CD4 – T-cellsvar hos
cirrotiska patienter in vitro.
– Som ett resultat av den påverkan
terapi med DAAs har på övervakningen av HCC av CD8+ T-celler, så är en
noggrann screening och monitorering
av HCC rekommenderad för cirrotiska
HCV-patienter, trots att man lyckats eradikera virus, var Dr Sekyeres konklusion.
Guidelines för screening och övervakning kanske måste skrivas om
En studie som letts av George Lau, Peking, fann ingen ökning av incidensen
för levercancer hos patienter som uppnådde SVR vecka 12 efter insatt behandling med DAAs, jämfört med peginterferon plus ribavirin.
Och en studie utförd av Dr Vincenza
Calvaruso med kollegor, Palermo, demonstrerade att patienter som uppnådde SVR med DAAs hade en lägre risk att
utveckla levercancer när de jämfördes
med en historisk kontroll av patienter
med kompenserad cirrhos som uppnådde SVR med interferonbaserad terapi.
Dessutom hade man också sett att de
som uppnådde SVR med DAAs hade en
lägre risk att utveckla levercancer än de
patienter vars HCV-infektion inte blev
botad.
– Ett stort antal studier har sökt verifiera den potentiella associationen mellan
behandling med DAAs och en ökning av
återfall i HCC efter att patienten är botad, konkluderade professor Francesco
Negro, Geneve.
– Men i detta stadium – innan frågan
är helt utredd – finns ingen anledning att
ändra guidelines för behandling av HCV.
Vi kan dock inte utesluta att vi kan komma att behöva revidera våra rekommendationer för post-SVR övervakning för
specifika subgrupper av våra patienter,
avslutade han.

Per Lundblad
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SRF och Cancerakademin Norr inbjuder
till kurs i Cytostatikabehandling
Kursen i grundläggande cytostatikabehandling riktar sig till ST-läkare i onkologi och syftar till att ge en översiktlig
genomgång av cytostatikabehandlingens principer.

K

ursen omfattar två heldagar (utsträckta över tre arbetsdagar)
och undervisningsformen är
katedrala föreläsningar samt ett obligatoriskt casemoment med redovisning i
seminarieform. Ämnen som kommer
att beröras under kursen är cytostatikaklassifikation med verkningsmekanismer,
grundläggande farmakokinetik, dosering av cytostatika i praktiken, akuta biverkningar, sena biverkningar, mekanismer för resistensutveckling, cytostatika i
kombination med strålbehandling, och
signaltransduktionsinhibitorer.

Kursen syftar i första hand att ge en
översikt över klassiska cytostatika och
dess verkningsmekanismer. Tyrosinkinasinhibitorer och antikroppsbehandlingar berörs översiktligt men är ej kursens primära fokus. Kursen arrangeras av
Svensk Onkologisk Förening i samarbete
med Cancerakademin oberoende av externa sponsorer. Kursen i grundläggande
cytostatikabehandling arrangeras 25 - 27
oktober 2017 på Lejondals slott och kursavgiften inkluderar boende och måltider
under kursen. Kursen arrangeras till
självkostnadspris utan externt sponsorstöd. Kursavgiften beräknas till ca 7.500
kr (exkl moms), priset ej fastställt ännu.
Anmälan
Anmälan görs på www.cancerakademin.
se. ST-läkare i onkologi prioriteras i för-

sta hand, men ST-läkare från andra specialistutbildningar är välkomna att söka,
och antas i mån av plats.
Frågor
Frågor till kursledningen kan enklast
ställas via mail till:
• Mikael Johansson Onk klin, Umeå
mikael.b.johansson@umu.se
• Elisabeth Lidbrink Onk klin, Sthlm
elisabet.lidbrink@karolinska.se
• Gunnar Wagenius Onk klin, Sthlmgunnar.wagenius@onkologi.uu.se
• Henrik Lindman Onk klin, Uppsala
henrik.lindman@onkologi.uu.se
• Monica Sandström Cancerak. Norr
monica.sandstrom@umu.se

25-27 oktober 2017 · Lejondals slott
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Kllinisk cancerforskning
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Program
Onsdag 25 oktober

Torsdag 26 oktober

Fredag 27 oktober

08.00-09.30 Biverkningar av cytostatika
Elisabeth Lidbrink

08.30-09.15 Cytostatika i kombination
med strålbehandling		
Gunnar Wagenius

10.00-10.30 Upprop och
kursintroduktion
Elisabeth Lidbrink
Gunnar Wagenius
Henrik Lindman
Mikael Johansson

09.30-10.00 Cytostatikasäkerhet
Elisabeth Lidbrink
10.00-10.30 Kaffe

09.15-10.00 Cytostatika i kombination
med målstyrd behandling
Mikael Johansson

10.30-11.15 Interaktioner TBA

10.00-10.30 Kaffe

10.30-11.00 Historik
Mikael Johansson

11.15-12.00 Resistensutveckling		
TBA

10.30-11.00 Nationella regimbiblioteket
Henrik Lindman

11.00-12.00 Farmakokinetik
Sigurd Vitols

12.00-13.00 Lunch

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Speciella situationer		
Gunnar Wagenius

11.00-12.00 Framtiden har vi råd
med den?
Mikael Johansson
Henrik Lindman

13.00-14.30 Cytostatikaöversikt
Mikael Johansson

14.00-14.30 Hur gör vi egentligen?		
Gunnar Wagenius

14.30-15.00 Kaffe

14.30-15.00 Kaffe

15.00-16.00 Cytostatikaöversikt (forts)
Mikael Johansson
16.00-17.00 Dosering av cytostatika
Henrik Lindman

15.00-17.00 Arbete med patientfall
Elisabeth Lidbrink
Gunnar Wagenius
Henrik Lindman
Mikael Johansson

19.00

19.00

Kursmiddag

Kursmiddag

12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Redovisning av patientfall
Elisabeth Lidbrink
Gunnar Wagenius
Henrik Lindman
Mikael Johansson
14.30-15.00 Kursutvärdering
Elisabeth Lidbrink
Gunnar Wagenius
Henrik Lindman
Mikael Johansson
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Hans kluriga fall

Hagbergs kluriga fall 15
Malignt utan maligna celler?
68 årig kvinna njurtransplanterad x 2 senast 15 år sen. Inläggs på grund av personlighetsförändring och dålig njurfunktion. WHO=3. MRT (T2-viktad bild)

visar tumör centralt till hö. Spinalvätska
EBV kopior 770.000. Inga maligna celler.
Diagnos?

Svar: Se sidan 44
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18th World Conference on Lung Cancer
(WCLC) Yokohama 15-18 oktober 2017
Cancerakademi Norr inbjuder till kongressresa på uppdrag av Svenska Lungcancerstudiegruppen

K

ongressen hålls på PACIFICO
Yokohama Convention Center
http://e.pacifico.co.jp/

Flyg med SAS
SK 1423 den 13 oktober
Arlanda-Köpenhamn kl. 13.30-14.40
SK 983 den 13 oktober
Köpenhamn-Tokyo kl. 15.45-09.35+1
SK 984 den 19 oktober
Tokyo-Köpenhamn kl. 11.10-15.30
SK 408 den 19 oktober
Köpenhamn-Arlanda kl. 16.15-17.25

Hotell
Shin Yokohama Prince Hotel, 3-4 shin
Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, 222-8533 Japan. www.princehotels.com/shinyokohama/. Det tar ca 30
minuter från hotellet till konferenscentret med tåg (ett byte). Två minuters promenad från hotellet till närmaste station
- Shin Yokohama Station.
Pris per person
19.695 kr + ev anslutningsresa. I priset ingår flygresa Arlanda-Tokyo tor,
flygskatter, transfer flygplatsen-hotellet
tor, 5 nätter i enkelrum med frukost.

på egen hand. OBS! Deadline för Early
Registration är den 4 augusti.
Hoppas att ovanstående förslag passar era önskemål och ser fram emot att
få arrangera er resa. Vi reserverar oss för
pris- och tidsförändringar som står utanför vår kontroll.
Anmälan
Anmälan via www.cancerakademin.se
Kontaktuppgifter
Monica Sandström, tel. 070-640 63 07,
monica.sandstrom@umu.se

Avbokningsregler
Resan går att avboka utan kostnad fram
till den 15 juni. Hotellet går ej att avboka
Registrering till kongressen sköter man

www.iaslc.org/events/18th-world-conference-lung-cancer
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Efterbildningskurs för specialister
Syfte
Att ge en radiobiologisk update samt belysa ett flertal aspekter på modern radioterapi. Vänder sig i första hand till onkologer som arbetar med strålterapi i sin
kliniska vardag.

10.35-12.30 Yt-scanning, 4DCT,
gating, breathhold,
tracking
Sofie Ceberg, Lund

Målgrupp
Specialister i onkologi (> 5 år som specialist har företräde)

13.30-15.30 Protonterapi, radiobiologi,
protonplaner, jmf VMAT,
kombinerade planer etc
Alexandru Dasu och Petra
Witt Nyström, Uppsala

12.30-13.30 Lunch

Plats
Lejondals Slott, Lejondals Allé 6, 197 34
Bro. www.lejondalsslott.se

15.30-16.00 Kaffe
16.00-17.00 Strålterapi i utvecklingsländer
Jens Engleson, Lund

Tid
15-17 november 2017 (v 46)
Kursavgift
Kursavgiften 7.500 exkl moms, och inkluderar helpension (logi samt alla måltider). Resor ombesörjs av deltagarna
själva och ingår inte kursavgiften.
Anmälan
Anmälan sker via Cancerakademin.
www.cancerakademin.se. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

Program
Dag 1 · 15/11
09.30-10.00 Ankomst och kaffe
10.00-12.00 Update Radiobiologi, 		
LQ-modell, EQD2, BED Anna Bäck, Göteborg
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Everything you always
wanted to know about
normal tissue toxicity
(but were afraid to ask)
Barbara Wysocka, Kalmar

19.00

Gemensam kursmiddag

Dag 3 · 17/11
08.30-09.25 MR-baserad strålterapi Tufve Nyholm, Umeå
14.30-15.00 Kaffe

09.30-10.15 PET-baserad strålterapi –
Eirik Malinen, Oslo

15.00-16.00 Rebestrålning 		
Michael Gubanski, Sthlm

10.15-10.30 Kaffe

16.10-17.00 Strålterapi och sekundära
maligniteter
Jens Engleson, Lund
19.00

Gemensam kursmiddag

Dag 2 · 16/11
08.30-10.15 Stereotaktisk RT, rapport
från Estro och svenska
erfarenheter.
Dan Lundstedt
Andreas Hallqvist
Göteborg
10.15-10.35 Kaffe

10.30-11.15 PET till monitorering och
prediktion – Eirik Malinen
Oslo
11.20-12.05 TBI - Jacob Engellau, Lund
12.05-12.15 Utvärdering och avslut
12.15-13.00 Lunch
13.00

Avfärd

Välkomna med anmälan, hälsar SOF’s
styrelse genom kursledare Andreas Hallqvist. Kursen arrangeras i samarbete
med Cancerakademin.

Svensk Onkologi 3 · 17

41

Post ASCO

42

Svensk Onkologi 3 · 17

Post ASCO

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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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
Primärt CNS lymfom. Behandlad med utsättning av immunsuppression samt rituximab och Temodal x 5 följt av underhållsbehandling med Temodal varje
månad i ett år. Frisk tre år senare. Dialyseras. Som regel krävs biopsi för diagnosen primärt CNS-lymfom, men det finns undantag. Ett sådant är om det
finns radiologiska fynd plus EBV-aktivering i spinalvätska hos en immunsupprimerad patient. Det räcker för diagnos med >90 procents säkerhet. Kliniska
förloppet talar också för att diagnosen är rätt.
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Posttidning B
Returadress: Mediahuset i Göteborg AB
Marieholmsgatan 10 C, 415 02 Göteborg

