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Hur mycket jobb lägger vi i cancervården ner på att förse våra kvalitetsregister med data? En utredning som gjordes
av RCC Stockholm Gotland för ett par
år sedan visade att arbetstiden som läkare på ett stort sjukhus (ofta seniora)
lade ner på detta motsvarade flera heltidstjänster per år.

M

ånga har sedan dess lagt ner
tid på att strukturera journalmallar för att göra det möjligt
att överföra data direkt till kvalitetsregistret, så man slipper dubbelarbetet att
först notera uppgifterna i journalen och
sedan manuellt ”lyfta” över dem till registret.
Det har visat sig betydligt svårare än
vad många trott. För även om journalerna utformas så att alla uppgifter som
ska in i kvalitetsregistret har samma format och data-informatiska utformning
som i kvalitetsregistret går det inte bara
att skicka informationen. Det ska även
finnas en koppling mellan de två systemen. Och det är då det börjar bli svårt.
Som jag har förstått det kostar en sådan
koppling pengar och för en onkologklinik (eller kirurgklinik för den delen)
som rapporterar till många av de drygt
30 register som finns på INCA-plattformen innebär det kostnader på flera miljoner. Dessutom har ledningen för INCA
klargjort att man inte är intresserad av
sådana ”en-till-en”-lösningar.
Ingen vill betala
Den modell som man i stället vill ha är att
överföringen ska ske via en tjänsteplattform; då behövs bara en koppling från
INCA och en från journalsystemet hos
en vårdgivare. Tjänsteplattformen finns
i sinnevärlden (hos SKL och det landstingsgemensamt ägda it-företaget Inera)
men det verkar som ingen är beredd att

betala för att upprätta de kontrakt som
behövs för att möjliggöra överföringarna. Det är hög tid att denna lösning som
i princip alla vill ha kommer upp på banan. Ansvaret ligger som jag förstått det
hos landstingens it-avdelningar och deras samverkan inom SKL.
Det verkar som alla väntar på att de
stora upphandlingar av nya it-system
som många regioner och landsting nu
genomför ska lösa även detta. Jag tvivlar,
eftersom det ändå kommer att behövas
överföringar mellan de olika systemen
och de blir inte av om inte någon är beredd att betala. Till dess sitter många av
landets cancerläkare (ofta på obetald arbetstid) och flyttar data. Hos en del kliniker har man löst genom att utbilda annan
personal som gör jobbet. Det kanske blir
billigare – men det är ingen lösning för
vår tid när vi alla kan flytta pengar och
dela information nästan utan begränsningar.
Nya läkemedel
Sen kan jag inte låta bli att reflektera vidare över denna hets kring introduktion
av nya läkemedel som jag skrev om i förra numret; att FDA- och EMA-godkännanden ofta görs på fas 2-studier och att
godkännanden börjat tas tillbaka.
Nyligen publicerade Brittish Medical
Journal en uppföljning som gjorts av 48
cancerläkemedel som godkänts av EMA
2009–2013 på nära 70 indikationer. Författarna hade gått igenom uppföljande
studier på dessa läkemedel som publicerats efter godkännandena. Resultatet
sammanfattades (min översättning):
Denna systematiska genomgång av
cancerläkemedel som godkänts 20092013 visar att de flesta lanserades på
marknaden utan evidens för nytta i termer av överlevnad eller förbättrad livskvalitet. Fortfarande, minst 3,3 år efter
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lansering på marknaden, fanns ingen
evidens som visade att dessa läkemedel
vare sig förlängde eller förbättrade livet
vid flertalet indikationer. Fanns någon
sådan förbättring jämfört med redan tillgängliga läkemedel var den oftast marginell.
Vi kanske borde sänka introduktionstakten och invänta en sant visad
effekt av de nya läkemedlen innan vi
börjar använda dem. Men det är svårt
att stå emot; man kan känna frustration
över bristande tillgång på effektiva läkemedel i vissa situationer; patienterna är
uppdaterade och efterfrågar behandling;
läkemedelsföretagen är aktiva i sin marknadsföring (de flesta lägger de facto ner
mer pengar på marknadsföring än på
forskning).
Men resultatet av den ovan citerade

2
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studien får åtminstone mig att fundera
över varför allt fokus kring hur vi ska
klara framtidens cancervård handlar om
hur vi ska få råd med alla nya läkemedel
som introduceras.
Orosmoment
För mig är kompetensförsörjningen ett
större orosmoment för framtidens cancervård än läkemedelsförsörjningen.
Onkologin är ett oerhört spännande
kunskapsområde. Vi ligger i absolut
framkant när det gäller kunskapsutveckling. Vi förstår mer och mer av de komplexa mekanismerna bakom de sjukdomar vi arbetar med och vi jobbar med
patienter som har stora behov av vår
hjälp. Ändå lyckas vi inte attrahera tillräckligt många nya kollegor. På vissa håll
har vi svårt att behålla kollegor. De söker sig bort, många gånger av frustration
över arbetsmiljö och dysfunktionella organisationer. Den enkät som SOF gjorde
häromåret visade också att många gick i
sådana tankar.
Ska vi vända den trenden behöver vi
(= kollegor, chefer, sjuksköterskor, landstingsbyråkrater, med flera) våga tänka
nytt. Vi ska kräva att få fler ST-block,

men det kommer inte att räcka. Vi måste
också våga titta på hur vi arbetar, om vissa arbetsuppgifter kan flyttas till någon
annan profession (task shifting), men
också skapa arbetsmiljöer där man får
växa som människa, där man får känna
sammanhang och gemenskap och där
man får utvecklas till en kunnig och engagerad kollega.
Hur svårt kan de va’?

Kjell Bergfeldt
redaktör
Referens

Availability of evidence of benefits on overall survival and quality of life of cancer drugs approved
by European Medicines Agency: retrospective
cohort study of drug approvals 2009-13. BMJ
2017;359:j4530

Ledare

Ingen vill få cancer på sommaren
Vår tidning har både inför och efter
sommaren försökt kartlägga och reflektera över hur cancervården fungerar på
sommaren. Ingen vill att patienterna
ska drabbas och schemaläggningen är
ett pussel utan like. Oron inför varje
sommar är stor; alla behöver sin se-

terna drabbats. I rutan härintill finns ett
urval av vad vi fått rapporterat.
Vi känner igen det från tidigare års
diskussioner; att adjuvanta behandlingar
kan skjutas på tycker nog många är OK,
men palliativa behandlingar för akut
smärta eller andra symtom? Och ska

mester och alla vet att cancer inte tar
semester.

V

i har bett ett antal kollegor runt
om i landet beskriva sommaronkologin som de har sett den och
om möjligt bedöma om och hur patien-

Onkologi i sommarsverige
•

•

•

•

•
•

”Nattetid neddragning av personal, dessbättre inga incidenter
eller avvikelser men en patientsäkerhetsrisk och en osäker arbetsmiljö.”
”Vi hade 90 vårddygn med utlokaliserade patienter till andra
avdelningar och många patienter
fick flytta mellan avdelningar.”
”Väntetiderna för strålbehandling
för patienter med SVF-förlopp
fungerade väl, eftersom systemet
med förbokade tider fortsatte.
Detta drabbade patienter utanför
SVF med långa väntetider även
för palliativa behandlingar.”
”En viss väntan på strålbehandling på grund av neddragningen
av acceleratorkapaciteten, vilket
gjorde att vi fick 2–3 veckors väntetid, något vi normalt sett inte
har alls.”
”Vi har inte haft problem med
överbeläggningar.”
”Patienterna som kommer till oss
får behandling i rimlig tid, men
vi upplever att utredningstiderna är längre än annars. Patienter
har fått vänta länge på exempelvis

•

•

•

•
•

•
•

patologisvar och därför kommer
senare till behandling.”
”ST-läkarna fick ta många brytpunktssamtal och svåra behandlingsbeslut med patienter som de
aldrig träffat tidigare.”
”Överbeläggningssituationen på
avdelningen ger även en stor
stress att skriva hem patienter som
i normala fall skulle varit kvar nån
till några dagar längre.”
”Vi hade 15 platser öppna på vår
slutenvårdsavdelning, bara vid
något enstaka tillfälle hade vi uteliggare till andra kliniker.”
”Vi drar alltid ner på palliativa
kurer på sommaren. Låter också
patienterna få "semester".
”Vad gäller strålningen har vi
kunnat ta emot patienter från andra landsting detta år. Även under
sommartiden (det trodde vi aldrig).”
”Läkarmässigt var ett par veckor extremt tunna (detta berodde
också på en sjukskrivning).
Bristen på sköterskor gjorde att
en avdelning bedrev femdygnsistället för sjudygnsvård. Man har

•

•

•

•

upplevt det stressande och svårt
att varje fredag tömma femdygnsavdelningen och ibland skriva ut
patienter som man annars skulle
haft kvar, eller tillfälligt skicka
iväg dem till annan vårdform över
helgen.”
”Det har även varit otillfredsställande att behöva hänvisa de onkologiska patienter till akuten istället för att ta in dem till kliniken
direkt vilket är det vi strävar efter
i vanliga fall.”
”På dagvården har det också varit en värre situation än tidigare
somrar med helt fullbokade scheman och otillfredsställande väntetider till att starta behandling.”
”Det fanns inte sköterskebemanning för att hålla bedömningsenheten igång, en mycket uppskattad intern enhet för bedömning
av subakuta behov hos polikliniska patienter.”
”Problematiskt var att många samarbetspartners hade samma problem, neddragen verksamhet inom ASIH liksom att en palliativ
avdelning stängde.”
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ST-läkare hoppa in och ta brytpunktssamtal med patienter de aldrig träffat när
specialisten har semester?
Den fråga man alltid ställer när man
ser dessa rapporter är: hur långt kan man
gå innan patienterna drabbas på allvar?
När blir det fråga om liv och död? Vi vet
sedan tidigare att kurativ strålbehandling
är något som inte ska vänta. Tumören
växer i väntan på behandling; speciellt
tydligt har det visats för huvud-halscancer. Men vi har inga hårda data på om
sommarsituationen faktiskt vid något
tillfälle bidragit till en sämre vård och
ökad dödlighet.
Nu har några av några våra kirurg-kollegor faktiskt visat detta i registerstudier
där man undersökt dödlighet hos patienter som opererats under semesterti-

der jämfört med övriga tider på året. Det
är inga stora riskökningar man ser, men
ändå – det är nästa tio procents högre
risk att dö i sin cancersjukdom om man
opereras för bröstcancer under semesterperioden. Den ökade dödligheten kunde
också ses i andra tumörsjukdomar.
Det är hög tid att driva denna aspekt
på jämlik cancervård hårdare. När man
såg att det dog fler människor i trafiken
på vintern infördes lagar om dubb- och
vinterdäck. Vägarna saltas och plogas.
Halkkörning ingår numera i körkortsproven. Bilarna har fått ABS-bromsar.
Det behövs riktade och konkreta satsningar av samma slag för att göra cancervården på sommaren säkrare.
Därför var det glädjande att se att
landets RCC-chefer i en debattartikel i

Dagens Medicin i början av oktober lyfte resultaten från den svenska studien
och slog ett slag för att stärka kompetensförsörjningen inom cancervården
för att säkra en god vård även på sommaren. Det är lätt att hålla med om det
dom skriver, med tillägget att även den
icke-kirurgiska delen av cancervården
behöver vara del av denna satsning. Vi
ger kurativa behandlingar som i många
fall inte kan vänta och vi tar hand om patienter med stora palliativa behov i livets
slutskede. Vi skriver också under på att
det behövs kraftsamling och samarbete
för en säker och jämlik vård, liksom att
landsting och vårdgivare behöver söka
nya modeller och samarbeten.

För styrelsen i
Svensk Onkologisk Förening
Margareta Randén
ordförande
Referens

Lagergren J, Mattsson F, Lagergren P. Prognosis
following cancer surgery during holiday periods.
Int J Cancer. 2017 Nov 15;141(10):1971-1980. doi:
10.1002/ijc.30899. Epub 2017 Jul 31.
RCC-cheferna har i en debattartikel också lyft problemen med cancervården sommartid.
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Ärftlig koloncancer är underskattad
Cancer är en multiprofessionell angelägenhet. Därför är det inte konstigt
att även en stor del av programmet vid
kirurgveckan handlade om cancer och
då framför allt kolorektalcancer. Ett
stort antal studier presenterades och
diskuterades, flera med hög angelägenhetsgrad även för medicinskt eller radiologiskt inriktade cancerläkare. Här
följder ett urval från dessa symposier.

B

engt Ihre är en legendarisk gastroenterologisk kirurg och årets högtidsföreläsning till hans minne
handlade om hereditära och somatiska
mutationer vid kolorektalcancer och
hölls av professor Gabriela Moeslin från
Tyskland. Hon underströk att hereditär
cancer är mycket vanligt förekommande
än vad man hittills trott (12 procent av all
koloncancer) men också mer olikartad,
multifaktoriell och underskattad.
– Vi kan inte göra så mycket med familjär cancer – men vi kan göra mycket
med själva herediteten! Och då är familjehistorik är inte ett bra verktyg, så den
bör vi lämna bakom oss. I stället behöver
vi göra mer oselekterad, systematisk testning, var hennes budskap.
Hur ska då detta gå till? Hon refererade till Storbritannien där man idag testar
patienter som opererats.
– Men då är det för sent för en profylaktisk kolektomi. Därför anser jag att
det är bättre att testa med hjälp av biopsier – vid den inledande koloskopin, vilket är både enkelt och billigt.
Det ultimata tillvägagångssättet vore
att testa blod med NGS (next generation
sequencing) i en panel. Det finns idag
en osäkerhet kring vilken panel man ska
använda och vilka gener man ska leta
efter. Men det kommer att ge sig under
de kommande åren, så varför inte starta
arbetet redan nu? var professor Moeslins
budskap.
Hon underströk att det handlar om att

Gabriela Moeslin

Mef Nilbert

identifiera familjer där det finns en hög
risk men att sedan behandla de individer
man finner med personligt anpassad terapi där profylaktisk kirurgi är en trend
som kommer att fortsätta.
– Allt fler patienter kommer och säger "Jag har den här genen. Vad ska jag
göra"?
I dessa diskussioner är det då viktigt
att understryka att det också finns risker med uppföljning och kontroller. Om

man börjar koloskopera patienter årligen
och börjar hos 25-åringar, kommer en av
20 att drabbas av tarmperforation i samband med någon av sina kontroller. Var
fjärde individ över 60 års ålder kommer
att utveckla kolorektalcancer trots årliga
undersökningar.
Precisionsmedicin
Professor Mef Nilbert, Lund, talade om
precisionsmedicin. Hon beskrev skill-
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naden mellan att man behandlar alla
med samma medicin, eller stratifierar
behandlingen genom att patienterna
grupperas efter subtyp av sjukdomen,
demografi, kliniska egenskaper och biomarkörer.
– Nästa steg är personligt anpassad
terapi. Den är individuell för varje patient, och man tar hänsyn till preferenser, kliniska egenskaper, patientens övriga medicinering, miljön, patientens
beteende och vanor samt biomarkörer,
förklarade Mef.
Precisionsmedicin riktar sig mot can-

Hanna Ribbing Wilén

cercellens signaler, och behandlingen
baseras på mutation eller profil. Detta
maximerar chanserna för effekt, och minimerar risken för ineffektiv terapi.
Mef visade också en förteckning över
den onkologiska pipelinen – som omfattar 700 preparat.
– Det kommer 10 nya läkemedel och
10 nya indikationer varje år! Men dessa
är dyra, så det krävs ett ordnat införande.
Könsskillnad i screening
Det presenterades många studier i Jönköping. En av dessa hade undersökt Fe-

Anna Martling

cal Immunochemical Test (FIT), som
används för att selektera patienter till
screening för kolorektalcancer (CRC).
– Det har visat sig ha lägre sensitivitet
hos kvinnor med avancerade adenom
och CRC, berättade forskarstuderande
Hanna Ribbing Wilén.
Studien hon presenterade hade undersökt FIT-positivitet, koloskopifynd och
positivt prediktivvärde för män och kvinnor vid CRC-screening av 60-åringar.
– Vi fann att FIT-positiviteten och andelen avancerade neoplasier är högre för
män än för kvinnor. Träffsäkerheten för
avancerade adenom är högre för män
än kvinnor vid cut-off på mindre än 40
mikrogram/gram. Om lika många avancerade neoplasier ska detekteras hos män
och kvinnor, krävs cirka 30 procent fler
koloskopier.
Magnecyl som profylax
Vid en session presenterade studier som
just har påbörjats. Anna Martling från
Stockholm presenterade ALASCCA-studien, som hon karaktäriserade som en
unik studie med potentiellt mycket stort
värde för patienten.
Det är en randomiserad, placebo-kontrollerad, multicenterstudie avseende
värdet av behandling med acetylsalicylsyra (ASA), världens mest välbeprövade
läkemedel, till patienter med kolorektal
cancer och mutationer i PIK3 signalvägen.
Hypotesen i ALASCCA är att patienter med diagnostiserad kolorektalcancer (CRC) med somatiska mutationer
i PIK3-signalvägen har en kraftigt förbättrad överlevnad om de adjuvant behandlas med lågdos ASA. Flera tidigare
utförda studier indikerar detta. Man ska
i ALASCCA därför följa antalet återfall i
CRC efter tre års behandling med ASA
eller placebo. Studien startade i våras,
och 27 kliniker i Sverige, Norge och Danmark deltar.
Avvakta kirurgi efter neoadjuvant behandling
Anna Martling beskrev också erfarenhet
av ”watch and wait” vid rektalcancer.
– Rent konkret är att vänta och se en
organbevarande behandling till patienter med rektalcancer efter neoadjuvant
(kemo)radioterapi och kliniskt komplett
remission, sa hon.
Det är en liten selekterad grupp där patienterna är välinformerade och motive-

8
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rade. De erbjuds avvakta kirurgi och har
ett tätt uppföljningsprogram under lång
tid. Om man ser att tumören kommer
tillbaka går patienten till kirurgi.
Det finns en ökande evidens för metoden, och även en ökad efterfrågan från
patienter.
I Stockholm har 45 patienter blivit bedömda på remiss, och 31 patienter skrivits in i programmet sedan starten 2015
– 13 kvinnor och 18 män.

– Resultaten så här långt – med kort
uppföljningstid och få patienter – är att
vi haft en patient som utvecklat återväxt.
Ingen har utvecklat fjärrmetastaser. Vi
ser ett ökat intresse och nöjda patienter,
konstaterade hon.
Radiologen är viktig för att hitta patienterna, och det är viktigt att alltid undersöka patienterna efter neoadjuvant
behandling.
– En nationell implementering är påbörjad, men fortsatta studier är nödvändiga, summerade Anna Martling.
Palliativ radioterapi väl tolererad
Preoperativ radioterapi är väletablerad
vid kurativ behandling av rektalcancer,
och radioterapi används även palliativt.
Men få studier har utvärderat primär
palliativ radioterapi.
I en studie som presenterades av Jacob
Ezra från Uppsala hade man utvärderat

patientselektion, toxicitet och överlevnad hos rektalcancerpatienter som erhållit primär palliativt syftande radioterapi
med 5x5 Gy.
Man hade använt ett lokalt prospektivt
rektalcancerregister i Västmanland, och
gjort en kompletterande journalgenomgångar.
– Vi fann att palliativ radioterapi med
5x5 Gy tolereras väl med få sjukhuskrävande komplikationer till följd av toxicitet. Trots hög ålder och komorbiditet
var överlevnaden hos patienter i stadie
I - III som erhöll palliativ radioterapi
två år. Validiteten begränsas av studiens
begränsningar. Det var en liten studiekohort, kontrollgrupp saknades – och
livskvalitet var inte möjligt att analysera.

Per Lundblad
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Ovanlig ovarialcancer i fokus
Icke epitelial ovarialcancer är sällsynt
och kunskapsunderlaget för dessa
maligna tumörformer är begränsat.
Just det faktum att tumörformerna är
så sällsynta visar på nödvändigheten
av nivåstrukturering, internationellt
utbyte, register och strukturerade
studieprotokoll. Det var också något
som underströks många gånger vid
SOTA-mötet som genomförts med stor
uppslutning i Stockholm.

V

etenskaplig kommitté för mötet,
tillika moderatorer för dagen var
Pernilla Dahm-Kähler, gynekologisk tumörkirurg, överläkare och sektionschef vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Elisabeth Åvall
Lundqvist, överläkare och professor i
klinisk onkologi vid Linköpings Universitet. Mötet sponsrades av Roche.
– Att få evidensgrad 1 är mycket svårt
när det gäller den här typen av sällsynta
tumörer. Vid behandlingsplanering är
det därför oerhört viktigt att en multidisciplinär konferens genomförs, och helst
på nationell nivå. Viktigt är att en erfaren
patolog bedömer preparaten och att man
tar hjälp av de med störst erfarenhet, det
vill säga inte tvekar att skicka preparat
för second opinion vid behov. Det andra viktiga är betydelsen av internationellt samarbete för att utföra studier. För
svensk del måste det här ske på ett strukturerat sätt och det är min förhoppning
att en nivåstrukturering sker av dessa
sällsynta tumörsjukdomar, sammanfattade Elisabeth Åvall Lundqvist.
Gammalt och nytt inom patologin
En mer ingående redogörelse för patologi och diagnostik hölls av Joseph Carlson, överläkare och docent vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
– Eftersom de icke epiteliala tumörerna är nischgrupper där varje diagnos
påträffas endast som enstaka fall ställs
unika krav på diagnostiken.
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Christer Borgfeldt, Lund, informerade om uppdateringar i vårdprogrammet för icke epitelial ovarialcancer. På bilden
tillsammans med Pernilla Dahm-Kähler, Göteborg, en av dagens moderatorer. Foto: Fredrik Hultgren

Han framhöll även att framtidens tumördiagnostik kommer att vara ett samspel mellan traditionella metoder, som
histologi och immunohistokemi, och
nya metoder såsom sekvensering och
genetik.
– Nya metoder och tilläggsanalyser
kommer inte att ersätta gamla metoder i
någon högre grad utan kompletterar och
ökar möjligheten att dra bättre och mer
noggranna slutsatser.
Analys av tumörmarkörer
För en grundlig genomgång av tumörmarkörer hos patientgruppen unga
kvinnor med misstanke om ovarialcancer, stod Bengt Tholander, överläkare vid
Akademiska sjukhuset Uppsala.
Han påpekade att den viktigaste tumörmarkören vid epitelial äggstockscancer - CA-125 – inte är någon bra
tumörmarkör för icke epitelial äggstockscancer. Hos unga fertila kvinnor rekommenderade Bengt Tholander därför
att blodprov tas före operation för analys även av AFP (alfafetoprotein), hCG,
(humant choriongonadotropin), Inhibin
B, samt AMH (anti-müllerian hormon).
Den fortsatta behandlingen av patienter
med germinalcellscellstumör kan där-

Frederic Amant, Belgien, talade om uppbyggnad ett register för att samla erfarenheter av cyostatikabehandling av gravida. Foto: Fredrik Hultgren

efter ofta styras helt med hjälp av upprepade blodanalyser av AFP eller hCG. På
samma sätt kan effekten av behandling
av patienter med könssträngs- stromacellstumör följas upp med upprepade
analyser av Inhibin B och AMH.
– Analyser av tumörmarkörer i blod
kan således bidra till och underlätta fertilitetsbevarande behandlingsstrategier
hos unga kvinnor med icke epitelial äggstockscancer, sammanfattade Bengt Tholander.

SOTA

Professor Michael Seckl, London, föreläste kring hur man i England arbetade med germinalcellstumörer och om den
nationella nivåstrukturering av vården som gjorts där. Foto: Fredrik Hultgren

SOTA-mötet samlade en stor del av alla verksamma inom gynekologisk onkologi i landet. Foto: Fredrik Hultgren

Fertilitetsbevarande insatser
Insikter kring huvudtemat för dagen, fertilitetsbevarande behandling, och olika
aspekter av detta, förmedlades vid en föreläsning av Kenny Rodriguez-Wallberg,
forskare vid institutionen för onkologi
och patologi på Karolinska Institutet och
överläkare vid Reproduktionsmedicin på
Karolinska Universitetssjukhuset.
– För att bevara fertilitet vid tumörsjukdom i äggstockarna kan vissa åtgärder
genomföras i den akuta situationen, oftast innan behandlingen av den maligna
sjukdomen startas. I Sverige erbjuds assisterad reproduktion i offentlig regi och
fertilitetsbevarande åtgärder genomförs
på samtliga svenska universitetssjukhus
som har en reproduktivmedicinsk enhet,
sade Kenny Rodriguez-Wallberg.
Hos kvinnor är äggen känsliga för vissa
cytostatika och i mån av tid kan man genomföra en akut hormonell stimulation
för att hämta ut äggceller som kan bevaras obefruktade eller befruktade med
hjälp av assisterade befruktningsmetoder (IVF).
Internationella riktlinjer för bevarande
av fertilitet hos patienter med cancer har
publicerats sedan 2006. Den vanligaste
indikationen för fertilitetsbevarande åtgärder inkluderar systemisk cancerbe-

handling med cytostatika men även cancerkirurgi och regional strålbehandling
kan innebära risker för infertilitet.
Internationella perspektiv
Tre internationella föreläsare var inbjudna för att dela med sig av sina erfarenheter.
Michael Seckl, professor och chef för
Charing Cross GTD Centre i London,
föreläste kring hur man i England arbetade med germinalcellstumörer och om
den centralisering av vården som gjorts
där. Han underströk vikten av uppföljning då återfall av germinalcellstumörer
med sin generellt dåliga prognos är viktiga att upptäcka. Michael Seckl berättade
även om nya forskningsrön som slår fast
att germinalcellstumörer skiljer sig mellan män och kvinnor. Detta är viktigt då
man tidigare utgått ifrån att det går att
extrapolera resultaten från testiscancerstudier till kvinnor med germinalcellstumörer.
Frédéric Amant, överläkare vid Leuven
Cancer Institute i Belgien, redogjorde sedan bland annat för det register som är
under uppbyggnad internationellt kring
graviditet och cancer. Genom data från
registret har man bland annat kunnat
påvisa att kemoterapi under graviditet är

ett fungerande alternativ. Detta register
saknar dock ännu representant i Sverige.
Dagens sista internationella gäst,
Isabelle Ray-Coquard, överläkare och
forskare vid Cancer Research Center
i Lyon, Frankrike, föreläste om könssträngs-stromacellstumörer. Elisabeth
Åvall-Lundqvist menade att det viktigaste att ta med sig från hennes presentation
var behovet av registrering även av sällsynta tumörsjukdomar.
– Hennes uppbyggnad av ett nationellt
register för sällsynta gynekologiska cancersjukdomar är ett föredöme. Vi i Sverige registrerar också icke-epitelial ovarialcancerpatienter men registret behöver
utvecklas, här måste vi bli bättre.
Nyheter i vårdprogrammet
Det nationella vårdprogrammet för icke
epiteliala ovarialtumörer uppdateras för
närvarande under ledning av Christer
Borgfeldt, docent och överläkare vid
Kvinnokliniken i Lund på Skånes universitetssjukhus, tillika ordförande i Nationella Vårdprogramgruppen för äggstockscancer.
De viktigaste kommande uppdateringarna för könssträngscell-stromatumörer
är en rekommendation om att patienter
med granulosacellstumör bör kontrolleras i upp till tio år. Utöver kliniska kontroller bör dessa patienter även kontrolleras med tumörmarkörer som patienten
signalerat tidigare (Inhibin och AMH).
Att FOXL2 mutationstestning kan vara
till hjälp för att bekräfta diagnosen adult
granulosacellstumör är en annan nyhet
liksom att positronemissionstomografi
(PET)-CT kan vara av värde vid neuroendokrin och småcellig histopatologi
samt vid dysgerminom.
För germinalcellstumörer konstateras
numera i vårdprogrammet att fertilitetsbevarande kirurgi kan utföras vid alla
stadier, även stadium II-IV. Rutinmässig
lymfkörtelutrymning para-aortalt och
bilateralt i bäckenet rekommenderas
dock inte i det kommande vårdprogrammet. Däremot rekommenderas nu exstirpation av kliniskt förstorade lymfkörtlar.
Definitivt PAD bör föreligga innan maximal primär tumörreducerande kirurgi
vid spridd sjukdom beslutas. Sådan rekommenderas även vid recidiv.

Fredrik Hultgren
medicinsk skribent
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Tradition och förnyelse på Sahlgrenska:
Från radioterapi till immun-onkologi
Sahlgrenska och Göteborg har en lång
tradition av forskning och utveckling
inom strålbehandling. Vissa av de tidiga genombrotten i radioterapistudierna bär än i dag tydlig frukt, såsom den
randomiserade studien Swebcg91rt där
insamling av biologiskt primärtumörsmaterial skapat förutsättningar att studera effekter av radioterapi inom olika
biologiska subtyper av bröstcancer, där
nu långtidsuppföljning kan redovisas.

I

nom medicinsk onkologi har immunonkologin utvecklats till ett av
våra strategiska forskningsområden,
inte minst Sahlgrenska Translational
Melanoma Group (SATMEG) har skapat
en allt tydligare forskningsprofil (artikel i
detta nummer).
Den långa traditionen av forskning
och utveckling har åstadkommits av flera
generationer av professorer och ämnesföreträdare; Magnus Strandquist, Gustav
Notter, Arne Wallgren och Ragnar Hultborn har alla på olika vis haft studier av
radioterapieffekter som fokus. Magnus
Strandquist som först verkade i Stockholm på Radiumhemmet och sedan fick
professuren på Jubileumskliniken i Göteborg blev internationellt känd efter att
han 1944 beskrivit den kumulativa effekten av fraktionerad strålbehandling.
Gustav Notter och Ingela Turesson har
på ett betydande sätt ökat kunskapen om
normalvävnadsreaktioner i huden i samband med olika fraktioneringsalternativ.
Som grund i dessa studier fanns ett
stort antal bröstcancerbestrålade patienter. När Arne Wallgren tog över som professor och ämnesföreträdare efter Gustav
Notter initierade han randomiserade
studier med eller utan postoperativ strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi,
både hos patienter med invasiv bröstcancer och hos patienter med duktal cancer
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in situ (DCIS). Härnäst kom professor
Ragnar Hultborn som bland annat tog
upp spåret med radionuklidterapi med
alftastrålaren Astat, ett spår som fortfarande utvecklas inom kliniken för behandling av bland annat ovarialcancer.
Ovan nämnda studier är ett axplock av
klinkens många genomförda radioterapistudier och nämnas bör att ett gott
samarbete med våra sjukhusfysiker har
varit av yttersta vikt.
Den långa traditionen av radioterapistudier är något att leva upp till. Det
är därför särskilt glädjande att kliniken
på senare tid initierat flera lungcancerstudier inom radioterapi (artikel i detta
nummer), fortsatt utvecklar alfa-strålaren Astat för vidare kliniskt bruk (artikel
i detta nummer), har andra studier inom
radionuklidterapi, t.ex. Lutetiumterapi
och driver många andra radioterapiprojekt, så som optimering av strålbehandling vid bröstcancer samt studier av seneffekter efter radioterapi, såväl för barn
som för vuxna.

Ökat antal ST
För framtidens forskning och utveckling
gäller ett ökat nätverksbyggande med
olika forskargrupper runt om kliniken,
inte minst inom akademins Sahlgrenska Cancer Center, men även med andra
delar av Sahlgrenska akademin. En stor
potential för framtiden är också det ökade antal ST-läkare som anställts vid kliniken, med målsättningen att i tillägg till
att klara de ökade patientflödena också
skapa bättre möjligheter att få ut forskningstid och att delta i all den utbildning
som en modern onkologisk vård kräver.

Många studier
Jubileumskliniken i Göteborg har historiskt varit känd för stora patientflöden
med en dominans av kliniskt arbete för
medarbetarna och därmed begränsad tid
för akademiskt arbete. De stora patientflödena ger dock möjlighet att rekrytera
patienter till studier, och kliniken har
en stor klinisk prövningsenhet där kliniska studier inom flertalet tumörgrupper bedrivs. Göteborg har som exempel
genom åren randomiserat ett stort antal
patienter till den Internationella bröstcancerstudiegruppens (IBCSG:s) studier
vilket medfört att viktiga frågeställningar
om adjuvant behandling har kunnat besvaras. Ett stort engagemang i kliniska
studier finns också inom lungcancer och
malignt melanom.

Per Karlsson
professor/överläkare
Johanna Svensson
medicine doktor/verksamhetschef
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Egna studier med fokus
på strålbehandling
Jubileumskliniken har en lång tradition
av att driva studier där olika aspekter av strålbehandling av lungcancer
undersöks. Störst fokus har varit på
lokalt avancerad sjukdom där olika behandlingsupplägg med kemoradioterapi studerats.

R

edan 2002 initierade vi en nationell randomiserad studie
(RAKET) som undersökte olika
dosering och fraktionering av kemoradioterapi. Denna studie hade en enande inverkan kring synen på exempelvis
behandlingsindikationer och targetvolymer. Nästa studie 2006 (Satellit) undersökte effekten av radioterapi konkomitant med cetuximab med bakgrund av
positiva resultat vid huvud-halscancer.
Mellan 2011 och 2013 pågick en randomiserad studie som undersökte värdet
av individuell doseskalering av strålbehandlingen (PLANET), som inom kort
kommer att publiceras.
Lokal kontroll
Stereotaktisk hypofraktionerad strålbehandling (SBRT) har visat mycket bra

resultat avseende lokal kontroll och i
viss mån överlevnad för patienter med
mindre lokaliserade lungtumörer men
som är medicinskt inoperabla på grund
av samsjuklighet eller nedsatt lungfunktion. Metoden har dock införts nationellt
och internationellt utan att det har funnits några jämförande data, endast retrospektiva data och någon prospektiv fas II
studie. Vi startade därför en randomiserad studie som jämförde SBRT 15 Gy x 3
på en vecka med modern konventionellt
fraktionerad strålbehandling, 2 Gy x 35
på sju veckor (SPACE), där hela Skandinavien deltog. Resultatet visade ingen
skillnad i överlevnad eller lokal kontroll,
däremot var livskvaliteten bättre och biverkningarna färre med stereotaktisk
behandling, vilket också innebär en stor
vinst för sjukvården (och patienten) med
3 behandlingar istället för 35.
Immunterapi + RT
Cirka 20-25% av patienterna som behandlas med SBRT utvecklar fjärrmetastaser. För de patienter med motsvarande tumörutbredning som opereras
är standard idag att ge adjuvant cytosta-

tikabehandling för att minska risken för
fjärrmetastaser: På grund av samsjuklighet har SBRT patienter tidigare inte fått
cytostatika. Nu provas i stället ett tillägg
med adjuvant immunterapi med durvalumab efter SBRT som jämförs med
dagens standard (ingen efterbehandling). Studien ASTEROID kommer att
starta i år. Det finns prekliniska data att
dessa båda behandlingar förstärker varandras effekt. På ESMO i år publicerades en internationell studie med adjuvant
durvalumab eller placebo efter kemoradioterapi för lokalt avancerad icke-småcellig lungcancer som visade en rejäl
ökning av PSF i behandlingsarmen med
11,2 månader.
För patienter med spridd icke-småcellig lungcancer (stadium IV) är cytostatikabehandling med fyra cykler
platinum-dubblett standardbehandling
idag. I början av detta år startade vi den
randomiserade MARS studien som undersöker om ett tillägg av enkel palliativ
strålbehandling till 36 Gy mot primärtumören efter genomgången cytostatika
kan förbättra livskvaliteten och överlevnaden. Fjorton svenska sjukhus deltar i
denna studie.
I samtliga av dessa studier finns också
en studiedel med molekylära markörer
och försök till att identifiera faktorer för
respons eller bristande sådan.

Jan Nyman
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Med hopp om en bättre
behandling av ögonmelanom
De senaste åren har inneburit en revolution i behandlingen av metastaserat hudmelanom med godkännandet av både målriktad behandling
(BRAF/MEK-hämmare) och imunterapi
(CTLA4- och PD1- hämmare).

T

yvärr har dessa framgångar inte
inkluderat den grupp patienter
som har melanom utgånget från
ögats melanocyter (uvealt melanom).
Trots framgångsrik behandling av primärtumören i ögat, kommer ca hälften
av dessa patienter på sikt utveckla metastaser, i första hand till levern, varpå sjukdomen inte längre går att bota.
Uveala melanom har helt andra genetiska förändringar än hudmelanom vilket
inte möjliggör behandling med BRAF/
MEK-hämmare. Försök med immunterapi har så långt varit en besvikelse och
än idag finns inte någon etablerad behandling som har visats förlänga överlevnaden hos dessa patienter.
Avancerade djurmodeller
På Sahlgrenska universitetssjukhuset och
Sahlgrenska Akademin har ett särskilt
intresse utvecklats för denna sällsynta och mycket allvarliga undergrupp av
malignt melanom. I en tvärdisciplinär,
translationell forskningsgrupp (SATMEG) bestående av grundforskare, kirurger och onkologer, under ledning av
professor Jonas Nilsson, bedrivs grundforskning med bland annat utveckling av
nya avancerade djurmodeller och studier
av ny potentiella läkemedel och läkemedelskombinationer.
En av SATMEGs grundare, kirurgen
Roger Olofsson, driver studien SCANDIUM där effekten av regional behandling av levermetastaser undersöks hos
patienter med uvealt melanom utan
spridning utanför levern. Genom den-

na studie kommer vi i kontakt med en
stor del av landets patienter med uvealt
melanom, vilket gör Sahlgrenska universitetssjukhuset till en naturlig utgångspunkt för ytterligare nationella studier.
Epigenetisk behandling
Genom fynd gjorda i laboratoriet föddes idéen om PEMDAC-studien. Genom att kombinera PD1-hämmaren
pembrolizumab med histon deacetylas
(HDAC)-hämmaren entinostat, en epigenetisk terapi, hoppas vi kunna förstärka effekten av immunterapi så att den
även har effekt hos patienter med uvealt
melanom. Tillägget av HDAC-hämmare
till immunterapi har i en rad prekliniska
studier visats kunna potentiera effekten
genom bland annat att öka HLA uttryck
på cancerceller, inducera celldöd och
DNA-skada som attraherar immunceller,
blockera supprimerande immunceller

samt öka uttrycket av så kallade cancerantigener.
PEMDAC är en akademiskt initierad,
nationell fas II studie, där två läkemedelsbolag bidrar med läkemedel. Huvudprövare är en annan grundarna av
SATMEG, Lars Ny, docent och överläkare vid Jubileumskliniken. Doktoranden
och ST-läkaren i Onkologi, Henrik Jespersen fungerar som koordinerande prövare och har PEMDAC-projektet som
en väsentlig del i sitt avhandlingsarbete.
Med planerad start senare i år kommer
totalt 29 patienter behandlas i Göteborg,
Lund, Stockholm och Uppsala. Studiens
huvudsyfte är att undersöka effekten (objektiv responsrat). Andra effektmått är
överlevnad och säkerhet.
Med sina 29 patienter utgör PEMDAC
en unikt stor kohort av patienter med
uvealt melanom. Utöver att undersöka
effekt och säkerhet med behandlingen,
kommer vi även i samarbete med gruppens tumörbiologer och immunologer
att analysera och forska på blod och
vävnadsprover från patienterna under
behandlingen. Därigenom ämnar vi
även att lära oss så mycket som möjligt
om sjukdomens biologi, så att vi framöver skall kunna erbjuda bot åt den dryga
hälft av patienter som utvecklar metastaser från uvealt melanom.

Henrik Jespersen och Lars Ny
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Rehabilitering efter bäckencancer:
Många drabbas av seneffekter
Vid Jubileumskliniken tillskapades hösten 2010, via Västsvenska cancerinitiativet, resurser för en evidensbaserad
seneffektsmottagning för kvinnor som
erhållit radioterapi mot bäckencancer.
De första patienterna togs emot januari
2011.

I

nitialt kontaktades kvinnor som behandlats med kurativt syftande radioterapi för gynekologisk cancer
eller rektal-/analcancer 2007, därefter
kvinnor behandlade 2008, och så vidare,
tills vi hösten 2013 var framme i nutid.
Därefter har vi prospektivt också kunnat kontakta kvinnor som planeras för
radioterapi mot bäckenet. Successivt har
vi även fått kontakt med kvinnor som
behandlats tidigare än 2007, eller som
tidigare tackat nej till kontakt men där
behov uppstått senare. Dessa kvinnor
har antingen hört av sig själva (egenremiss) eller kommit via remiss från andra
vårdgivare, inklusive utomlänspatienter. Majoriteten av kvinnorna har haft
gynekologisk cancer, rektalcancer eller
analcancer. Enstaka kvinnor har också
erhållit kurativt syftande radioterapi vid
annan cancer i bäckenet.
Alla kvinnor som vi haft kontakt med
har ombetts fylla i ett frågeformulär med
detaljerade frågor om tarm- och urinvägsbesvär, lymfödem, sexuell funktion
och livskvalitet. De har därefter erbjudits rådgivning och behandling för sina
besvär, vanligtvis vid ett till tre konsultationer (besök och telefon), men ibland
har kvinnorna haft behov av längre tids
uppföljning.
Tre och 12 månader efter kontakten
med mottagningen har de åter fyllt i ett
frågeformulär för utvärdering av insatserna. Data från frågeformulären har
sammanställts för redovisning i vetenskapliga artiklar och presentationer för
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andra vårdgivare och patientföreningar.
Sedan starten till och med 2016 har vi
samlat in frågeformulär från 964 kvinnor
och träffat 1445 kvinnor. Cirka 80 procent av kvinnorna har förändrade tarmvanor, cirka 50 procent har förändrade
urinvägsvanor, i stort sett 100 procent
har någon form av sexuell dysfunktion
och cirka 50 procent har lymfödem.
Majoriteten av kvinnorna är nöjda eller mycket nöjda med rådgivningen. Vi
har också utvecklat en hemsida (http://
eftercancern.se) med rådgivning och
kontaktvägar, samt håller på att utveckla en mobil-app för registrering av vissa
besvär (bland annat tarmträngningar)
och även rådgivning via videolänk. Även
dessa områden omfattas av forskningsaktivitet, med flera doktorand- och post
doc-projekt.
Sköterskeledd mottagning
Mottagningen är sjuksköterskeledd under handledning av en specialistläkare
(medicinskt ansvarig). Sjuksköterskorna
(tre individer med varierande tjänstgöringsgrad) har alla vidareutbildning i onkologi och har erhållit internutbildning
i handläggning av de aktuella besvären.
En av sjuksköterskorna genomgår en

forskarutbildning (doktorand). Alla tre
har skrivit magisteruppsatser rörande
seneffekter efter bäckencancer (sexuell
dysfunktion, tarmbesvär). Undertecknad
(medicinskt ansvarig) är dubbelspecialist
i gynekologisk onkologi och obstetrik &
gynekologi, med vidareutbildning inom
sexologi samt forskningskompetens
inom seneffekter efter gynekologisk cancer. Forskningen som utgår från enheten
sker i samarbete med Göteborgs Universitet, dels med Klinisk Cancerepidemiologi inom Avdelningen för Onkologi
(professor Gunnar Steineck) och dels
med Avdelningen för lärande, kommunikation och IT (Tomas Lindroth, Johan
Lundin).

Karin Bergmark
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Målriktad strålterapi på cellnivå
Targeted Alpha Therapy Group (TAT
Gruppen) är resultatet av samarbeten mellan avdelningar vid Göteborgs
Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Chalmers Tekniska Högskola samt olika utländska centra som
Cyklotron-enheten vid Rigshospitalet i
Köpenhamn, Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center i New York och Institute
for Transuranium Elements i Karlsruhe.

M

ålet med forskningen är att
utveckla strategier för behandling av spridd cancer med
hjälp av alfa-partikelstrålande nuklider.
Forskningsfälten varierar från studier av
kemin i samband med märkningen av
olika bärarmolekyler med olika radioaktiva isotoper, studier av farmakokinetik och effekt och toxicitet i möss och
olika aspekter av strålningsfysik som till
exempel dosimetri, till kliniska studier
i vilka de utvecklade behandlingsmetoderna utvärderas.

Olika bakgrund
Forskarna som arbetar i TAT Gruppen
har olika bakgrunder. Där finns företrädare för molekylär/cell/radio-biologi,
kärnkemi, strålningsfysik och klinisk
onkologi. Samarbetet inom gruppen karakteriseras av ett regelbundet återkommande utbyte av idéer och planering
av olika försök inom hela eller delar av
gruppen.
Vi kallar tekniken för konform strålterapi på cellnivå med alfaradioligander
för att kunna avdöda mikroskopiska cancertumörer, ockult cancer, med minimal
dos till omgivande frisk vävnad. Tekniken använder isotoper som sönderfaller
med utsändande av alfapartiklar med
så kort räckvidd, 70 um, att nästan bara
de tumörceller som bundit isotop-antikroppskomplexet träffas.
De flesta patienter som dör i cancersjukdom gör det på grund av att det redan vid diagnosen finns mikroskopisk

spridning, som med dagens teknik inte
kan påvisas. Om risken för mikrometastasering är stor erbjuds patienterna ofta
”adjuvant” systemterapi av något slag.
Tyvärr är denna begränsad i effektivitet
och många utvecklar så småningom i alla
fall manifest spridning. Behovet av nya
angreppssätt är därför påtagligt. Detta
gäller för de flesta cancerformer, men är
påtagligt vid bröst och kolorektalcancer
med systemisk spridning. Vid ovarialcancer, som varit och är fokus i vår utveckling är de intraperitoneala recidiven,
trots cytoreduktiv kirurgi med efterföljande kemoterapi ett stort problem.
Tumörspecifika antikroppar
Med utvecklingen av monoklonala antikroppar och påvisande av överuttryckta
antigen eller receptorer hos olika maligniteter föddes tekniken radioimmuno-

terapi/ligandterapi där radioaktiva isotoper kan bindas till tumörspecifika
antikroppar/ligander. Hittills har betapartikel-emitterande isotoper använts
och två konjugat har registrerats för kliniskt bruk vid malignt lymfom, Zevalin
och Bexxar där antikropp mot CD20
konjugerats med Yttrium-90 respektive Jod-131. Dessa isotoper sönderfaller med emission av betapartiklar med
millimeterlånga räckvidder. Om sådana
antikroppskonjugat binds till enskilda tumörceller eller små tumörkluster
i normal vävnad betyder det att största
energiavgivningen i elektronspåret kommer att ske i omgivande normal vävnad,
exempelvis benmärg, och inte i tumörcellen där bindningen skett.
Försök med betaradioimmunoterapi
intraperitonealt vid ovarialcancer har
inte varit framgångsrik, sannolikt bero-
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ende just på den låga energiabsorptionen
i enskilda tumörceller då betastrålare
används. Vår grupp har därför under
flera år studerat effekten av alfaradio-immunoterapi på en djurexperimentell
ovarialcancermodell och 2009 publicerade vi en fas I-studie på kvinnor med
återfall av sin cancer. Studien, på tolv
patienter, avsåg farmakokinetik och toxicitet och visade att den stråldos som
troligen uppnåddes till tumörceller på
peritoneum bör vara kurativ samtidigt
som inga akuta subjektiva eller objektiva
sidoeffekter noterades. Vår grupp förbereder nu en ny fasI/II-studie med intraperitoneal alfaradioimmunoterapi med
antikroppen farletuzumab mot överuttryckta folatreceptorer.
Finns problem
Det finns naturligtvis många problem
som måste uppmärksammas:
Lämpliga alfaemitterande isotoper
är inte lätt tillgängliga. Halveringstiden
får inte vara för kort eller för lång. Vi
har förmånen att kunna använda isotopen Astat-211 som vi får från PET- och
cyklotroncentret vid Rigshospitalet i
Köpenhamn, där isotopen tillverkas i
en cyklotron genom bombardemang av
Vismut-209 med alfapartiklar. Astat-211
har en halveringstid på 7,2 timmar, alltså lämplig för kemisk konjugering och
biodistribution i kroppen. En annan lovande alfastrålare, Vismut-213 erhåller
vi i samarbete med kollegor vid ITU i
Karlsruhe (Institute for transuranium
elements), men halveringstiden är bara
45 minuter. Andra alfastrålare kan ha
längre sönderfallskedjor som gör det
osäkert om sönderfallet sker på platsen
dit de bundits.
Vid intravenös tillförsel är det givet
att normalvävnaden exponeras innan de
stora antikroppskonjugaten hunnit bindas till tumörcellerna. Vår grupp arbetar
därför med en teknik där antikroppen
konjugerad med streptavidin först injiceras och får ta sin tid att finna tumörcellerna.
Efter en tid, till exempel ett dygn, injiceras den lilla molekylen biotin kopplad
till radionukliden och denna lilla molekyl diffunderar snabbt in i vävnaden.
Den extremt höga affiniteten mellan
streptavidin och biotin binder mycket
snabbt i biotin-isotopen. Principen kal�las för ”pre-targeting” och har även använts inom betaradioimmunoterapi.

Carcinogen potential
Man vet att denna tätjoniserande alfastrålning inte bara har en hög celldödande förmåga utan också är carcinogen
i högre grad än konventionell strålning,
inklusive betastrålning. Denna fråga
måste naturligtvis belysas och risker avvägas mot vinster.
Hur skulle målriktad alfaradioimmunoterapi/ ligandterapi kunna integreras i klinisk onkologi? Dagens multimodala terapi omfattar ofta lokal terapi
med kirurgi/strålterapi följd av eller inkluderande regional adjuvant strålterapi, i sin tur kombinerad med systemisk
kemoterapi med varierande turordning.
Eftersom alfaradioimmunoterapi huvudsakligen motiveras av kvarvarande mikrometastaser är det rimligt att använda
tekniken efter att kemoterapin gjort sitt.
Naturligtvis är vår forskningsgrupp
inte ensam om att utveckla dessa tekniker men endast mycket få grupper har
förmånen att ha tillgång till den sannolikt bästa alfastrålaren, nämligen Astat-211.
Gruppen omfattar interdisciplinär
kunskap där vi arbetar med såväl metodutveckling som applikationer. En dramatiskt förbättrad konjugeringsprocess
har utvecklats av vår radiokemist och en
bildgivande teknik, alfakameran, som
möjliggör biodistributionsstudier på mikronivå har också framtagits.
Från gruppen, som stöds av bland annat Vetenskapsrådet, Cancerfonden och
Jubileumsklinikens Cancerfond har tio
avhandlingar och ett 90-tal arbeten utgått.
Vår förhoppning är naturligtvis att
denna nya på tumörcellsnivå konforma
strålterapi kan komma att påtagligt förbättra prognosen för de patientgrupper
som i dag behandlas adjuvant med kemoterapi med endast måttlig framgång.
Se mer under www.tat.gu.se.

Per Albertsson
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Cancer-rehab och immunterapi
på onkologidagarna
Det är spännande att följa framväxten
av programmet för onkologidagarna i
Jönköping i mars. För varje vecka får
programkommittén allt fler detaljer
och programpunkter färdiga.

D

et intressanta blocket kring immunterapi har tagit en fastare
form och det nu är klart med
flertalet medverkande. Ambitionen har
varit att täcka in många aspekter: immunsystemet som helhet, läkemedelsutvecklingen, men också vilka krav som
denna utvecklingen ställer på hur vi arbetar och tar hand om patienterna.
– Vi har klart med Andreas Lundqvist (Basal Immunologi – varför svarar
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cancer på immunterapi?), Johan Hansson (Biomarkörer och prediktion) och
Ulrika Harmenberg (Immunterapi vid
urologiska maligniteter) som föreläsare,
berättar Anders Ullén, vetenskaplig sekreterare i SOF.
Liksom tidigare betonar han att samarbetet med sjuksköterskorna kring programmet fungerar bra.
Helena Ullgren, styrelseledamot i Sjuksköterskor i Cancervården som också
sitter i programkommittén instämmer.
Programmet innehåller många symposier som attraherar båda yrkesgrupperna.
– Förutom symposiet om immunterapi tror jag att Swedpos föreläsning och

workshop om cancerrehabilitering blir
intressant för alla som är inriktade på
multidisciplinär samverkan.
Ytterligare en programpunkt som är
klar kommer att handla om komplementär behandling. Vården har haft svårt att
hantera dessa av ett stort antal patienter efterfrågade behandlingsmodaliteter. Denna session kommer att ledas av
Kathrin Wode från Stockholm.
Till nästa nummer av tidningen kommer hela programmet och samtliga pristagare att kunna presenteras.

Kjell Bergfeldt

ASCO
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Debatt

Debatt: Ska man citera professor Aviles?
I många år har jag ställt mig frågan om
professor Augustin Aviles från Mexico
city är seriös. Jag har citerat honom
flera gånger eftersom han presenterar
stora kliniska lymfom och myelommaterial med viktiga frågeställningar.

J

ag har aldrig träffat honom trots att
jag letat efter honom när jag besökt
internationella kongresser. Augustin
Aviles har enligt Pubmed publicerat över
etthundratrettio arbeten, ofta randomiserade eller ”kontrollerade” studier. Vad
som genom åren gjort mig tveksam till
trovärdigheten är det orimligt stora antal
patienter som deltar i flera av studierna.
Anmärkningsvärt är att flera studier trots
sin unika karaktär publicerats i tidskrifter med låg impact factor. Anmärkningsvärt är också att det är samma personer
(M. Nero och M. Nambo) som oftast är
medarbetare i publikationerna.
Två av Aviles arbeten har nu blivit tillbakadragna (1,2) av de tidskrifter som
publicerat arbetena. Det är tidskrifter
med relativt hög impact factor, exem-

pelvis International Journal of Radiation
Oncology * Biology * Physics med impact factor 5,1.
Min personliga åsikt är att man inte
kan citera Aviles med de misstankar om
dålig kvalitet som uppenbarligen finns.
Gå gärna igenom era publikationer och
se om ni också har citerat A. Aviles och
bedöm om resultaten är trovärdiga och
meddela mig om någon har träffat honom.
1. Randomized clinical trial to assess
the efficacy of radiotherapy in primary mediastinal large B-lymphoma. Int J Rad Oncol Bio Phys
2012;83: 1227-31
2. Adjuvant radiotherapy in stage IV
diffuse large cell lymphoma improves outcome . Leuk Lymphoma
2013;54:1571
Hans Hagberg
docent och överläkare
Onkologkliniken
Akademiska sjukhuset, Uppsala
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Mellannålsbiopsin i lymfomdiagnostik
Bör utvecklas – inte avvecklas!
en karakteristisk profil, bland annat
KLL och mantelcellslymfom, och
säker diagnos kan fås med begränsat
material.

I Läkartidningen juni 2017 (nummer
25-26) skriver patologerna Rose-Marie Amini och Christer Sundström en
debattartikel om mellannålsbiopsier
vid lymfomdiagnostik. De anser att
mellannålsbiopsier är ett hot mot kvalité och utveckling. Man visar siffror
på att antal lymfomdiagnoser ställda
på mellannålsbiopsier ökar i frekvens,
speciellt i Uppsala där 42% av lymfomdiagnoserna 2015 utgick från mellannålsbiopsier.

J

ag förstår deras synpunkter men
vill ändå vinkla perspektivet från
klinikern/patientens situation. Att
Uppsala är ett ”mellannålsbiopsi-aktivt”
sjukhus har historiska rötter då den automatiserade mellannålspistolen uppfanns
av röntgenläkare PG Lindgren på 80-talet och kliniska utvecklingen skedde i
samarbete med hematologer och onkologer (bl.a undertecknad). Vi har också
tillgång till mellannålsbiopsier på mottagningen så vi kan göra biopsier själva.

Att mellannålsbiopsier ökar i popularitet bland kliniker och patienter har
följande skäl:
• Svåråtkomlighet: Lymfom belägna i
buk och thorax blir mellanålsbiopsi
ett alternativ till stort kirurgiskt ingrepp såsom laparatomi/thorakotomi.
• Mycket stort perifert lymfom: Kirurgisk åtgärd blir stora när lymfomet närmar sig 8-10 cm i diameter.
Risken för kirurgiska komplikationer är större med större lymfom.
• Mycket bråttom: Mellannålsbiopsi
förkortar ofta start till behandling
eftersom det är väntetider till kirurgi. Enstaka patienter är livshotande
sjuka och varje dag man kan förkorta utredningen och därmed starta
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•

•

behandlingen kan ha stor betydelse.
Införandet av standardiserade vårdförlopp har också ökat kravet på
tempo i utredningen.
Begränsade behandlingsmöjligheter: För en stor grupp av patienter
med det vanligaste lymfomet, diffust
storcelligt B-cellslymfom (DLBCL),
har förfinad subgruppering (som
kräver extra mkt tumörmaterial)
idag ingen praktisk betydelse. Ingen
behandling har visat sig säkert vara
bättre än R-CHOP. Tillägg av etoposid och CNS profylax med methotrexat/cytarabin ger möjligen viss
effekt men beslutet har hittills baserats på klinik/lab. I framtiden, bland
annat 9i det nya vårdprogramsförslaget kommer double expression
(immunhistokemi av myc och Bcl2) eller translokation (double hit)
ha betydelse - men det gäller yngre
patienter. Gamla och sköra patienter
får R-CHOP oavsett double expression/hit.
Lätt att ställa lymfomdiagnos på begränsat materia: Vissa lymfom har

Mellannålsbiopsi kan optimeras
Istället för att avveckla mellannålsbiopsier föreslår jag att man försöker utveckla
tekniken:
• Fler biopsier. Många ultraljuds-radiologer nöjer sig med två biopsier. I
Uppsala har vi nu efter patologernas
synpunkter ställt krav på fyra biopsier.
• Grövre biopsier. En vanlig dimension på nålen är 1,8 Gauge. Man kan
använda 1,4 eller 1,6 Gauge och få
betydligt mer material.
• Diagnostiska tekniker. Utvecklingen går mot mer avancerad teknik
där flera analyser kan göras via cirkulerande DNA i form av ”liquid
biopsy” (ref).
Sammanfattningsvis tror jag lymfomdiagnostik med mellannålsbiopser kommer vara en värdefull metod och användas i en balansgång mellan patologens
önskan och patientens situation/möjlighet att ha nytta av förfinad diagnostik.
Det är viktigt att hanteringen av mellannålsbiopsier vid lymfomdiagnostik
optimeras och patologerna får så mycket
material som möjligt.
Hans Hagberg
docent och överläkare
Onkologkliniken
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Referens

•

Ref: Scherer et al. ASH Blood 2016 128:1089;
Development and Validation of BiopsyFree Genotyping for Molecular Subtyping
of Diffuse Large B-Cell Lymphoma. Blood
2016;128-1089

Bild- och interventionscentrum

Bild- och interventionscentrum
teknik och kompetens i framkant
Bild- och interventionscentrum på
Sahlgrenska universitetssjukhuset räknas som ett av Europas främsta center
för diagnostik och behandling av en
rad olika sjukdomar inom exempelvis
cancer, neurologi och hjärta-kärl. Efter
invigningen förra året börjar nu verksamheten på allvar ta fart.

D

et har gått drygt fem år sedan
de första spadtagen togs, men
planeringen för det nya centret
startade redan vid millenieskiftet.
Satsningen, som är en av Västra Götalandsregionens största, ska bidra till kompetens- och kunskapsutveckling inom
diagnostik och behandling. Det ska även
stärka regionens profil inom forskning,
utveckling och rikssjukvård samt underlätta samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.
Per Karlsson, överläkare och professor
i onkologi vid Sahlgrenska akademin,
har funnits med från idéstadiet till invigningen i september förra året.
– Under projekteringen har det funnits
en nära samverkan med olika verksamhetsföreträdare för att ta fram underlag
som kan möta framtidens krav på diagnostik och behandling. Vi har också
intervjuat många forskare, kliniker och
akademiker och även rest runt till olika
centra i världen för att hämta inspiration
och nya idéer.
Bild- och interventionscentrum, BoIC,
är inrymt i hjärtat av Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det är en tekniktung och
hypermodern anläggning som omfattar
21 000 kvadratmeter fördelat på flera våningsplan (se skiss).
– Vi har fått helt nya förutsättningar och möjligheter till diagnostik, inte
minst genom den utökade radiologin
som finns på flera av våningsplanen och
som exempelvis gör att man bättre kan

På interventionsplanet finns fyra hybridsalar där man
kan kombinera konventionell kirurgi, både öppen och
laparoskopisk, med bilddiagnostik under operation.

Sektionschef Johan Fredén Lindqvist, verksamhetschef
Christina Svärd, professor Per Karlsson vid det nya Bildoch interventionscentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

karakterisera utbredningen av cancersjukdomar. Tack vare cyklotronen och
tillverkning av nya isotoper får vi även
möjlighet till en bättre diagnostik och
nya möjligheter till responsevaluering,
det vill säga bedömning av effekterna av
cytostatika. Centret erbjuder också tekniska möjligheter att samtidigt kunna
göra en MR-undersökning och bedöma
radikalitet under ett ingrepp. Det kan exempelvis handla om hjärntumörpatienter, säger Per Karlsson.
Alla verksamheter är ännu inte igång.
Det dröjer ytterligare några år innan centret kan nå sin fulla potential.
– Allt är inte klart. Men vi har förberett
för framtiden och kan tack vare stora salar husera ny tung och skrymmande teknik. Vi kan också öppna väggar och flytta
utrustning alltefter behov.
Tillverkning av isotoper
Under marken på plan 99, har radiofarmakacentralen sina lokaler tillsammans med den steriltekniska enheten.
För cirka två år sedan installerades en
cyklotronanläggning (avancerad parti-

Bild- och interventionscentrum invigdes förra året
och är en tekniktung och hypermodern anläggning
som omfattar 21 000 kvadratmeter fördelat på flera
våningsplan.

kelaccelerator) i ett strålsäkert valv, omgärdad av två meter tjocka betongväggar.
I cyklotronen genereras isotoper som
ingår i spårämnen som kan användas till
PET/CT-undersökningar, den vanligaste
är FDG, 18-fluorodeoxyglukos, som används i diagnostik av en rad cancersjukdomar. Spårämnena färdigställs i radiofarmakacentralen. I mars 2018 beräknas
alla tillstånd finnas på plats för att kunna
injicera patienter med egenproducerat
FDG, istället för att som nu beställa från
Lund och Helsingfors. På sikt kommer
även andra isotoper som exempelvis kol11 och syre-15 att tillverkas.
– Vi har många forskargrupper som vill
testa och utveckla nya spårämnen för diagnostik, säger Johan Fredén Lindqvist,
sektionschef för den nuklearmedicinska
verksamheten inom klinisk fysiologi.
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Det radioaktiva, flytande spårämnet
injiceras i patienten. Spårämnet söker sig
sedan till ställen som kan vara angripna
av cancerceller. Med hjälp av PET/CT
kan man sedan lokalisera tumörer.
Tidigare var Sahlgrenska universitetssjukhuset tvungen att vända sig till t ex
Lund och Helsingfors för att köpa radioaktiva läkemedel.
På grund av den korta halveringstiden för radioaktiva läkemedel uppstår
problem vid längre transporttider. Det
innebär i regel att långt mycket mer än
den uppskattade förbrukningen behövde
beställas.
Genom egen tillverkning slipper man
det problemet.
Via särskilda ”hissar” kommer färdiga
spårämnen att transporteras uppåt i huset.
– Det ger oss en större flexibilitet och
innebär att vi kan använda oss av de
mest kortlivade isotoperna om vi skulle vilja det. Vi kan också tillverka i takt
med efterfrågan och anpassa oss efter
patientströmmarna. Vi har förberett oss
för olika möjligheter, även om vi inte kan
utnyttja dem ännu. Närmast på önskelistan är bl.a. ett spårämne för hjärntumördiagnostik. Hittills har vi varit tvungna
att skicka patienterna till Uppsala, men
i framtiden kommer vi själva att kunna
tillverka isotopen i vår cyklotron, säger
Johan Fredén Lindqvist.
Samarbete med radiologi
Den nuklearmedicinska sektionen på
Sahlgrenska universitetssjukhuset har
flyttat in på plan 1 på Bild- och interventionscentrum. Närheten till radiologin som genomsyrar hela centret som
erbjuder såväl konventionell röntgen,
datortomografi, ultraljud som MR och
är till stor fördel, menar Johan Fredén
Lindqvist.
– Fördelen med PET/CT-diagnostiken och egentillverkning av isotoper gör
att vi kan bli noggrannare och säkrare i
diagnostiken. Vi kommer också att bli
bättre på att karakterisera tumörer och
enklare hitta de metastaser vi behöver se
före behandling. Det ger även nya möjligheter att utveckla en mer individualiserad terapi.
Utvecklingen av nya behandlingstekniker innebär också att diagnostiken
med isotoper även skulle kunna användas terapeutiskt.
– Om vi med en av våra isotoper hittar
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tumörvävnad kan vi byta ut den mot en
isotop med terapeutisk istället för diagnostisk strålning och på så vis behandla
tumören. Den här typen av teknik kommer troligtvis att expandera inom en snar
framtid, säger Johan Fredén Lindqvist.
Sedan förra året har PET-undersökningarna ökat med 30 procent, inte
minst tack vare en ökad kapacitet.
– PET/CT-verksamheten har utökats
och vi har nu två kameror istället för en.
Samtidigt ökar efterfrågan. Standardiserade vårdförlopp höjer tempot och ställer höga krav på effektiva vårdprocesser.
En utmaning är att rekrytera medarbetare och specialister. Det är ett problem för
hela landet och därför har vi rekryterat
från utlandet, säger Johan Fredén Lindqvist.
I Bild- och interventionscentrum finns
tre moderna SPECT/CT-gammakameror med möjlighet till tredimensionell
undersökning. I byggnaden finns också
avsatt plats för en framtida PET/MR-kamera, som förväntas användas i de områden där MR ger mer information än CT
och som kan vara särskilt värdefullt när
man ska undersöka barn.
Samarbeten över gränser
Christina Svärd är chef för verksamheten
Hybrid och intervention som till viss del
huserar på två våningsplan högst upp i
huset. Här finns avancerad utrustning
för interventioner samt flera stora hybridoperationssalar där olika former av
kirurgi och bilddiagnostik ryms i samma
lokaler.
Redan 2011 invigdes den befintliga
hybridoperationssalen som varit en testsal inför planeringen av hybridsalarna i
BoIC: lokaler, utrustning och arbetssätt.
– Det är meningen att fler verksamheter ska komma in i takt med att kapaciteten successivt utökas. På hybridplanet
kommer vi att ha vi fyra hybridsalar där
man kan kombinera konventionell kirurgi, både öppen och laparoskopisk, med
bilddiagnostik och radiologisk intervention under operation. Operationssalarna
är rymliga på cirka 120 kvadratmeter. Vi
har en MR som via räls i taket kan köras
in på en specialanpassad operationssal,
vilket möjliggör att man kan utföra MR
utan att flytta patienten från operationsbordet. Det kommer att finnas sex operationssalar varav tre är utrustade med
angiorobotar, en av dessa salar är traumasalen. I anslutning till traumasalen

finns också en CT, så avståndet mellan
röntgen och operationssal i princip blir
obefintligt, säger Christina Svärd.
En av flera styrkor med BoIC är det
tvärprofessionella och tvärdisciplinära
samarbetet och att det finns en samverkan över verksamhetsgränser i gemensamma lokaler.
– Vi har en styrgrupp som arbetar med
att bedöma och prioritera vilka verksamheter som ska komma in. Det finns
också ett nära samarbete med MedTech
West som ska hjälpa till att få med den
medicintekniska utvecklingspotentialen
i de olika delarna. De hjälper även till att
stödja samverkan mellan sjukvård, akademin, Chalmers och näringslivet. Det
är enormt stimulerande att komma in i
det nya huset och den fantastiska miljön.
Med en plattform som underlättar samarbeten har vi stora möjligheter att vara i
framkant, säger Christina Svärd.
Eva Nordin

Fakta: Bild- och
interventionscentrum, BoIC
Satsningen har kostat cirka två miljarder: byggkostnad cirka 1,2 miljarder samt utrustning cirka 800
miljoner.
2011: Den befintliga hybridoperationssalen invigs.
2012: BoIC börjar byggas.
2015: Cyklotronen installeras.
2016: Inflyttning startar: radiofarmakacentral, sterilteknisk enhet,
klinisk fysiologi, radiologi på plan 0,
halva interventionsverksamheten
på plan 2/3.
2017: Inflyttning av radiologi på
plan 1 samt resterande delar av interventionsverksamheten på plan
2/3. Hybridverksamheten på plan
4 flyttar in.
2018-2020: Alla verksamheter i
huset beräknas vara i full gång.

Hans kluriga fall

Hjärtklappning och förvirring
Hjärtklappning och förvirring
76 årig kvinna med diffust storcelligt
B-cellslymfom som vid diagnos också
hade tecken på kronisk lymfatisk leukemi (Richter syndrom). R-CHOP behandling med kortvarig effekt och patienten inkluderades i en PD-1-hämmar
studie (pembrolizumab). Tio dagar efter
första infusionen inläggning efter ett

par dagars symtom på tilltagande hjärtklappning och förvirring.

dag normalt 15), TSH: 0,005 (behandlingsdag normalt 2,1).

EKG visade sinustackykardi.

Hur förklarar man patientens symtom
och avvikande labvärden?

Lab: Hb 102 (behandlingsdag 105),
kreatinin utan anmärkning, S-Ca: 2,78
(behandlingsdag 2,49), albumin: 31 (behandlingsdag 35), T4: 42 (behandlings-

Svar: Se sidan 36.
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Post ASCO
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Rättelse

Korrekta riktlinjer
för antiemetikabehandling
På grund av ett tekniskt fel blev tabellen på sidan åtta, som sammanfattade
NCCN guidelines 2017 ofullständig i förra numret av tidningen.

H

är till höger kommer den uppdaterade och korrekta sammanfattningen.

Högemetogen onkologisk behandling
•

Aprepitant + 5-HT-3-antagonist + kortison dag 1, aprepitant dag 23 + kortison dag 2-4
eller

•

Netupitant/palonosetron + kortison dag 1, enbart kortison dag 2-4

•

Olanzapin + palonosetron + kortison dag 1, olanzapin dag 2-4

eller

Medelemetogen onkologisk behandling
•
•

•
•

5-HT-3-antagonist + kortison dag 1-3
eller
Aprepitant + 5-HT-3-antagonist + kortison dag 1, aprepitant +
kortison dag 2-3
eller
Netupitant/palonosetron + kortison dag 1, kortison dag 2-3
eller
Olanzapin + palonosetron + kortison dag 1, olanzapin dag 2-3

Lågemetogen onkologisk behandling
•
•
•
•

Kortison
eller
Metoklopramid
eller
5-HT-3-antagonist
eller
Ingenting

Figur 2: Rekommendationer i NCCN guidelines 2017, förenklade av författaren
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Resebidrag

Sök resebidrag för kongressresor!
Förlaget som ger ut Svensk Onkologi,
Mediahuset i Göteborg AB, 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 resor 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 upp-

skattad kostnad för resa och uppehälle.
Som max beviljas 10 000 kr per kongressresa. God framförhållning uppskattas! Välkommen med din ansökan om resebidrag.
Kjell Bergfeldt

Här är det kluriga svaret
Läkemedelsutlöst hyperthyreos med högt T4 (hjärtklappning) och med hypercalcemi på grund av hyperthyreos (förvirring). Hyperthyreos vanligaste autoimmuna biverkan till PD-1 hämmare i många studier och kommer i genomsnitt 1-2 mån efter insatt behandling, i detta fall tidigare. Hypercalcemi välkänt
problem vid hyperthyreos. Pat fick betablockare och prednisolon och förbättrades. Övergick snabbt i en hypothyreos (vilket verkar vanligt vid PD-1 associerad thyreoidit). Patientens lymfom svarade inte på PD-1-blockering.
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