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Klinisk forskning i Linköping
Cancervården söker framtidens ledare
Rapport från lungcancerkonferens i Japan

I Sverige har nu fler än 1 300 patienter
behandlats med OPDIVO (nivolumab)1
MALIGNT MELANOM

OPDIVO som monoterapi eller i kombination med
YERVOY (ipilimumab) vid avancerat melanom.
Jämfört med OPDIVO monoterapi har en ökning
av PFS med kombinationen endast visats hos
patienter med lågt tumör-uttryck av PD-L1.

HUVUD- OCH HALSCANCER

OPDIVO vid huvud- och halscancer av skivepiteltyp (SCCHN) hos vuxna som progredierat under
eller efter platinumbaserad behandling.

LUNGCANCER

OPDIVO vid lokalt avancerad eller metastaserande
icke-småcellig lungcancer (NSCLC) efter tidigare
kemoterapi.

KLASSISKT HODGKINS LYMFOM

OPDIVO vid recidiverande eller refraktär klassiskt
Hodgkins lymfom (cHL) efter autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximab vedotin.

UROTELCELLSCANCER

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling
av lokal icke-resektabel eller metastaserande
urotelcellscancer hos vuxna efter utebliven effekt
av tidigare platinumbaserad behandling.

NJURCELLSCANCER

OPDIVO vid avancerad njurcellscancer efter
tidigare behandling.
1 IMS försäljningsdata augusti 2017.
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
OPDIVO® (nivolumab) 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar, ATC-kod: L01XC17. Dosering: OPDIVO som monoterapi: 3
mg/kg administrerat intravenöst under 60 minuter varannan
vecka. OPDIVO i kombination med iplimumab: 1 mg/kg nivolumab administrerat intravenöst under 60 minuter var tredje
vecka de första 4 doserna i kombination med 3 mg/kg ipilimumab administrerat intravenöst under 90 minuter. Detta
följs av 3 mg/kg nivolumab administrerad intravenöst under
60 minuter varannan vecka. Indikationer: OPDIVO är indicerat
för behandling av vuxna med:
• avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande)
melanom som monoterapi eller i kombination med ipilimumab. Jämfört med nivolumab monoterapi har en ökning av
progressionsfri överlevnad med kombinationen nivolumab
och ipilimumab endast visats hos patienter med lågt
tumöruttryck av PD-L1.
• lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig
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lungcancer (NSCLC) efter tidigare kemoterapi.
• avancerad njurcellscancer efter tidigare behandling
• recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom
efter autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin
• skivepitelial huvud- och halscancer som progredierat under
eller efter platinumbaserad behandling
• lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande
urotelcellscancer hos vuxna vid otillräcklig effekt av tidigare
platinumbaserad behandling.
Varningar och försiktighet: Behandling ska initieras och övervakas av specialistläkare med erfarenhet av cancerbehandling.
OPDIVO är associerat med immunrelaterade biverkningar. Tidig
diagnos av dessa och lämplig behandling är nödvändig för att
minimera livshotande komplikationer. Baserat på biverkningens allvarlighetsgrad, ska uppehåll med nivolumab eller kombinationen av nivolumab och ipilimumab göras och kortikosteroider administreras. Patienter bör övervakas kontinuerligt (i
minst 5 månader efter sista dosen) då en biverkning av OPDIVO
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kan ske när som helst under eller efter avslutad behandling.
Immunrelaterade biverkningar inträffade med högre frekvens
när nivolumab administrerades i kombination med ipilimumab
jämfört med nivolumab som monoterapi. Melanom: Innan
behandling av patienter med snabbt progredierande sjukdom, ska läkaren överväga den fördröjda effekten av OPDIVO.
Icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp och skivepitelial huvud- och halscancer: Innan behandling av patienter med
sämre prognostiska faktorer och/eller aggressiv sjukdom, ska
läkaren överväga den fördröjda effekten av OPDIVO. Klassiskt
Hodgkins lymfom: Det finns en eventuellt ökad risk för akut
graftversushost disease (aGVHD) och transplantationsrelaterad dödlighet hos patienter som genomgått allogen stamcellstransplantation efter tidigare exponering för nivolumab. Nyttan med stamcellstransplantation bör övervägas från fall till
fall. Förpackningar: 1 injektionsflaska om 4 ml eller 10 ml. Övrig
information: Rx, EF. För fullständig information, se www.fass.
se. Texten är baserad på produktresumé: 18 september 2017.
Bristol-Myers Squibb AB, Tel. 08-704 71 00, www.bms.se
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Jag skriver detta när svallvågorna av
#metoo fortsätter rulla in. Från läkaroch sjuksköterskehåll kommer signaler att liknande samlade skildringar av
övergrepp och trakasserier är på gång.
De kanske redan är publicerade när ni
läser detta.

D

et som gör mig övertygad om att
även sjukvården måste gå igenom denna eklut är att vi lever
i samma hierarkiska struktur som andra
branscher där medarbetarna – företrädesvis kvinnor – delat med sig av sina
berättelser. Det finns i vården arbetsförhållanden som inkluderar beroenden av
olika slag, ibland subtila och knappast
skönjbara, både i forskarvärlden och den
kliniska verkligheten. Det går inte att
blunda för att många lever med samma
utsatthet och beroende av överordnades
gillande som inom teater och media.
Om man inte kan berätta om upplevda övergrepp, om förövaren skyddas av
systemet när någon fattar mod och beskriver sina upplevelser – då lever vi i
en tystnadskultur. På det området har
vi även utanför #metoo sett skrämmande exempel på maktutövning. Jag tänker
på Macchiarini-skandalen där ett ”geni”
skyddades, visselblåsarna blev utmobbade och historien kunnat vara för evigt
sopad under mattan om inte media uppmärksammat den.
Även om Macchiariniskandalen framstår som unik i sin omfattning så finns
många historier om hur personer med
stark ställning skyddats av systemet.
Det kan handla om ”genier” eller personer med nyckelkompetenser och hög
svansföring som i kraft av sina positioner kommit undan när de trakasserat
eller förgripit sig på medarbetare längre
ner i hierarkin. Personligen har jag inte
bevittnat fysiska övergrepp men väl ett

santal händelser som skulle falla under
rubriken trakasserier och jag måste erkänna att jag inte ingrep, mycket för att
de förekom i sammanhang som ”normaliserade” sådana beteenden.
Att jag väljer Macchiarini som exempel
beror på att för mig handlar inte #metoo enbart om sexuella trakasserier och
övergrepp. Även om övergrepp och trakasserier har sexuella förtecken handlar
det i mycket liten utsträckning om sex. I
detta sammanhang är sex är ett verktyg
för att utöva makt. Det är också uppenbart att makt i #metoo-sammanhang inte
heller enbart handlar om chefskap (mer
om detta nedan).
I grunden handlar det om vår arbetsmiljö. Om arbetsplatsen inte har klara
regler för hur vi förhåller oss till kollegor på alla nivåer, om det inte är tydligt
och väl förankrat att man inte accepterar
övergrepp, verbala, mentala eller fysiska, om det inte finns en arbetsmiljö med
fungerande rutiner för att hantera situationen när något ändå inträffar, om den
som väljer att berätta inte kan känna sig
trygg och sedd, då har vi en arbetsmiljö
som är jämförbar med de värsta exemplen vi hört om i media de senaste veckorna.
Så min förhoppning på vad denna
folkrörelse ska leda till är – förutom att
brottsliga handlingar ska hanteras i rättssystemet – att vi blir bättre på att respektera varandra, att vi etablerar en nolltolerans för verbala, mentala och fysiska
övergrepp, både av sexuell och annan
natur, och att vi vågar säga ifrån när vi
själva eller en kollega drabbas. Den sortens kurage önskar man sig också av sina
chefer. För det handlar naturligtvis inte
enbart om kollegers förhållningssätt. Arbetsplatskultur och arbetsmiljö är något
som hänger ihop med ledarskap och organisation. Det framgår med tydlighet av
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Från redaktionen

skildringar i #metoo och andra publicerade skildringar hur berörda arbetsplatser hanterat trakasserier och övergrepp.
Genomgående i skildringarna finns ett
dysfunktionellt ledarskap som brustit på
viktiga punkter.
Ledarutbildning
Så betoningen av hur mycket ett bra ledarskap betyder för vården kan inte nog
understrykas. Att få tillgång till goda ledare är en nyckelfråga även för cancervården. I det perspektivet är det tråkigt att
notera att vi i cancervården haft svårt att
rekrytera ledare, en ledarroll som behövs
likaväl som skickliga kollegor och andra
kompetenser i vården. Men förhoppningsvis ska den trenden vända i och
med att Svensk Onkologisk Förening nu
tillsammans med verksamhetschefsrådet
stöder en ledarutbildning i Handelshögskolans regi som startar nästa år. Det
finns plats för tolv framtida ledare som
kan leda utvecklingen av arbetsmiljö och
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verksamhet. Ni kan läsa mer om utbildningen på följande sidor.
Klinisk forskning
Avslutningsvis några rader om klinisk
forskning. Vi vet att det finns brister, akademisk kliniknära forskning har svårt att
göra sig gällande. Det är ofta svårt att få
finansiering för icke industrisponsrade
projekt som syftar till att utveckla cancerbehandlingar. Ännu större är problemet om man ser till annan angelägen
forskning inom vård och rehabilitering.
Den prekliniska forskningen verkar
spela i en annan division. Det är något
som slår en när man läser Cancerfondens
beslutade utdelningar. Sammanlagt mer
än 500 miljoner delades ut häromveckan.
Om man betänker att det som går under
namnet translationell forskning oftast
befinner sig på ganska långt avstånd från
den kliniska vardagen och räknar den
som preklinisk, så går över 80 procent
av pengarna dit. Kliniknära forskning

får elva procent och övrig vårdforskning
(omvårdnad och rehabilitering) får en
procent. Nu vet jag att Cancerfondens
regelverk gör att fördelningen blir sådan.
Men visst vore det önskvärt att Vetenskapsrådet och andra statliga instanser
ansvarade för den prekliniska forskningen så kunde Cancerfonden styra en större del av alla från patienter, närstående
och allmänhet insamlade medel till den
kliniknära forskningen.

Kjell Bergfeldt
redaktör

Ledare

Cancervården söker framtidens ledare
Svensk Onkologisk förening och verksamhetchefsrådet har sedan länge diskuterat behovet av kompetenta ledare
i framtidens cancervård.

D

e behövs för att säkerställa hög
professionell kompetens i den
allt mer komplexa värld som
cancervården utgör, där det behövs insatser från många aktörer, men där specialistläkare inom onkologi och hematologi har nyckelroller.
Det ställs många och höga krav för att
hantera alla de möjligheter som cancervården ger och att möta cancerpatienternas behov; det behövs samverkan med
ett flertal aktörer, med andra professioner, liksom med landsting och myndigheter, men också med läkemedelsföretag

där lagar och regelverk ställer stora krav
för att etablera en nödvändig samverkan.
Mot denna bakgrund är det av största
vikt att det finns specialistläkare inom
cancerområdet som vill prioritera chefsoch ledarrollen. För att stödja dem och
ge bättre förutsättningar att ta på sig
chefs- och ledarroller har Svensk Onkologisk Förening och Svensk Hematologisk Förening beslutat att tillsammans
med Handelshögskolan i Stockholm erbjuda ett skräddarsytt chefs- och ledarskapsprogram med start hösten 2018.
Det övergripande syftet med programmet är att förbereda specialistläkare för
chefs- och ledaruppdrag inom cancervården genom att fördjupa kunskaper
och färdigheter inom ledarskapsområdet. Handelshögskolan har en gedigen

erfarenhet av skräddarsydda utvecklingsprogram för chefer och ledare inom
vården och detta utbildningsprogrammet har fokus på:
• Personligt ledarskap - att förmå specialistläkare kliva in i chefs- och ledarrollen
• Verksamhetsförståelse - att skapa
ökad förståelse för vårdens förutsättningar
• Styrning och ledning - att tillhandahålla relevanta metoder och strategier.
Målgruppen: specialistläkare med ett
par års erfarenhet av uppdrag som chef
eller ledare. ST-läkare med liknande erfarenheter kan också komma i fråga. Antalet deltagare är begränsat till tjugofyra,
tolv onkologer och lika många hematologer.
Utbildningen beskrivs som ett personligt utvecklingsprogram och genomförs
i internatform i tre omgångar, där varje
omgång omfattar två och en halv dags
undervisning.
SOF uppmanar alla intresserade kollegor att ta upp frågan med sin verksamhetschef så snart som möjligt. Genom
dem sker nomineringen och utbildningsplatserna fördelas sedan per region
som har två platser vardera. Ansökningsförfarandet pågår och senast sista januari
ska antagningsbeslut vara fattat.

Margareta Randén
ordförande
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Läkemedelsstatistik

Nytt läkemedelsregister
ger ”real world data”
Hur ska vi hantera det stora inflödet
av nya läkemedel på cancerområdet?
Räcker pengarna? Räcker våra kunskaper? Ger dom resultat vi har rätt att
förvänta oss baserat på de studier som
ligger bakom introduktionen av ett
visst läkemedel.

F

rågorna kring hur de möjligheter
och utmaningar som nya och bättre läkemedel ger ska hanteras har
varit många och ibland obesvarade.
Det finns ett behov av ”real world data”
och fas 4-studier som beskriver den kliniska effekten av nya läkemedel, något
som inte är möjligt genom de register för
förskrivning som funnits.
Nu finns ett sådant läkemedelsregister. Initiativ till registret togs redan 2009
men skarp drift har bara kommit till
stånd i Stockholm på en enda klinik, onkologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. Registret finns på INCA-plattformen tillsammans med andra
kvalitetsregister på cancerområdet och
drivs med stöd av läkemedelskommittén
i landstinget och Regionalt cancercentrum.
Registret har nu presenterat sin första rapport (Läkartidningen, nov 2017:
e-pub) och visar vilka data som kan presenteras.
– Erfarenheter visar det potentiella
värdet av ett nationellt register och ger
möjlighet att erhålla en bild av nya läkemedels användning i rutinverksamhet. Resultaten kan ha stor betydelse för
alla aktörer, inte minst patienterna, men
också vårdgivare, myndigheter och läkemedelsindustri, skriver artikelförfattarna
med professor Roger Henriksson i spetsen, i en sammanfattande kommentar.
Regionala data
Resultaten som redovisas från registret
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bygger på regionala data som inrapporterats mellan 1 januari 2010 och 1 februari
2017. Totalt har 1 766 nya behandlingar
registrerats på 1 304 unika patienter.
De flesta registreringarna omfattade
patienter med manifest avancerad sjukdom, bara en mind¬re del (15 procent)
gavs adjuvant eller neoadjuvant. Endast
11 procent omfattade pågående kliniska
studier.
De mest frekventa registreringarna ses
för abirateron (324 registreringar), bevacizumab (255) och enzalutamid (222).
Inom tumörgruppen ¬prostatacancer
utgjorde abirateron 46 procent, enzalutamid 31 procent och radium-223 12

procent av nya läkemedel. I gruppen behandling för bröstcancer var motsvarande registreringar bevacizumab 38 procent, eribulin 22 procent, pertuzumab
20 procent och trastumuzumab–emtansin nio procent. För kolorektal cancer
utgjorde bevacizumab 55 procent och
cetuximab 33 procent av registreringarna.
Den nya generationens immunterapi
med T-cells¬aktiverande antikroppar
(immune checkpoint inhibitors) (ipilimumab, nivolumab och pembrolizumab)
hade till största delen använts inom förväntade och godkända indikationer, dvs
melanom, lungcancer och njurcancer.
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När multipelt myelom recidiverar

SVARA

med styrkan av Kyprolis®(carfilzomib)

KYPROLIS ® + DEXAMETASON
SIGNIFIKANT BÄTTRE ÄN
BORTEZOMIB +
DEXAMETASON GÄLLANDE
PFS * OCH RESPONSFREKVENS
I DIREKT JÄMFÖRANDE
STUDIE (ENDEAVOR)1
ENDEAVOR – Kyprolis® i kombination med dexametason för behandling av patienter med recidiverande multipelt myelom1,2
Säkerhet och effekt av Kyprolis® utvärderades i en randomiserad, öppen multicenterstudie av Kyprolis® plus dexametason (Kd) jämfört
med bortezomib plus dexametason (Vd). Totalt 929 patienter med recidiverande eller refraktärt multipelt myelom som tidigare hade
genomgått 1 till 3 behandlingslinjer rekryterades och randomiserades.

Djupet av respons Dubbelt så många patienter uppnådde komplett respons, CR

n

12,5 % med Kd vs 6,2 % med Vd (p<0,0005), ≥ VGPR 54,3% med Kd vs 28,6% med Vd (p<0,0001)2

Varaktig effekt

n

Fördubblad progressionsfri överlevnad
I median 18,7 mån med Kd jämfört med 9,4 mån med Vd (p<0,0001)2

n

NT-rådet har publicerat positiv rekommendation gällande Kyprolis® i kombination med dexametason.

n

TLV har på uppdrag av NT-rådet gjort en bedömning av kostnadseffektiviteten för Kyprolis i kombination med dexametason som ges
i doseringen (56 mg/m2, maxdos 123 mg) vilken ligger till grund för uppdateringen av denna rekommendation.

n

NT-rådet skriver i sin rekommendation att genom ett avtal innebärande en reducerad läkemedelskostnad blir behandling med
Kyprolis® i kombination med dexametason kostnadseffektiv vid doseringen 56 mg/m2, maxdos 123 mg.

n

NT-rådet rekommenderar därför landstingen att använda Kyprolis® i kombination med dexametason.

n

Läs mer på www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Karfilzomib-(Kyprolis)-170320.pdf

Behandlingen kan fortgå tills sjukdomen progredierar eller tills oacceptabel toxicitet2

Gustav III:s Boulevard 54, 169 27 Solna, www.amgen.se

Kyprolis® (carfilzomib) Rx , EF, ATC: L01XX45.10 mg, 30 mg, 60 mg pulver till infusionsvätska, lösning. Indikation: Kyprolis® i kombination med antingen
lenalidomid och dexametason eller enbart dexametason är indicerat för behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter som tidigare har fått minst
en behandling. För fullständig information vid förskrivning samt produktresumé, Amgen dec 2016, www.fass.se
Referenser: 1) Dimopoulos MA et al. Lancet Oncol 2016;17:27–38. 2) Kyprolis® (carfilzomib) Produktresumé, Amgen december 2016, www.fass.se.
3) www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Karfilzomib- (Kyprolis)-170320.pdf
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Alla misstänkta biverkningar ska rapporteras

*

PFS Progressionsfri överlevnad.

SWE-P-CARF-0417-047885
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Läkemedelsstatistik

Tre procent remission
Som bästa registrerade effekt noterades komplett remission i <3 procent av
fallen, partiell respons i 27 procent och
stabil sjukdom i 24 procent av alla registreringar. Progressiv sjukdom utan tecken
på något terapisvar noterades i 446 (30
procent) av registreringarna.
Även överlevnaden redovisas från tiden för insättning av behandling för
några av de registrerade läkemedlen.
Överlevnadskurvorna visar att dödligheten är stor under det första året, men för
ett antal läkemedel ser man en utplaning
som talar för att vissa patienter kan bli
långtidsöverlevare.
– Den trots allt begränsade kunskap
som i dag finns vid introduktion av nya
cancerläkemedel förutsätter bättre uppföljning i rutinvården med hjälp av heltäckan¬de öppna register. Även om en
sedvanlig kontrollgrupp saknas ger registret med data från verkligheten« en
beskrivning av läkemedlets användning
i den kliniska vardagen, skriver artikelförfattarna.
Kjell Bergfeldt
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Tabell: Följande uppgifter registrerade för varje behandling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patientidentitet
Ansvarig läkare
Tumördiagnos
Behandlingsintention
Behandlingslinje vid palliativ behandling
Om behandling ingår i en klinisk studie
Om prediktiv testning utförts och vilken
Patientens allmäntillstånd (performance status)
Om behandlingen givits i kombination med annan behandling
Startdatum
Stoppdatum
Administrationssätt
Bästa registrerade effekt
Anledning till behandlingsstopp, inklusive toxicitet

Läkemedelsstatistik

ROSA ARMBAND
100:VAR MED OCH GE DITT STÖD.
WWW.UNGCANCER.SE/SHOP
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Klinisk forskning i Linköping

Strategisk satsning på
cancerforskning i Linköping
Onkologiska kliniken vid Universitets
sjukhuset Linköping har ett övergripande ansvar för strålbehandling och
för medicinsk cancerbehandling för alla
cancerpatienter i Region Östergötland
med undantag för lungcancer, hematologiska maligniteter och barn med
cancer.

K

liniken har även ett högspecialiserat regionalt ansvar för cancerpatienter från hela Sydöstra sjukvårdsregionen. För gynekologisk cancer
har kliniken ett utökat regionalt ansvar
även för patienter från Västmanlands
län och Södermanlands län. Kliniken
rymmer en vårdavdelning med 20 vårdplatser och en stor öppenvårdsenhet för
polikliniska patienter. På kliniken finns
även en klinisk prövningsenhet (KPE)
där sex forskningssjuksköterskor arbetar.
Forskningsklimatet på onkologiska
kliniken är gott och efter många år av
ansträngd bemanning ses ett stigande
intresse för forskning bland de yngre
medarbetarna. Kliniken får även återkommande goda betyg från läkarstudenter som gjort sin valfria kliniska placering hos oss vilket är mycket viktigt
inför kommande rekryteringar till vår
specialitet. I vår curriculum-omläggning
har dessutom en obligatorisk onkologisk
placering kommit in i schemat vilket
innebär att alla läkarstudenter kommer
exponeras för vår specialitet vid en verksamhetsförlagd utbildning.
Strategiska satsningar
Inom Region Östergötland finns flera
forskningsstödjande strukturer i nära
samarbete med Linköpings Universitet, vilka underlättar för vår kliniska
forskning. Konceptet från ”Student till
Docent” är en sammanställning av forskarmöjligheter under den akademiska
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O-huset på Universitetssjukhuset i Linköping där den onkologiska verksamheten huserar.

karriären. Här finns medel att söka för
forskningstid under AT- och ST-tjänstgöring och speciellt dedikerade ALFmedel för nydisputerade. Alla legitimerade vårdyrken har behörighet att söka
dessa medel. Initiativet har fallit mycket
väl ut och antalet läkare som uppnår docent-kompetens har fördubblats efter införandet av programmet.
Sedan sex år har Region Östergötland
och Linköpings Universitet även satsat
på cancer som en strategisk forskningsområdet. Nätverket LiU-Cancers vision
är att skapa en profilmiljö för cancerforskning vid Linköpings Universitet/
Region Östergötland. Nätverket syftar
till att stärka de tvärvetenskapliga knutpunkterna mellan medicinsk fakultet,

teknisk fakultet och klinikerna inom
Region Östergötland och vara en katalysator för samarbetsprojekt mellan de
olika delarna. Under åren har ett 40-tal
grupper anslutit till nätverket och flera så
kallade högriskprojekt har sjösatts. Under den här perioden har anslagen från
Cancerfonden till Linköpings Universitet mer än fördubblats.
Forskning i Linköping
De främsta intresseområden för forskning vid kliniken har sedan decennier
rört bröstcancer och kolorektal cancer.
Inom båda dessa områden finns även experimentella grupper knutna till kliniken
som har en lång tradition av nära samarbete med klinisk verksamma läkare.
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Behandling med Tafinlar + Mekinist i 1:a linjen
påvisar större OS effekt än vid behandling med
BRAF inhibitor i monoterapi
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Tafinlar ® (dabrafenib) Rx, F, ATC-kod: L01XE23
Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv effekt eller oacceptabel toxicitet uppträder.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Beredningsform: Kapslar á 50 mg eller 75 mg. Verksamma beståndsdelar: dabrafenib. Indikation: Dabrafenib som monoterapi eller i kombination med trametinib är avsett för behandling av vuxna patienter med icke-resektabelt
eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation. Innan patienterna tar dabrafenib måste ett validerat test utförts som bekräftar att tumören har en mutation i BRAF V600. Varningar och försiktighet: Ta alltid Tafinlar enligt
läkarens anvisningar. Liksom för alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Tafinlar kan ge pyrexi (feber) av olika grad och frekvens. Febern kontrolleras med hjälp av febernedsättande
läkemedel. Om patientens feber stiger över eller är lika med 38,5 grader skall behandlingen avbrytas. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Produktresuméns senaste översyn 2015-09-24.
Mekinist ® (trametinib) Rx, EF, ATC-kod: L01XE25
Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv effekt eller oacceptabel toxicitet uppträder.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Beredningsform: Tabletter á 0,5 mg eller 2 mg. Verksamma beståndsdelar: trametinib. Indikation: Trametinib som monoterapi eller i kombination med dabrafenib är avsett för behandling av vuxna patienter med icke-resektabelt
eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation. Innan patienterna tar trametinib måste ett validerat test utförts som bekräftar att tumören har en mutation i BRAF V600. Varningar och försiktighet: Ta alltid Mekinist enligt
läkarens anvisningar. Liksom för alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Mekinist kan i kombination med Tafinlar ge pyrexi (feber) av olika grad och frekvens. Om patientens
feber stiger över eller är lika med 38,5 grader skall behandlingen avbrytas. Febern kontrolleras med hjälp av febernedsättande läkemedel. Se Tafinlar SPC avseende dosmodifikationer, Mekinist behöver inte dosmodifieras när det ges i
kombination med Tafinlar. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Produktresuméns senaste översyn 2016-03-22.
Referenser: 1. Adapted from Long GV, et al. Lancet. Published online ahead of print May 31, 2015. 2. Adapted from Tafinlar Summary of Product Characteristics; 2015. 3. Tafinlar produktresumé 2015-09-24. 4. Updated OS analysis
COMBI-v, adapted from Caroline Robert oral presentation ECCO 2015.

Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby.
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Klinisk forskning i Linköping

Mer specifikt har Olle Stål, professor i
experimentell onkologi, sedan många år
lett studier rörande behandlingsprediktiva faktorer för anti-östrogen behandling.
Flera unga kliniskt verksamma läkare har
fått sin forskarutbildning i Olles grupp.
Charlotta Dabrosin, professor i onkologi, leder en annan grupp som intresserar
sig för mekanismer för initiering och
progression av bröstcancer innefattande
studier rörande prevention av bröstcancer för grupper av kvinnor med ökad risk
för sjukdom.
Xiao-Feng Sun, professor i experimentell onkologi, letar tillsammans med flera
unga läkare på onkologen efter biomarkörer som kan användas för att definiera
behandling och prognos i kolorektalcancer.
Elisabeth Åvall Lundqvist, professor
gynonkologi, bedriver forskning kring
förbättrad behandling av patienter med
gynekologiska cancersjukdomar i syfte
att förlänga överlevnad utan att orsaka
långvariga biverkningar som inverkar på
dagliga aktiviteter och livskvalitet. För
att uppnå detta krävs att behandlingen
skräddarsys utifrån tumörens karakteristika men även utifrån patientens karakteristika, inklusive genetiska varianter.
Forskningen inkluderar såväl translationella studier och kliniska behandlingsstudier som så kallade Real World data,
med vilket menas populationsbaserade
kvalitetsregisterstudier.
Nils Elander är nyligen hemkommen
från postdoc vid University of Liverpool,
Storbritannien, och nu kombinerar klinisk tjänstgöring med forskning. Han
har startat ett translationellt forskarteam
med kollegor i hela Sydöstra regionen
med fokus på prognostiska och behandlingsprediktiva biomarkörer vid pancreascancer. På följande sidor beskriver han
och ytterligare några yngre kollegor sina
forskningsprojekt.

Christina Johansson
verksamhetschef
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Ge dina patienter
den tunnaste nålen

TUNN
TUNNARE
TUNNAST
29G

Ytterdiameter

bland lågmolekylära hepariner (LMH)1
Injektionssmärta är en av de vanligaste orsakerna till att patienter i
förtid avslutar långtidsbehandling med LMH.2 Vi fortsätter utveckla
Innohep® (tinzaparin) för att öka följsamhet och användarvänlighet
vid långtidsbehandling. Nu kan ni erbjuda era patienter den tunnaste
nålen bland lågmolekylära hepariner, 29G1.

Tunnare nål,
samma funktionalitet

Innerdiameter

27G

Nåltjocklek mäts i gauge (G) vilket motsvarar nålens diameter. Ju högre
gauge desto tunnare nål. Under de närmaste månaderna byter vi
nåltjocklek på samtliga behandlingsstyrkor för Innohep® (tinzaparin)
från 27G till 29G. Den nya nålen får tunnare yttervägg men har samma
innerdiameter som tidigare. Det innebär att flödeshastighet och tryck är
oförändrad.3

RF

1. http://www.leo-pharma.com/needle-size-investigation 201705-31 2. van der Wall SJ et al. Continuation of low-molecular-weight
heparin treatment for cancer-related venous thromboembolism:
a prospective cohort study in daily clinical practice. Journal of
Thrombosis and Haematosis. 2016:14(1) 1-6. 3. Glenski S, Conner
J. 29 gauge needles improve patient satisfaction over 27 gauge
needles for daily glatiramer acetate injections. Drug Healthcare
Patient Safety. 2009:1 81-6.

LEO Pharma AB
Box 404
SE-201 24 Malmö
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Innohep® (tinzaparin). ATC-kod: B01AB10. Injektionsvätska. Rx. Ingår i läkemedelsförmånen. Styrkor: 10 000 anti-Xa IE/ml samt 20 000 anti-Xa IE/ml, i förfyllda injektionssprutor samt injektionsflaskor. Indikationer: SmPC 20
000 anti-Xa IE/ml: Behandling av djup ventrombos och lungemboli hos vuxna när trombolytisk behandling eller
kirurgi inte är aktuell. Förlängd behandling av venös tromboembolism samt prevention av återfall hos vuxna patienter med aktiv cancer. SmPC 10 000 anti-Xa IE/ml: Trombosprofylax vid kirurgi, speciellt vid ortopedisk, allmän
eller onkologisk kirurgi hos vuxna. Trombosprofylax vid immobilisering på grund av akut medicinsk sjukdom
såsom: akut hjärtsvikt, akut andningssvikt, allvarliga infektioner, aktiv cancer, samt försämringsepisoder av reumatiska sjukdomar hos vuxna. Trombosprofylax - antikoagulation vid extrakorporeal cirkulation av blod under
hemodialys och hemofiltration hos vuxna. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller
mot något hjälpämne. Aktuell eller anamnes på immunmedierad heparin-inducerad trombocytopeni (typ II). Allvarlig blödning eller tillstånd som predisponerar för allvarlig blödning, d.v.s. a) uppkommer på kritiskt område
eller organ (ex. intrakranialt, intraspinalt, intraokulärt, retroperitonealt, intraartikulärt eller perikardiellt, intrauterint
eller intramuskulärt med kompartmentsyndrom), b) orsakar en minskning av hemoglobinnivå på 20 g/L (1,24
mmol/L) eller mer, eller c) leder till transfusion av två eller fler enheter av blod eller röda blodceller. Svår koagulationsrubbning. Akut gastroduodenalt ulcus. Septisk endokardit. Innohep injektionsvätska i injektionsflaska innehåller 10 mg/ml av konserveringsmedlet bensylalkohol. Det får ej ges till prematura barn och nyfödda med anledning av risken för ”Gasping syndrome”. Behandlingsdoser av Innohep (175 IE/kg) är kontraindicerat hos
patienter som erhåller neuroaxial anestesi. Om neuroaxial anestesi planeras ska Innohep avbrytas minst 24
timmar innan proceduren utförs. Innohep ska inte återinsättas före minst 4-6 timmar efter användningen av spinal anestesi alternativt efter att katetern avlägsnats. För fullständig produktinformation, sortiment och priser se
www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén för Innohep 10 000 anti-Xa IE/ml: 2017-05-12, för Innohep
20 000 anti-Xa IE/ml: 2017-01-13.
LEO® MAT-10325 © LEO Pharma AB AUG 2017 DIX Org.nr. 556075-4318. ALLA LEO VARUMARKEN SOM
NÄMNS ÄGS AV LEO GROUP.

Klinisk forskning i Linköping

Nya biomarkörer för
HER2-positiv bröstcancer
Jakten på nya och bättre biomarkörer
fortsätter i stort sett för alla cancerformer. Upptäckten av HER2 som prognostisk och behandlingsbar biomarkör
var ett av de största genombrotten i
behandlingen av bröstcancer och har
markant förbättrat prognosen för denna grupp patienter som utgör 10-20
procent av alla nya fall av bröstcancer.

I

takt med att allt fler nya och dyra
läkemedel introduceras blir det allt
tydligare att biomarkörer behövs för
att kunna prediktera vilka patienter som
kan dra mest nytta av behandlingarna.
Jag arbetar i en translationell forskningsgrupp, ledd av Olle Stål, där vi
försöker överbrygga gapet mellan klinik och preklinisk forskning. Gruppen
har sedan lång tid tillbaka arbetat med
prognostiska och prediktiva markörer
för tamoxifenbehandling med fokus på
proteiner och gener i signalvägen PI3K/
AKT. Denna signalväg kan aktiveras via
östrogensignalering men aktiveras också
via tyrosinkinasreceptorer och verkar
drivande i HER2-positiv bröstcancer.
Sedan nästan 20 år har man kunnat
behandla HER2-postiv bröstcancer med
trastuzumab, en antikropp som binder
och hämmar den intracellulära signalleringen samt aktiverar immunförsvaret
via ”antibody dependent cell-mediated
cytotoxicity” (ADCC). Trastuzumab har
och har haft en stor betydelse för bröstcancervården, men bara runt hälften av
patienterna har klinisk effekt av behandlingen. Den onkologiska arsenalen har
utökats med läkemedel som lapatinib,
pertuzumab och T-DM1 vilka alla riktar sig mot HER2-receptorn, men inga
nya kliniskt validerade biomarkörer har
utvecklats som kan ge stöd när man ska
välja mellan dessa behandlingar.
I sydöstra sjukvårdsregionen samlar vi

HER2-signalering, potentiella resistensmekanismer och behandlingsalternativ

nu in ett större material med adjuvanta
patienter med HER2-positiv bröstcancer
sedan införandet av trastuzuamab, där vi
vill utreda det kliniska utfallet för dessa
patienter, samt om det går att finna prognostiska biomarkörer. Detta regionala
projekt har påbörjats i samarbete med
Kristina Engvall i Jönköping och Mustafa Asowed i Kalmar.
Prediktiv potential
Aktiverande mutationer i PI3K/AKT
signalvägen, så som PIK3CA, har visat
prognostiskt värde men har inte utfallit
prediktiva för HER2-riktad behandling.
Studier gjorda med next generation sequensing (NGS) har visat att immunrelaterade RNA-profiler kan ha en prediktiv
potential, detta har dock ej kunnat upprepas i andra material men kan tala för
att trastuzumabs immunrelaterade effekt
kan vara essentiell för hur man svarar på
behandlingen.
Våra senaster studier rör protein tyrosine-protein phosphatase non-recepetor 2

(PTPN2) som påverkar bland annat Src,
STAT och JAK signallering. Det finns
data från musmodeller (Manguso et al)
som visat att om man tar bort uttrycket
av PTPN2 i maligna melanom så ökar
känsligheten för immunoterapi genom
ökad antigen-presentation. Vi är nu intresserade av att se om det finns en likanande immunmodulerande effekt av
PTPN2 som är av relevant för trastuzumab-behandlade patienter.

Sander Ellegård
ST-läkare
Onkologiska kliniken, Linköping
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Klinisk forskning i Linköping

Hur ska mucinös
kolorektalcancer behandlas?
Vi börjar med ett patientfall som inspirerat till studien: En 27-årig kvinna
sökte vård upprepade gånger under
2012. Hon hade haft långdragna besvär
med diarréer och buksmärtor och man
misstänkte inflammatorisk tarmsjukdom. Efter en lång utredning diagnostiserades hon dock med en mucinös
koloncancer i colon transversum med
överväxt på bukmuskulatur och även
en levermetastas. Hon erhöll standardbehandling med cytostatika, men fick
mycket biverkningar och blev bara allt
sämre. Hemsjukvården kopplades in
och hon fick näringsdropp för att inte
gå ned i vikt.

I

litteraturen finns beskrivet att kontinuerlig lågdosbehandling med
cytostatika i tablettform, som till
exempel capecitabin, ibland kan ha god
effekt på palliativa patienter med kolorectalcancer, och på onkologiska kliniken i Linköping har denna behandling
använts i vissa fall. Capecitabin som kontinuerlig lågdosbehandling insattes därför och patienten blev snabbt piggare och
tumören krympte. Efter några månader
kunde hon opereras och hon var fortfarande, tre år senare, recidivfri.
Fallet väckte vår nyfikenhet kring mucinös cancer och de biologiska mekanismer som styr effekten av cytostatika och
strålbehandling hos dessa patienter.
Bakgrund
Kolorektalcancer (KRC) är, efter bröstcancer och prostatacancer, den vanligaste cancerformen i Sverige och världen. I
Sverige insjuknar drygt 6 000 människor
i KRC och drygt 2 800 dör varje år i sjukdomen. Den relativa 5-årsöverlevnaden
för KRC är cirka 65 procent, vilket kan
jämföras med bröstcancer och prostatacancer som har 90 procents 5-årsöver-
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CT undersökning som illustrerar mucinös cancer i colon transversum

Histologiska bilder av mucinös cancer med typiska mucininnehållande ”slemsjöar”.

levnad. Det kan tyckas som att kolorektalcancer hamnat på efterkälken, både
gällande överlevnad, men också vad
gäller möjlighet till subgrupperingar och

därmed skräddarsydda behandlingsalternativ.
Idag behandlas KRC med kirurgi, strålbehandling, cytostatika och antikroppar.

Klinisk onkologisk forskning
i Göteborg

Ge tid för

LONSURF ® (trifluridin + tipiracil) tabletter. Cytostatiska/cytotoxiska medel, antimetaboliter. ATC-kod L01BC59
Komposition*
Lonsurf 15 mg/6,14 mg: filmdragerade tabletter innehållande 15 mg trifluridin och 6,14 mg tipiracil (som
hydroklorid). Lonsurf 20 mg/8,19 mg: filmdragerade tabletter innehållande 20 mg trifluridin och 8,19 mg tipiracil
(som hydroklorid).
Indikation*
Behandling av vuxna patienter med metastaserande kolorektalcancer som tidigare har behandlats med, eller
inte anses vara lämpliga kandidater för, tillgängliga behandlingar inklusive fluoropyrimidin-, oxaliplatin- och
irinotekanbaserad kemoterapi, anti-VEGF-medel och anti-EGFR-medel.
Dosering och administreringssätt*
Den rekommenderade startdosen av Lonsurf till vuxna är 35 mg/m2/dos administrerat oralt två gånger dagligen på
dag 1–5 och 8–12 av varje 28-dagarscykel. Tabletterna ska tas med ett glas vatten inom en timme efter avslutad
frukost och kvällsmat. Dosen beräknas utifrån kroppsyta och ska inte överstiga 80 mg/dos. Dosjusteringar kan vara
nödvändiga beroende på individuell säkerhet och tolerans.
Högst tre dosminskningar är tillåtna till en dos om minst 20 mg/m2 två gånger dagligen. Dosökning är inte tillåtet
efter att dosen har minskats.
Kontraindikationer*
Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
Varningar*
Benmärgssuppression: En fullständig analys av antalet blodkroppar ska utföras innan behandlingen inleds och vid
behov för att övervaka toxicitet, men som ett minimum före varje behandlingscykel. Behandling ska inte påbörjas om
det absoluta neutrofilantalet är < 1,5 x109/l, om trombocytantalet är < 75x 109/l eller om patienten har pågående
icke-hematologisk, kliniskt relevant toxicitet av grad 3 eller 4 från tidigare behandlingar. Patienter skall monitoreras
med avseende på infektioner och lämpliga åtgärder ska vidtas om det är kliniskt indicerat.
Gastrointestinal toxicitet: antiemetika, antidiarroika och andra behandlingar ska administreras om det är kliniskt
indicerat. Dosjusteringar ska utföras vid behov.

fler betydelsefulla
ögonblick

Nedsatt njurfunktion: Rekommenderas inte till patienter med svårt nedsatt njurfunktion eller njursjukdom i slutstadiet.
Patienter med måttligt nedsatt njurfunktion ska övervakas mer frekvent för hematologisk toxicitet.
Nedsatt leverfunktion: rekommenderas inte till patienter med måttligt eller svårt nedsatt leverfunktion vid baslinjen.
Proteinuri: övervakning av proteinuri med urinsticka rekommenderas före behandlingen påbörjas samt under
behandling.
Hjälpämne: innehåller laktos.
Interaktioner*
Försiktighet vid användning av läkemedel som interagerar med nukleoisidtransportörer CNT1, ENT1, ENT2 samt
hämmare av OCT2 eller MATE1 samt substrat för humant tymidinkinas (t.ex. zidovudin) hormonella preventivmedel.
Fertilitet, graviditet och amning*: rekommenderas ej
Preventivmetod: Kvinnor och män i fertil ålder ska använda mycket effektiv preventivmetoder under behandling med
Lonsurf och 6 månader efter avslutad behandling.
Framföra fordon och använda maskiner*
Utmattning, svindel eller sjukdomskänsla kan förekomma.
Biverkningar*
Mycket vanliga: neutropeni, leukopeni, anemi, trombocytopeni, minskad aptit, diarré, illamående, kräkningar, trötthet
Vanliga: nedre luftvägsinfektion, övre luftvägsinfektion, febril neutropeni, lymfopeni, monocytos, hypoalbuminemi,
sömnlöshet, dysgeusi, perifer neuropati, svindel, huvudvärk, rodnad, dyspné, hosta, buksmärta, förstoppning,
stomatit, oral sjukdom, hyperbilirubinemi, hand-fotsyndrom, utslag, håravfall, klåda, torr hud, proteinuri, feber, ödem,
slemhinneinflammation, sjukdomskänsla, ökning av leverenzymer, ökning av alkaliskt fosfatas i blodet, viktminskning
Mindre vanliga: Septisk chock, infektiös enterit, lunginfektion, gallvägsinfektion, influensa, urinvägsinfektion,
tandköttsinfektion, herpes zoster, fotsvamp, kandidos, bakteriell infektion, infektion, cancersmärta, pancytopeni,
granulocytopeni, monocytopeni, erytropeni, leukocytos, dehydrering, hyperglykemi, hyperkalemi, hypokalemi,
hypofosfatemi, hypernatremi, hyponatremi, hypokalcemi, gikt, ångest, neurotoxicitet, dysestesi, hyperestesi,
hypestesi, svimning, parestesi, brännande känsla, letargi, nedsatt synskärpa, dimsyn, diplopi, katarakt,
konjunktivit, ögontorrhet, yrsel, obehag i örat, angina pectoris, arytmi, palpitationer, emboli, hypertoni, hypotoni,
lungemboli, vätskeutgjutning i lungsäcken, rinnsnuva, dysfoni, orofaryngeal smärta, näsblödning, hemorragisk
enterokolit, gastrointestinal blödning akut pankreatit, ascites, ileus, subileus, kolit, gastrit, refluxgastrit, esofagit,
minskad magsäckstömning, utspänd buk, anal inflammation, munsår, dyspepsi, gastroesofageal refluxsjukdom,
proktalgi, buckal polyp, tandköttsblödning, glossit, parodontal sjukdom, tandsjukdom, kväljningar, flatulens, dålig
andedräkt, levertoxicitet, gallvägsutvidgning, hudfjällning, urtikaria, ljusöverkänslighetsreaktion, erytem, akne,
hyperhidros, blåsor, nagelsjukdom, ledsvullnad, ledsmärta, skelettsmärta, muskelsmärta, muskuloskeletal smärta,
muskelsvaghet, muskelspasmer, smärta i extremiteter, tyngdkänsla, njursvikt icke-infektiös cystit, urineringsstörning,
hematuri, leukocyturi, menstruationsstörning, allmän försämring av den fysiska hälsan, smärta, känsla av ändrad
kroppstemperatur, xeros, ökning av kreatininhalten i blodet, QT-förlängning på elektrokardiogrammet, ökning av
INR-värdet, förlängd aktiverad partiel, tromboplastintid, ökning av blodurea, ökning av laktatdehydrogenas i blodet,
minskning av totalprotein, ökning av C-reaktivt protein, minskning av hematokrit
Överdosering*
Egenskaper*
Trifluridin en antineoplastisk tymidinbaserad nukleosidanalog och tipiracilhydroklorid är en tymidinfosforylas (TPase)hämmare. Efter upptag i cancercellerna fosforyleras trifluridin av tymidinkinas, metaboliseras vidare i cellerna till
ett deoxiribonukleinsyra DNA-substrat och inkorporeras direkt i DNA, vilket stör funktionen av DNA och därmed
förhindrar cellproliferation. Trifluridin nedbryts emellertid snabbt av TPase och metaboliseras lätt vid first-pass-effekt
efter oral administrering, och därför har TPase-hämmaren tipiracilhydroklorid inkluderats.
Förpackningstyp*
Varje förpackning innehåller 20, 40 eller 60 filmdragerade tabletter.
Les Laboratoires Servier, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, Frankrike www.servier.com
Senast godkända SPC: Augusti 2017.

Ändra berättelsen om
tidigare behandlad mCRC

Övrig information. Rx, F. *Vänligen se www. Fass.se för ytterligare information och priser.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny
säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.
Biverkningar rapporteras till: Läkemedelsverket, Box 26751, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se

LONSURF® licensieras till Servier av Taiho, utvecklas i
globalt samarbete och marknadsförs i respektive länder.

Servier Sverige AB • Box 725, 169 27 Solna • Tel. 08-522 508 00 • www.servier.se
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Klinisk onkologisk forskning
i Göteborg

OPDIVO är ett av NT-rådets
rekommenderade förstahandsval
vid 2L NSCLC1
OPDIVO VID NSCLC AV SKIVEPITELTYP 2L

Rekommenderat som ett av förstahandsvalen vid NSCLC
av skivepiteltyp 1
Nästan tre gånger bättre överlevnad jämfört med docetaxel
(HR 0,62 (95 % CI: 0,47 – 0,80)) 2

Inget krav för test för PD-L11

OPDIVO VID NSCLC AV ICKE-SKIVEPITELTYP 2L
Rekommenderat som ett av förstahandsvalen vid NSCLC
av icke-skivepiteltyp vid PD-L1 ≥1% 1
Oöverträffad medianöverlevnad med 17,7 månader 3

HÖGSTA BETYG FÖR OPDIVO I ESMO-MCBS4
Rekommenderat i ESMO Guidelines5 och högsta poäng i
ESMO-MCBS

1
2
3
4
5

http://www.janusinfo.se/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Rekommendationer1/
Borghai et al, ASCO 2016: Nivolumab vs Docetaxel in Patients With Advanced NSCLC: CheckMate 017/057 2-Year Update and Exploratory Cytokine Profile Analyses.
Borghaei H, Paz-Ares L, Horn L et al. Nivolumab versus Docetaxel in Advanced Nonsquamous Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2015;373:1627-39. Supplementary appendix.
N.I. Cherny et al. Annals of Oncology 26: 1547–1573, 2015.
Novello et al. Metastatic non-small-cell-lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 27 (Supplement 5):v1-v27, 2016.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
OPDIVO® (nivolumab) 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar, ATC-kod: L01XC17. Dosering: OPDIVO som monoterapi: 3
mg/kg administrerat intravenöst under 60 minuter varannan
vecka. OPDIVO i kombination med iplimumab: 1 mg/kg nivolumab administrerat intravenöst under 60 minuter var tredje
vecka de första 4 doserna i kombination med 3 mg/kg ipilimumab administrerat intravenöst under 90 minuter. Detta
följs av 3 mg/kg nivolumab administrerad intravenöst under
60 minuter varannan vecka. Indikationer: OPDIVO är indicerat
för behandling av vuxna med:
• avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande)
melanom som monoterapi eller i kombination med ipilimumab. Jämfört med nivolumab monoterapi har en ökning av
progressionsfri överlevnad med kombinationen nivolumab
och ipilimumab endast visats hos patienter med lågt
tumöruttryck av PD-L1.
• lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig
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lungcancer (NSCLC) efter tidigare kemoterapi.
• avancerad njurcellscancer efter tidigare behandling
• recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom
efter autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin
• skivepitelial huvud- och halscancer som progredierat under
eller efter platinumbaserad behandling
• lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande
urotelcellscancer hos vuxna vid otillräcklig effekt av tidigare
platinumbaserad behandling.
Varningar och försiktighet: Behandling ska initieras och övervakas av specialistläkare med erfarenhet av cancerbehandling.
OPDIVO är associerat med immunrelaterade biverkningar. Tidig
diagnos av dessa och lämplig behandling är nödvändig för att
minimera livshotande komplikationer. Baserat på biverkningens allvarlighetsgrad, ska uppehåll med nivolumab eller kombinationen av nivolumab och ipilimumab göras och kortikosteroider administreras. Patienter bör övervakas kontinuerligt (i
minst 5 månader efter sista dosen) då en biverkning av OPDIVO

WWW.BMS.SE
OKTOBER 2017 1506SE17PR07924-01
Svensk Onkologi 6 · 17

kan ske när som helst under eller efter avslutad behandling.
Immunrelaterade biverkningar inträffade med högre frekvens
när nivolumab administrerades i kombination med ipilimumab
jämfört med nivolumab som monoterapi. Melanom: Innan
behandling av patienter med snabbt progredierande sjukdom, ska läkaren överväga den fördröjda effekten av OPDIVO.
Icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp och skivepitelial huvud- och halscancer: Innan behandling av patienter med
sämre prognostiska faktorer och/eller aggressiv sjukdom, ska
läkaren överväga den fördröjda effekten av OPDIVO. Klassiskt
Hodgkins lymfom: Det finns en eventuellt ökad risk för akut
graftversushost disease (aGVHD) och transplantationsrelaterad dödlighet hos patienter som genomgått allogen stamcellstransplantation efter tidigare exponering för nivolumab. Nyttan med stamcellstransplantation bör övervägas från fall till
fall. Förpackningar: 1 injektionsflaska om 4 ml eller 10 ml. Övrig
information: Rx, EF. För fullständig information, se www.fass.
se. Texten är baserad på produktresumé: 18 september 2017.
Bristol-Myers Squibb AB, Tel. 08-704 71 00, www.bms.se

Klinisk forskning i Linköping

Även om KRC är en heterogen grupp så
behandlas patienterna, med få undantag,
med samma läkemedel. Cytostatikabehandlingen består av ett 5-FU-preparat
(vanligen fluorouracil eller capecitabin)
antingen som singeldrog eller i kombination med irinotekan och/eller oxaliplatin. Antikropparna inriktar sig idag antingen mot vascular endothelial growth
factor (VEGF) eller mot den extracellulära receptorn epidermal growth factor
receptor (EGFR). Strålbehandling ges i
neoadjuvant syfte endast till rektalcancerpatienter och då antingen med 5 Gy
dagligen till totaldos 25 Gy eller 1,8-2 Gy
dagligen till totaldos 46-50,4 Gy.
Den histologiska subgrupperingar i
exemepelvis mucinösa adenocarcinom
(MAC) eller icke-MAC har idag inte någon större betydelse för behandlingsval.
Däremot kan det ha betydelse för hur
tumören svarar på behandling. MAC
definieras av världshälsoorganisationen
(WHO) som >50% mucin-innehåll i cellerna och utgör 6–19 procent av all KRC.
Ett flertal studier har visat motstridiga
resultat avseende prognosen för MAC
jämfört med det vanligare icke-MAC.
Patienter med MAC blir dock mer sällan opererade radikalt och MAC är förenat med sämre respons på kemoterapi
och kemoradioterapi. Jämfört med icke-

Kolorektalcancer

MAC upptäcks MAC i ett senare skede
och är mer benägna att ge lokala recidiv.
Det finns teorier om att den försämrade behandlingseffekten med cytostatika
och strålbehandling kan bero på att tumörcellerna är omgivna av slem (mucin) vilket gör det svårt för cytostatika,
och kanske även fria syreradikaler från
strålbehandling, att komma nära tumörcellerna. Mucinösa tumörceller delar sig

långsamt vilket även kan vara en förklaring till den försämrade behandlingseffekten eftersom det är i samband med
delning som tumörcellerna blir mest
sårbara. Tumörer från två olika patienter kan dock ha samma histologiska utseende, men ändå skilja sig i respons på
cytostatika och risk för återfall. Idag vet
man inte exakt vilka mekanismer som
styr detta, men det finns teorier om att
mängden lymf- och blodkärl i tumören
kan ha betydelse och det finns även flera
intressanta intracellulära proteiner som
förefaller kunna påverka behandlingsrespons och prognos.
Med hjälp av journaluppgifter från
närmare 500 patienter från sydöstra
sjukvårdsregionen med KRC under åren
2004–2013 samt patologiska undersökningar på tumörvävnad, är vår förhoppning att vi i framtiden ska kunna förbättra prognosen för dessa patienter genom
att välja den bäst lämpade behandlingen.

Karolina Vernmark
doktorand och ST-läkare
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ASCO

CYRAMZA
+ paklitaxel

9,63
månader

Placebo
+ paklitaxel

7,36
månader

HR (95% KI)=
0,807 (0,678; 0,962), P=0,017
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Individanpassad behandling
vid pancreascancer
Cirka 1000 svenskar diagnostiseras
varje år med cancer i bukspottkörteln.
Trots att sjukdomen är relativt ovanlig,
utgör den en av de fem vanligaste orsakerna till cancerrelaterad död i såväl
Europa som Nordamerika

P

rognosen är dålig med generell
femårsöverlevnad under fem procent. Endast 15-20 procent av
patienterna har sjukdom begränsad till
bukspottkörteln och kan opereras i botande syfte. Risken för återfall är hög
men kan reduceras med sex månaders
postoperativ cellgiftsbehandling med
5-fluorouracil, gemcitabin, eller kombinationen gemcitabin/capecitabin. Cirka
80 procent av patienterna har antingen
lokalt inoperabel eller fjärrspridd sjukdom och är inte åtkomliga för botande
behandlingar. För dessa kan cellgiftsbehandling användas för att bromsa sjukdomen och förlänga livet.
Under min post-doc i Liverpool, Storbritannien, undersökte jag biomarkörer
som kan användas för att avgöra vilka
individer som har nytta av postoperativ cellgiftsbehandling efter operation
av bukspottkörtelcancer. Transportproteinet hENT1 och metaboliseringsenzymerna DPD och CDA är exempel på
biomarkörer som kan analyseras i tumörvävnad, och användas för att bedöma prognos och förutse vilken patient
som har nytta av vilken typ av cellgiftsbehandling. hENT1 är ett transportprotein
i cellmembranet och höga hENT1 nivåer
innebär bättre prognos med gemcitabinbehandling (Greenhalf 2014). DPD
och CDA är enzymer som kan omvandla 5-fluorouracil respektive gemcitabin
till inaktiva metaboliter, och nivåerna
av dessa, ensamma eller i kombinerad
analys med hENT, kan användas för att
förutse prognosen med postoperativ

cellgiftsbehandling med 5-fluorouracil
respektive gemcitabin.
Nästa steg är att studera biomarkörer
som kan användas i palliativ situation,
dvs då patienten inte kan botas med
operation utan där cellgiftsbehandling
ges för att förlänga liv och förhindra
symptom. Sedan tre år är en ny kombinationsbehandling med gemcitabin och
nab-paklitaxel standard för dessa patienter men vi kan idag inte på förhand
avgöra vilka patienter som har god nytta
av behandlingen. Vissa patienter drabbas
av svåra biverkningar såsom nedsatt immunförsvar, allvarliga infektioner och/
eller skador på nervsystemet. I värsta fall
får patienten en behandling som saknar

effekt på tumörsjukdomen men som
ger allvarliga biverkningar och nedsatt
livskvalitet. I ett gemensamt arbete med
sjukvårdsregionerna i Kalmar och Jönköpings län har vi retrospektivt studerat
samtliga patienter som erhållit kombinationsbehandlingen gemcitabin/nab-paklitaxel, och vi kommer inom kort även
starta en multicenter prospektiv studie
där vi undersöker prognos/överlevnad,
symptombörda, biverkningar inklusive
nervskador och livskvalitetskattning i
relation till biomarkörstatus i tumörvävnad, arvsmassa och blod.
Vi arbetar också långsiktigt för att få
med fler svenska centra i våra studier,
och inom ramen för ”SSPAC” (Swedish
Study Group for Pancreatic Cancer) vill
vi bidra till skapandet av en nationell biobank med tumör, blod-, och plasmaprover från samtliga patienter som opereras
och/eller erhåller cellgiftsbehandling för
bukspottkörtelcancer.
Målsättningen med vår forskning är
att finna verktyg för att förutse vilken patient som har nytta av vilken behandling,
så vi i framtiden kan rekommendera den
enskilda patienten med bukspottkörtelcancer en behandling med maximal
effekt på tumörsjukdomen och minimal
förekomst av allvarliga biverkningar och/
eller nedsatt livskvalitet.

Nils Elander
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Fysisk träning under
onkologisk behandling
Tidigare forskning visar att fysisk aktivitet under onkologisk behandling
minskar fatigue och förbättrar livskvaliteteten, men det råder fortfarande
osäkerhet kring hur sambandet ser ut
vad gäller mängden träning, intensitet
och typ av träning.

D

en fysiska aktivitetsnivån minskar för de allra flesta patienter
kraftigt under den onkologiska
behandlingen och därför behövs också
forskning för att undersöka om tillägg av
motiverande beteendestöd bidrar till att
bibehålla aktivitetsnivån under och efter
behandlingen.
Phys-Can studien drivs i Lund, Uppsala och Linköping och inkluderar patienter som får adjuvant/neoadjuvant
onkologisk behandling vid bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Deltagarna randomiseras till fyra olika grupper:
Hög eller låg/moderat intensitet, med eller utan extra motiverande beteendestöd.
Interventionen består av fysisk träning
som pågår i sex månader och består av
styrketräning två dagar i veckan (övervakad träning i grupp med instruktörer)
samt konditionsträning som deltagarna
utför på egen hand. Studien startade i
mars 2015 och förväntas pågå till sommaren 2018, när 600 deltagare är inkluderade.
Det övergripande syftet med projektet
är:
• att undersöka effekterna av fysisk
träning (låg/måttlig eller hög intensitet, med eller utan beteendemedicinska stödstrategier) under onkologisk behandling, med avseende på
att förebygga och minimera fatigue
• att bibehålla/förbättra hälsorelaterad livskvalitet och förbättra sjukdomsutfall
• att förstå biologiska mekanismers

20

Svensk Onkologi 6 · 17

(inflammation och cytokiner) betydelse i utvecklandet och vidmakthållande av fatigue samt att utvärdera de hälsoekonomiska aspekterna.
Effekten av träningen utvärderas genom fysiska styrketester och konditionstest (VO2max) samt patientrapporterade
utfallsmått som exempelvis hälsorelaterad livskvalitet, funktion i dagligt liv,
fysisk träning, fatigue och oro/ångest.
Deltagarna för träningsdagbok på all träning och konditionsträningen styrs med
pulsklocka för rätt intensitet.
Analys pågår
I min forskning kommer jag att använda mig av data från huvudstudien för att
undersöka hur effekten av träning påverkar funktion och aktiviteter i dagligt
liv. Jag har påbörjat min första delstudie,
en kvalitativ studie om hur deltagarna
upplever att deras vardag påverkats under behandlingsperioden och vilken roll
fysisk träning har haft för dem under ti-

den. Analysarbete pågår, och ett manus
kommer att skickas in till en vetenskaplig tidskrift i början av 2018. Även om vi
inte har konkreta resultat från studien än
har jag så här långt, i min roll som samordnade för inkludering och genomförande av studien i Linköping, sett att det
fungerar bra för patienterna att genomföra interventionen, även för de som inte
tidigare tränat. Övriga delstudier i mitt
avhandlingsarbete är kvantitativa studier och ska undersöka hur deltagarnas
funktion i dagligt liv påverkats vid olika
typer av onkologisk behandling och träningsintensitet. Jag ska även undersöka
om träningen kan inverka på återgången
till arbete efter behandlingen.
Det är väldigt positivt att forska om
något som patienterna kan göra på egen
hand utanför sjukhusmiljön, och som bidrar till bättre välmående under behandlingen. Det är imponerande att se att deltagarna klarar av att träna högintensivt
under sin behandling. Träningsstudien
har också bidragit till att personalen på
onkologiska kliniken blivit bättre på att
rekommendera träning under behandlingen till sina patienter. Nu hoppas jag
att huvudstudiens resultat kan ge oss tydliga resultat som kan vägleda oss i vilken
typ av träning vi kan rekommendera.

Anna-Karin Ax
doktorand

Nytt och gammalt

ORAL BEHANDLING VID RELAPS AV MULTIPELT MYELOM

NINLARO® (ixazomib)

1

– den första orala proteasomhämmaren

En behandling som kan tas hemma1
Signifikant förlängd progressionsfri överlevnad med Ninlaro+len+dex jämfört
med placebo+len+dex.1,2,a
• ~6 månaders förlängd PFS för hela studiepopulationen (20,6 vs 14,7 mån, HR 0,74, P=0,01)
• ~12 månaders förlängd PFS för högriskpatienterb (21,4 vs 9,7 mån, HR 0,54, P=0,02)
Tid till respons 1,1 månad.1,c
Likartad biverkningsfrekvens som för placebo för allvarliga biverkningar.2,d
En kapsel en gång i veckan.1,e

len = lenalidomid, dex = dexametason bdel(17),t(4;14),t(14;16) c1,9 mån för placebo+len+dex.1 d47% i Ninlaro-regimen vs 49% i placebo-regimen.2 eDoseras en gång i
veckan på dag 1, 8 och 15 i en 28-dagars behandlingscykel.1

a

REF: 1. NINLARO Produktresumé www.fass.se. 2. Moreau et al. N Engl J Med 2016;374:1621–34.

q Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal
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uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.
NINLARO® (ixazomib), Hård kapsel, L01XX50, receptbelagt. FARMAKOLOGISK GRUPP: Övriga cytostatiska/cytotoxiska medel, reversibel proteasomhämmare. STYRKA:
NINLARO® finns i tre styrkor som innehåller 2.3, 3, och 4 mg ixazomib. INDIKATION: NINLARO i kombination med lenalidomid och dexametason är indicerat för behandling av
vuxna patienter med multipelt myelom som tidigare har fått minst en behandling. DOSERING: NINLARO® administreras tillsammans med lenalidomid och dexametason i en
28-dagars behandlingscykel. Rekommenderad startdos av NINLARO® är 4 mg som administreras oralt en gång i veckan på dag 1, 8 och 15. NINLARO® ska tas vid ungefär
samma tidpunkt åtminstone 1 timme före eller 2 timmar efter måltid. Kapseln ska sväljas hel med vatten. Administrering av lenalidomid och dexametason enligt rekommendation i respektive produktresumé. Behandlingen är kontinuerlig och ska fortsätta fram till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.
VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET: Låga trombocytvärden har rapporterats hos patienter som behandlats med NINLARO®. Lägst värden förekommer oftast i mitten av cykeln och
återställs till basvärdet i början på nästa cykel. Trombocyttalet bör övervakas minst en gång i månaden. Gastrointestinala biverkningar har rapporterats i samband med
NINLARO® och har i vissa fall krävt behandling. Dosen bör justeras vid allvarliga (grad 3–4) symtom. Utslag har rapporterats vid användning av NINLARO® och bör behandlas
med understödjande vård eller dosjustering vid svårighetsgrad 2 eller högre. Patienten ska övervakas avseende symtom på perifer neuropati. NINLARO® har mindre effekt på
förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet och yrsel har dock observerats hos patienter som behandlas med NINLARO® och hänsyn bör tas till detta vid
framförande av fordon eller användning av maskiner. Se även produktresumén för de läkemedel som används i kombination med NINLARO®. FÖRPACKNING: Plånboksförpackning innehållande en kapsel. Tre enskilda plånboksförpackningar är förpackade i en kartong. Övrig information: Subventionsansökan pågår. För fullständig information
se www.fass.se. Texten är baserad på produktresumé: 18 september 2017.

Takeda Pharma AB, Box 3131, 169 03 Solna. Tel: 08-731 28 00. www.takeda.se
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Kllinisk cancerforskning

Kurs
Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi
och nya behandlingsprinciper
Denna kurs arrangeras av Roche (Roche AB och Roche Diagnostics Scandinavia AB)

Ulfsunda slott 15 – 16 mars 2018
Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga rönen inom lymfatiska maligniteter. Målgruppen
är specialister eller ST-läkare inom hematologi eller
onkologi med lymfom/KLL intresse. Det är en interaktiv
kurs där deltagarna kommer att få många möjligheter till
diskussioner med kollegor och kursansvariga.

Kursansvariga och föreläsare
Professor Mats Jerkeman, Lund
Professor Birgitta Sander, Stockholm
Docent Björn Wahlin, Stockholm
Docent Daniel Molin, Uppsala

För utbildningen utgår en deltagaravgift på 2 000 kronor.
Kostnaden för hotellrum inklusive frukost är 1 500 kronor
och faktureras av Roche AB samtidigt med deltagaravgiften.
Deltagaren bokar och betalar sin resa själv. Roche AB
står för alla måltider under utbildningen. Inbjudan med
anmälningsblankett är utskickad till berörda kliniker.

Professor Per-Ola Andersson, Borås
Richard Rosenquist Brandell, Stockholm
Vid frågor är ni välkomna att kontakta Ulla Klinga på mobiltelefon
0709-67 01 03 eller e-postadress ulla.klinga@roche.com

Med vänlig hälsning Roche AB

Ulla Klinga
Medicinsk projektledare

Program torsdag 15 mars

Program fredag 16 mars

09.30 – 10.00

Samling med kaffe och smörgås

08.30 – 10.00

Proteasomhämmare, imider

10.00 – 10.10

Välkomna samt praktisk information

10.00 – 10.30

Kaffe

10.10 – 12.30

Molekylär patologi - sekvensering

10.30 – 12.00

Epigenetik, mTOR-hämmare

12.30 – 13.30

Lunch

12.00 – 13.00

Lunch

13.30 – 15.00

B-cellsreceptorn och dess hämmre

13.00 – 14.30

Checkpoint - blockad och nya immunterapier

15.00 – 15.30

Kaffe

14.30

Samling och avslut med kaffe

15.30 – 16.00

BCL2 inhibition

16.00 – 17.00

Nya antikroppar

Roche AB, Box 47327, 100 74 Stockholm.
08-726 12 00. www.roche.se
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Lipus har granskat och godkänt denna kurs.
Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se Lipus-nr 20170083.

SE/HAEM/0617/0008a

Daniel Tesfa
Medicinsk terapiområdeschef

Docent Kristina Drott, Lund

Debatt

Debatt: Patienterna
behöver sina cancerläkare
Denna artikel har ledningen för Svensk
Onkologisk Förening och verksamhetschefsgruppen inom onkologi tidigare
publicerat i dagspress. Vi vill ändå låta
våra medlemmar ta del av artikeln som
belyser en för alla angelägen fråga.

C

ancer är en sjukdom som ständigt
är i fokus. För bara några decennier sedan var en cancerdiagnos
för väldigt många det samma som en
dödsdom. Så är inte längre fallet. Cancer
är idag till väldigt stor del en botbar sjukdom och en sjukdom som man kan leva
med så länge att man talar om cancer
som en kronisk sjukdom.
Många faktorer har bidragit till framstegen och gör att vi kan ana en framtid
där resultaten kan bli ännu bättre:
• Vi är bättre på att upptäcka cancer
tidigt vilket ökar möjligheterna till
en framgångsrik behandling
• Bedömning av patienterna med
röntgen, magnetkamera och annan
teknik har förbättrat diagnostik och
behandling
• Strålbehandling kan ges med högre
precision och mindre biverkningar
• Vi vet mer om varje typ av cancer
och kan individualisera behandlingarna på ett sätt som inte var möjligt
för bara några år sedan
• Vi har fått tillgång till nya läkemedel
som i vissa fall revolutionerat cancervården.
Genom intensiv forskning och utveckling ges cancervården hela tiden nya
möjligheter och behandlingar. Patienterna kräver med all rätt att det ska finnas
tillgång till fungerande behandlingar
- både nya och gamla. Vi cancerläkare
ansvarar för dessa behandlingar. Resultaten i svensk sjukvård är mycket goda och
vi är stolta över att vara en del av detta
arbete. Vi har ett stimulerande och me-

ningsfullt arbete där vi hela tiden ges nya
möjligheter att behandla allvarliga sjukdomar. Enligt Cancerfondens årsrapport
saknas idag cirka 70 cancerspecialister
i Sverige. Det säger en del om hur ansträngd dagens situation är och inger oro
för hur vi fortsättningsvis ska klara den
utveckling vi bara sett början av. Hittills
har debatten präglats av frågan hur vi ska
ha råd med alla nya läkemedel. Frågan
borde snarare vara: har vi den kompetens som krävs för att kunna ge dem?
Vi är många som ser kompetensförsörjningen som den absolut största
utmaningen för framtidens sjukvård.
Cancervården kan tjäna som ett tydligt
exempel på denna utmaning. Låt oss illustrera detta med några siffror:
• Antalet individer i Sverige som insjuknar i cancer varje år har ökat
med 36 procent på 20 år, från 43 000
till drygt 60 000
• Antalet individer i Sverige som un-

der och efter cancerbehandling har
ökat med 82 procent under samma
tid, från 262 000 till 478 000.
• Överlevnaden i cancer har ökat 20
procent
• Antalet
behandlingsmöjligheter
i form av nya läkemedel och nya
kombinationer av läkemedel har
fyr- eller femdubblats.
Vid tre stora cancersjukdomar (bröst-,
prostata- och tjocktarmscancer) finns
idag mellan fyra och upp till tio olika
behandlingslinjer; vid sjukdomar som
för bara några år sedan nästan stod utan
medicinska
behandlingsmöjligheter
finns idag fler fungerande behandlingsmöjligheter (maligna melanom, lungoch njurcancer). Listan kan göras längre.
Vi cancerläkare har också blivit fler,
och många tycker att vi därför borde klara den ökade anstormningen av patienter. Men så enkelt är det inte.
Genom att antalet patienter med can-
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cer blivit fler, samtidigt som ett större antal patienter också går i genom betydligt
fler behandlingar går det inte ihop. Här
följer ett räkneexempel som kan illustrera vår situation:
Antag att 12 000 (drygt en fjärdedel)
av de patienter som fick cancer 1995
blev aktuella för behandling på en cancerklinik. De fick strålbehandling eller
cellgifter. För några fanns möjligheter
till behandling även vid återfall. Vi antar
vidare att varje patient i genomsnitt genomförde sex läkarbesök i samband med
dessa behandlingar, totalt 72 000 besök.
Det fanns vid denna tid ca 220 specialister i onkologi (72 000 besök fördelat på
220 specialister = 327 besök per specialist).
Idag kan man anta att 20 000 (en tredjedel) av cancerpatienterna kommer till
en onkologklinik (en försiktig uppräkning jämfört med 1995). Orsaken är att
betydligt fler får behandling och att de
som får återfall kan få både många och
långa behandlingar. Detta innebär att de
kommer att träffa en cancerläkare betydligt fler gånger. Om antalet läkarbesök i
genomsnitt ökar till tio per patient motsvarar det 200 000 läkarbesök. Fördelat
på 452 specialister (antalet 2014) motsvarar det 442 besök per specialist. Varje
specialistläkare förväntas således hantera
50 procent fler patienter idag än för 20
år sedan.
Förutom denna ökade arbetsuppgift
har vi också ålagts allt mer administrativa bördor som ofta måste lösas manuellt
i brist på fungerande it-stöd. Kraven som
ställts i den nationella cancerstrategin,
exempelvis att patienter ska få sitt tillstånd bedömt vid multidisciplinära konferenser för att få en allsidig bedömning
av olika behandlingsalternativ, har vi
infört för de flesta diagnoser. Den ökade
kunskapsmängden kräver att vi ständigt
kompetensutvecklar oss för att vi ska
kunna medverka i den snabba utvecklingen. Precis som andra specialistergrupper är vi del av en generationsväxling där allt fler väljer att arbeta deltid;
för att i större utsträckning ta hand om
barn eller att förverkliga andra intressen
utanför jobbet. Detta leder till målkonflikter eftersom sjukvården också ställer
krav på deltagande i utvecklingsarbete
och forskning. Åldersstrukturen är snedfördelad hos landets onkologer, pensionsavgångarna är fler än den påfyllnad
som sker i form av nya specialister.
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Mot denna bakgrund vill vi säga att
dagens och framtidens patienter behöver
fler cancerläkare. Vårt budskap till landstingsledningarna runt om i landet som
har det formella ansvaret för kompetensförsörjningen i sjukvården är:
Öppna dörrarna för nya kollegor i cancervården genom att finansiera fler utbildningsplatser.

För Svensk Onkologisk Förening och
Svenska Onkologichefsgruppen

Margareta Randén
Magnus Lagerlund
Johan Ahlgren
Elisabeth O Karlsson
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TILLSAMMANS MOT
BRÖSTCANCER

I mer än 20 år har vi engagerat
oss i kampen mot bröstcancer genom
forskning och behandling.
Men vår strävan slutar inte där. Vi vill
samarbeta för att patienterna ska få
en bättre vardag och en ännu bättre
morgondag.

TILLSAMMANS FÖR ATT ÖKA FOKUS
PÅ SPRIDD BRÖSTCANCER

Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby,
08–732 32 00, www.novartis.se
SE1705646597
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Nya riktlinjer

Första PD-L1 hämmaren för behandling av NSCLC och urinblåsecancer

TECENTRIQ®q
NY CANCERIMMUNTERAPI
SOM KAN GES OAVSETT
PD-L1 STATUS
SE/ TCN /0617/0002

Indikationer
TECENTRIQ i monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad
eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) efter tidigare behandling med kemoterapi.
Patienter med EGFR-aktiverande mutationer eller ALK-positiva tumörmutationer bör också ha
fått målstyrd behandling innan de behandlas med TECENTRIQ.
TECENTRIQ i monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad
eller metastaserad urotelialt carcinom (UC) efter tidigare behandling med platinuminnehållande
kemoterapi, eller då cisplatin inte anses lämpligt.
qDetta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera
ny säkerhetsinformation. Hälso-och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.
Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på
sverige.safety@roche.com eller via telefon 08-726 12 00.
TECENTRIQ® (atezolizumab), PD-L1 hämmare, L01XC. (Rx, EF)
Kontraindikationer: Överkänslighet mot atezolizumab eller mot något hjälpämne i läkemedlet.
Varningar och försiktighet: Immunrelaterade biverkningar: kan inträffa efter den sista dosen
atezolizumab. Baserat på biverkningens svårighetsgrad bör atezolizumab sättas ut och
kortikosteroider administreras. Dosering: Fast dos 1200 mg i.v var tredje vecka. Initial infusion måste
administreras under 60 minuter. Om första infusionen tolereras väl kan följande infusioner ges under
30 minuter. Förpackningar: Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1200 mg atezolizumab. Senaste
produktresumé uppdaterad 2017-09-21. För fullständig information se www.fass.se
Svensk
Onkologi
6 · 17
2608-726
Roche AB,
12 00,
www.roche.se

Strålbehandling

Uppdaterad målbeskrivning
för strålbehandling
Arbetet med uppdatering av den gemensamma målbeskrivningen för strålbehandling har inletts, ett återkommande arbete sedan 1991 då den första
gemensamma målbeskrivningen presenterades.

T

rots denna gemensamma plattform ser det olika ut i olika delar
av Europa. Det finns exempelvis
tre länder där strålonkologer idag inte
får skriva ut eller ge generell antitumoralbehandling (Portugal, Österrike och
Nederländerna) och andra länder där
begränsningar finns. Många är faktiskt

avundsjuka på oss i Norden som är utbildade i både strålbehandling och medicinsk onkologi. Samtidigt finns andra
områden, där det finns anledning att
inspireras av eller ta efter andra länder,
inte minst när det gäller kompetensförsörjning. På flera håll finns en nationell
kompetensförsörjningsplan där nya STtjänster tillsätts på nationell basis. I Norge ansvarar respektive sjukvårdsregion
(fyra stycken) för kompetensförsörjningen, medan vi i Sverige har 21 landsting/
regioner som enskilt ansvarar och beslutar om resurser för ST-tjänster. Det är lätt
att inse att det blir svårt att få till en bra

fördelning nationellt, vilket även påverkar möjligheten till en likvärdig vård.
Den fjärde revideringen av ESTRO:s
målbeskrivning för ST-läkare påbörjades vid ett möte i Bryssel där ett 40 kollegor från 15 länder samlats. Den första
gemensamma målbeskrivningen kom
1991, och den senaste (från 2011) används i nationella målbeskrivningar i tre
fjärdedelar av Europas länder (inklusive
Sverige).
Arbetet syftar till att ta fram en målbeskrivning med en basnivå där alla länder skall kunna känna sig inkluderade.
Sedan kommer det finnas utrymme för
anpassningar av målbeskrivningen till
olika länders förutsättningar. Bland annat kommer kunskap om generella behandlingar lyftas. Det finns en tendens
i flera länder att korta utbildningen på
grund av ekonomiska skäl, något som
alla delegater vid mötet var ogillade.
En nyhet i den nya målbeskrivningen
blir att det kommer att finnas nya förslag
på bedömningsnivåer av olika arbetsuppgifter, allt ifrån starten då ST-läkaren
går bredvid till vad man gradvis ska klara
själv.
Ett första utkast till målbeskrivning
ska vara klart till ESTRO i slutet av april
2018 och målet är att allt skall vara helt
klart 2019.

Magnus Lagerlund
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Lungkonferensen i Yokohama

Lungcancerkonferens i Yokohama
Big in Japan
Yokohama är Japans andra största stad
med mer än 3,7 miljoner invånare och
är en viktig hamnstad för både export
och import. I år var staden värd för
världens största lungcancermöte med
fler än 7 000 delegater från mer än
100 länder som tagit sig till Yokohamas PACIFICO Convention Center, där
konferensdeltagarna fick ett kungligt
välkomnade av Japans kronprins Naruhito.

S

om alltid på internationella konferenser är det långa dagar med stora
mängder information som presenteras. Programmet inleddes klockan sju
på morgnarna och avslutades vid åttatiden på kvällen. Det pågick mer än tio
parallella presentationer, som innehöll
uppdateringar i bland annat kirurgi,
cellbiologi, kemoterapi och målstyrda
behandlingar. Men där hölls också presentationer riktade till patientgrupper.
Fler än 2 000 abstract presenterades på
mötet; ett uttryck för den snabbt växande
kunskapen kring lungcancer vilket också
kan avläsas i att den globala konferensen
nu arrangeras årligen istället för vartannat år.
Genetiska markörer
Förståelsen för lungcancerns biologi och
möjligheterna till målinriktad behandling av lungcancer har utvecklats mycket
under de senaste åren, vilket vi nu kan
se effekterna av i förlängd överlevnad.
Framför allt för patienter med icke småcellig lungcancer (NSCLC) av adenotyp
har en lång rad målstyrda behandlingspreparat lanserats de senaste åren.
Gemensamt för all målstyrd behandling är att det behövs genetiska biomarkörer för att förutse respons. En fördjupad genetisk klassificering gör det möjligt
att identifiera de patientgrupper som kan
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Fredrik Enlund vid IASLC WCLC 2017, Yokohama.

svara på målinriktad terapi och mycket
ett fokus på kongressen hade lagts på
målinriktade EGFR/ALK-baserade terapier och immunoterapier (PDL1/PD1).
Re-biopsi vid progress
Mot den bakgrunden var det inte konstigt att många av föreläsningarna poängterade vikten av att ta nya biopsier
då patienten inte längre svarar på den
ursprungliga TKI-behandlingen. Tumörcellen når resistens genom flera olika
mekanismer där Dr Wolf från Köln, redovisade vanliga resistensmutationer vid
NSCLC. Dit hör EGFR T790M (i 40-60
procent) eller MET-amplifiering, en vanlig orsak till sekundär terapiresistens. Dr
Wolf redovisade en specifik mutation i
EGFR C797S/R som även ger terapiresistens till tredje generationens EGFR-TKI.
Ibland är det svårt att ta ett adekvat
vävnadsprov från en tumör och då blir
det ännu svårare för den behandlande
klinikern att besluta om val av terapi för
patienten. Under de senaste åren har det
utvecklat en ny teknik där man kan extrahera fritt cirkulerande tumör DNA

från serum. Ett vanligt blodprov är allt
som behövs för analysen (dock taget i
speciella rör som stabiliserar DNA).
Detektion av cirkulerande tumör DNA
i serum (”liquid biopsies, Ct(tumör)
DNA, Cf(fritt)DNA) är en teknik med
stor potential inom flera tumörgrupper och förstås även för lungcancer. Dr
Lam, MD Andersson Cancer Center,
presenterade en studie där man studerat tillförlitligheten av detektion av CtDNA och visar att mängden tumör DNA
i serum verkar vara lägre hos patienter
med EGFR-muterade tumörer. Hypotesen är att EGFR tumörer är mindre än
andra ickemuterade tumörer och därför
släpper mindre mängder DNA i blodet.
Flera rapporter redovisar även hur man
använder ctDNA för att undersöka resistens-mutationer som uppkommer efter
första linjens EGFR TKI-behandling, till
exempel EGFR T790M i serum.
Dr Weng Tan, National Cancer Center
Singapore, redovisade försök med att använda ctDNA från serum redan vid diagnos. Fördelarna är en tidig molekylär
testning, lätt provtagning och en snabb

Lungkonferensen i Yokohama

av mutationer som kan vara associerade
med lungcancer. I studien har 1500 personer screenats och 88 personer identifierades som potentiellt positiva för ev
lungcancer. Av dessa kunde CT-undersökning påvisa lungtumör bland hälften
(42 st). De flesta var i tidigt stadium och
personerna som screenade positivt erbjöds behandling.
E-cigaretter
Innan jag dyker ner i genetiken så vill jag
återkoppla ett par allmänna föreläsningar. Carolyn Dresler, FDA, USA berättade
om ett nytt nikotin-leveranssystem som
utvecklats av tokaksindustrin (HNB-cigaretter, ”Heat Not Burn”, i Sverige =
E-cigaretter) där man har utvecklat en
cigarett som innehåller färre skadliga
ämnen. Hon beskrev att HNB-cigaretten
blivit allt mer populär men att vi ännu
inte vet hur skadlig/oskadlig den är med
avseende på maligniteter.
Andra generationen
Resultat från flera olika läkemedelsstudier rapporterades. I ARCHER 1050
studien (452 patienter) rapporterade
Dr Wu (Guangdong, Kina) att man ser
bättre effekt med andra generationens
EGFR TKI (Dacomitinib) jämfört Gefitinib redan i första linjens behandling för
EGFR-muterade NSCLC. Ytterligare en
läkemedelsrapport, FLAURA med data
från 556 patienter, visade bättre effekt
för Osimertinib jämfört första generationens EGFR-TKI (Gefitinib/Erlotinib)
som första linjens behandling för EGFR-muterad NSCLC. I ALEX-studien
visar man även här på bättre effekt för
andra generationens ALK-inhibitorer,
Alectinib jämfördes med Crizotinib för
behandlade ALK-positiva NSCLC. Andra eller tredje generationen EGFR-TKI
eller ALK inhibering verkar alltså vara
ännu bättre anpassade än sina föregångare och ge patienter med NSCLC en förlängd progressionsfri överlevnad.

Yokohamas PACIFICO Convention Center.

Användning av ”liquid biopsies” visade goda förutsättningar att tidigt upptäcka lungcancer (från dr Dr Dives presentation).

utredningsgång, nackdelarna är att
känsligheten för testningen är sämre än
med paraffinmaterial. Med den senaste
NGS-tekniken (next generation sequencing) kan man nå en relativt hög känslighet i analysen. Men vävnad är fortfarande att föredra vid molekylär testning.

Screening på köpcenter
Dr Dive, CRUK Manchester Institute,
presenterade preliminära resultat från
en spännande studie där man använt
serumprovtagning för att screena utvalda ”risk-personer” (rökare) på ett shoppingcenter i Manchester för förekomst

Prediktiva biomarkörer
Identifiering av mutationer i EGFR-genen har varit en genetisk reflexanalys
i svensk sjukvård på icke småcelliga
lungcancertumörer (NSCLC) av adenotyp sedan flera år tillbaka. Erlotinib och
Gefitinib, de första målstyrda tyrosinkinasinhibitorerna (TKI) har visat god
effekt på NSCLC-patienter med de vanligaste mutationerna (EGFR del ex 19
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eller L858R). Andra generationens TKI
(Afatinib och Dacomitinib) och även
tredje (Osimertinib) har nu undersökts
i flera olika studier. Från Memorial Sloan Kettering i USA, redovisades en behandlingsalgoritm som man använde
vid sjukhuset. Man erbjuder flera olika
behandlingar där man växlar mellan
målstyrdbehandling, immunoterapi och
kemoterapi beroende på genotypen i patientens tumör-DNA. Kopplingen mellan behandlingsval och tumörens genetiska profil blir viktig korrelation för en
effektiv behandling.
En strategi för hur man behandlar patienter med ovanliga EGFR mutationer
(inte EGFR del 19 eller L858R) rapporterades från Kanagawa Cancer Center,
Japan. Man konstaterade att ”ovanliga”
mutationer motsvarar nära 16 procent av
alla EGFR-muterade patienter och alltså
inte är så ovanliga. Presentationen redovisade studier som visar att andra generationens EGFR-TKI har en bättre effekt
för dessa typer av mutationer.
Nya biomarkörer
KRAS-mutation är en drivande genetisk förändring i cirka 25 procent av alla
NSCLC. Det gör den till ett eftertraktat
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mål för inhibering, men det verkar vara
svårt att hitta en bra drog för att inhibera
KRAS. På kongressen redovisades flera
försök som gjorts med olika syntetiska
droger som dessvärre inte verkar kunna
inhibera KRAS. Det pågår fortfarande
studier på andra molekyler med syfte att
hitta någon som kan inaktivera KRAS.
SOS1 är en ny kandidatgen som visat
sig vara aktiverande muterad i NSCLC.
Diana Cai, Dana-Farber Cancer Institute, USA, rapporterar att man identifierat
mutationer i SOS1 och att vissa mutationer dessutom är känsliga för MEK-inhibering (Tramerinib). Försöken är ännu
forskningsdata, men vi kommer säker
höra mer om denna nya mutationstyp
vid NSCLC i framtiden.
Immunoterapi
Patienter med småcellig lungcancer
SCLC har en sämre prognos och färre terapimöjligheter än NSCLC. Här i Yokohama presenterades resultat från CheckMate 032-studien där man kombinerat
Nivolumab/Ipilmumab och jämfört med
traditionell kemoterapi. Patienter med
hög tumörmutationsbörda (TMB) verkar svara bättre med Nivolumab. Studien
pekar mot att man med framgång kan

behandla patienter med SCLC med immunoterapi hos patientgruppen som har
hög mutationsfrekvens, liknande data
har setts hos andra tumörgrupper.
Flera studier rapporterades för immunoterapi med PD-L1/PD1 eller CTLA4-inhibering på patienter med lungcancer men också för mesoteliom. Dr
Baas, The Netherlands Cancer institute,
Amsterdam rapporterade en studie som
visat god effekt av Nivolumab för patienter med pluralt mesenteliom.

Fredrik Enlund
(Tack till Svensk Onkologi och Johan Janssons Forskningsfond, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som tillsammans finansierade min resa.)

ASCO

TARGET
EGFR T790M1

INDIKATION: Tagrisso
är indicerat för behandling
av vuxna patienter med lokalt
avancerad eller metastaserad
icke-småcellig lungcancer
(NSCLC) med epidermal
tillväxtfaktorreceptor (EGFR)
T790M-mutation.

Referens: 1, Tagrisso SPC 06.07.2017, www.fass.se
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Tagrisso (osimertinib) R X EF. Övriga antineoplastiska medel, proteinkinashämmare. ATC-kod: L01XE35. Filmdragerade
tabletter 40 mg och 80 mg.
Indikation: Tagrisso är indicerat för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig
lungcancer (NSCLC) med epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) T790M-mutation.
Utvärdering av mutationsstatus: Innan Tagrisso förskrivs måste EGFR T790M-mutationsstatus fastställas av ett kliniskt
laboratorium med en validerad testmetod. Mutationstestet kan utföras på vävnadsprov eller från cirkulerande tumör-DNA
(ctDNA) från ett plasmaprov.
Varningar och försiktighet: Om interstitiell lungsjukdom (ILD) diagnostiseras ska Tagrisso utsättas.
Förpackning: 30 tabletter (3 st blisterark) i styrkorna 40 mg och 80 mg.
Senaste översyn av Produktresumén 06.07.2017.
För övrig information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och aktuella priser, se www.fass.se.
SE-2273-08-17-ONC

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, tel: 08 – 553 260 00, www.ConnectInHealth.se
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Tidigare screening för kolorektalcancer
Organisationen United European Gastroenterology har genomfört sin årliga
kongress. Denna gång i Barcelona. Programmet under kongressen är brett,
men det rapporteras också en hel del
som berör cancerområdet. Här följer en
sammanfattning:

K

olorektalcancer (CRC) är den
näst vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i Europa, med
cirka 228 000 avlidna varje år. Studier
har visat att tre av tio som insjuknar är
yngre än 55 år.
Det finns stark evidens för att screening för CRC minskar incidens och mortalitet. Ändå råder det stora skillnader
för hur screening bedrivs i Europa. Trots
ökningen av CRC hos yngre vuxna, så
riktar sig majoriteten av screeningprogrammen till personer mellan 50 och 55
års ålder – och börjar i en del fall först
vid 60 års ålder.
Forskare i Frankrike analyserade 6 027
utförda koloskopier i en prospektiv studie, och fann en ökning på 400 procent
när det gäller detektion av neoplasier hos
patienter mellan 45 och 49 år i jämförelse
med 40 – 44-åringar. De fann också att
detektionsraten var åtta procent högre
hos personer mellan 45 och 49 än hos
personer mellan 50 och 55 års ålder.
Tidigare screening
Dessa data presenterades av studiens huvudprövare, Dr David Karsenti, Frankrike. Han ansåg att screeningprogram för
CRC med anledning av dessa fynd ska
börja vid 45 års ålder.
– Vi har visat att det är vid 45 års ålder
som vi kan se en anmärkningsvärd ökning av kolorektala lesioner – särskilt när
det gäller tidiga neoplasier.
Han fortsatte med att förklara att denna ökning kvarstår även om man exkluderar individer med en familjehistorik
– eller en personlig historia – av polyper
eller cancer.
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David Karsenti

Wai K. Leung

– Oavsett vilken typ av screening det
handlar om så visar resultaten av vår
forskning att screening för CRC bör börja när individen har fyllt 45 år. Det skulle
hjälpa oss att tidigare upptäcka CRC hos
unga vuxna, och även göra det möjligt
att identifiera och avlägsna premaligna
polyper.

magsäckscancer, och står för 78 procent
av den globala förekomsten av ventrikelcancer.
Man tror att mer än hälften av jordens
befolkning är infekterad, men att de flesta är omedvetna om det – tills dess de
utvecklar symptom som halsbränna eller
dyspepsi. I vissa delar av Europa är siffran lägre – under 20 procent, medan i
vissa länder i Afrika är den över 80.
Diagnosen ställs vanligtvis med hjälp
av ett blod- eller utandningstest, men
kan även göras med endoskopi eller att
avföringstest.
I en studie som presenterades under

Reducering av magsäckscancer
Helicobacter pylori är en bakterie som är
klassificerad som cancerogen av International Agency for Research on Cancer.
Infektion av H. pyroli är den mest signifikanta riskfaktorn för utveckling av

UEG WEEK i Barcelona

– Trots att det tidigare har ansetts vara
för sent att ge terapi som eradikerar H.
pylori till de äldre, kan vi nu rekommendera att man ska göra det – för att hjälpa
dem att reducera sin risk för att bli drabbad av magsäckscancer, var hans slutsats.

Kelvin Tsoi

öppningssessionen i Barcelona presenterade professor Wai K. Leung, Hong
Kong, att de funnit att behandling av H.
pylori-infektion ledde till en ansenlig reduktion av risk för att drabbas av magsäckscancer – särskilt för de äldre. Det
var en populationsbaserad studie där 63
000 personer ingick och som hade fått
antibiotikabaserad behandling mot bakterien. Studien visade en riskreduktion
för magsäckscancer på 22 procent för de
som var äldre än 60 år, jämfört med bakgrundsbefolkningen.

Aspirin förebygger cancer
Acetylsalicylsyra används globalt för att
behandla ett antal sjukdomar, och bruket har ett spann från att användas för
att på kort tid för att få smärtlindring
till att vara förskrivet under lång tid. Det
omfattande användandet är föremål för
debatt inom medicinen, men en nyligen
genomförd studie visade att patienter
som upphörde med att ta acetylsalicylsyra (som aspirin och magnecyl) ökade
risken för att drabbas av allvarliga kardiovaskulära händelser som hjärtinfarkt
eller stroke, jämfört med dem som fortsatte med läkemedlet.
I en studie som presenterades på UEG
Week av Prof Kelvin Tsoi, Hong Kong,
och som omfattade över 600 000 individer, hade forskare jämfört patienter som
var förskrivna aspirin över lång tid (mer

än 6 månader, den genomsnittliga tiden
för bruk av aspirin var 7,7 år) med individer som inte använde aspirin och sedan
undersökt deras förekomst av cancer av
olika slag. Det visade sig att de som tog
aspirin uppvisade en reduktion av leveroch esofaguscancer med 47 procent, för
magsäckscancer med 38, pankreascancer
34 och för kolorektalcancer var det en reduktion av incidensen med 24 procent.
Effekten av bruk över lång tid av aspirin på incidens för cancer utanför
mag-tarmkanalen hade också undersökts. Man såg då en signifikant reduktion för vissa cancerformer – (leukemi,
lungor och prostata) men inte för andra
(bröst, urinblåsa, njure och multipelt
myelom).
Behov för stratifierad epidemiologi
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) var
föremål för ett stort antal symposier under UEG Week. Ett av dessa handlade
om cancer och IBD.
Risken för att få kolorektalcancer är
starkt förhöjd för patienter med IBD och
långvarig, extensiv kolit
– Det är ett exempel på vikten av stratifiering. IBD-patienter med långvarig
kolit – längre än 10 år – har en åttafaldig
riskökning, jämfört med övriga IBD-patienter som har en fördubblad risk, sa
Prof Laurent Beaugerie, Frankrike.
Patienter med Crohn's sjukdom och
långvariga tunntarmslesioner – som allt
oftare inte opereras – har en substantiell
risk för adenocarcinom i tunntarmen,
och Crohn-patienter med kroniska anala
eller perianala lesioner har hög risk för
anorektal cancer.
Tiopuriner ger ökad risk
Dr Vito Annese, Dubai, tog upp terapier
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för IBD och risken med dessa för cancer.
Han började med 5-ASA preparat, som
är ett mycket vanligt förekommande läkemedel för denna patientgrupp.
– 5-ASA medför ingen ökad cancerrisk vid IBD. Dessutom behövs det prospektiv forskning av hög kvalitet för att
utvärdera dessa preparats potentiella
preventiva roll, påpekade han.
Kortikosteroider, som också är vanliga, medför heller inte någon ökad risk
för cancer.
– Men tiopuriner, som är nästa steg i
behandlingstrappan, medför en ökad
risk. Detta enligt European Crohn's and
Colitis Organisation (ECCO). Dessa patienter har ökad risk för att drabbas av
lymfom, fortsatte Vito.
Högst är denna risk för män över 50
år. Tiopuriner medför även en förhöjd
risk för hudcancer (icke melanom). Här
råder det oklarhet om denna riskökning
består efter avslutat bruk av tiopurin eller
inte.
Cancerläkemedel associerade med förvärrad kolit
Hur ska man handlägga en patient med
IBD som med nyligen behandlad cancer?
Frågan utgjorde rubrik för ett föredrag av
Dr Krisztina Gecse, Holland.
Hon konstaterade inledningsvis att
data visar att IBD-patienter med tidigare
cancer har en ökad risk att utveckla cancer – antingen ny eller recidiv.
Patienter som har aktiv IBD när cancer
upptäcks, kan komma i remission tack
vare den immunosuppressiva effekten
från cancerbehandlingen.
Försämring av en kolitsjukdom har associerats med användandet av docetaxel
för bröstcancer, ipilimumab för melanom, sunitinib och sorafinib för njurcellscancer samt rituximab.
Om patienten har aktiv IBD och en
historia av malignitet är det säkert att använda 5-ASA, nutritionsterapi och lokala
kortikosteroider.
– Vid svåra skov som inte svarar på
den behandlingen, är användandet av
TNF-hämmare, metotrexat, systemiska
steroider under kort tid och/eller kirurgi
åtgärder man kan överväga från fall till
fall, sa dr Krisztina Gecse.
– Dessa patienter bör alltid handläggas
multidisciplinärt tillsammans med en
onkolog.
Per Lundblad
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Laurent Beaugerie

Vito Annese

Krisztina Gecse

Hans kluriga fall

En klurig knöl
En tillväxande böld
42-årig man som sen 6 månader har en
tillväxande knöl på fotleden (se bild).
På misstanke om ganglion utfördes enkel kirurgi. PAD visade malignitet med
en för diagnosen typisk translokation
t(x;18). Vilken är diagnosen?

Svar: Se sidan 36.
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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
Translokation t(x;18) är typiskt för synovialt sarkom liksom platsen för tumören (nära stora leder). Olyckligt med inadekvat primär kirurgi. Patienten fick
amputera foten för att få lokal kontroll.
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Test to treat with Lynparza

One Step Further

If she has BRCAm platinumsensitive relapsed ovarian cancer

For patients with advanced EGFR
T790M-mutated NSCLC

Lynparza
Referens: 1, Ledermann J et al. The Lancet Oncology 2014;15(8):852-861
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Lynparza (olaparib) Övriga antineoplastiska läkemedel, PARP-hämmare. ATC-kod: L01XX46 Hård kapsel 50mg. Rx, F. Indikation: Lynparza
är indicerat som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna patienter
med platinumkänslig recidiverande BRCA-muterad (germline och/eller
somatisk) höggradig serös epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer och som är i respons (komplett eller partiell) efter platinumbaserad
cytostatikabehandling. Patienterna måste ha en bekräftad BRCA (breast
cancer susceptibility)-mutation (antingen i könsceller eller i tumören) innan
behandling med Lynparza sätts in. BRCA-mutationsstatus ska fastställas
av ett rutinerat laboratorium med en validerad testmetod. Förpackning:
4 x 112 kapsel/kapslar burk. Senaste översyn av Produktresumén 12/2016.
För övrig information se www.fass.se. AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje,
tel: 08-553 260 00.

Tagrisso
Referens: 1, Tagrisso SPC 2017-04-24, www.fass.se
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Tagrisso (osimertinib) RX EF. Övriga antineoplastiska medel, proteinkinashämmare. ATC-kod: L01XE35. Filmdragerade tabletter 40 mg och 80 mg.
Indikation: Tagrisso är indicerat för behandling av vuxna patienter med
lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC)
med epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) T790M-mutation. Utvärdering
av mutationsstatus: Innan Tagrisso förskrivs måste EGFR T790Mmutationsstatus fastställas av ett kliniskt laboratorium med en validerad
testmetod. Mutationstestet kan utföras på vävnadsprov eller från cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) från ett plasmaprov. Varningar och försiktighet:
Om interstitiell lungsjukdom (ILD) diagnostiseras ska Tagrisso utsättas.
Förpackning: 30 tabletter (3 st blisterark) i styrkorna 40 mg och 80 mg.
Senaste översyn av Produktresumén 2017-04-24. För övrig information
om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och aktuella priser,
se www.fass.se. AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje tel: 08-553 260 00.

AstraZeneca AB | AstraZeneca Nordic-Baltic | 151 85 Södertälje | 08 - 553 260 00 | www.AstraZeneca.se | www.ConnectInHealth.se

Posttidning B
Returadress: Mediahuset i Göteborg AB
Marieholmsgatan 10 C, 415 02 Göteborg

FRÅN FORSKNING TILL
VERKLIGHET

NYA INDIKATIONER
KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller
metastaserad urotelial cancer hos vuxna som tidigare behandlats med platinabaserad
kemoterapi.
KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller
metastaserad urotelial cancer hos vuxna som inte är lämpade för cisplatinbaserad
kemoterapi.

KEYTRUDA ADMINISTRERAS VAR TREDJE VECKA
q

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt
att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas
att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket.

KEYTRUDA® (pembrolizumab) 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning; 25
mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Monoklonal antikropp, PD-1-hämmare, Rx, EF.
SPC 08/2017
Indikationer: KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter
med:
• avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom.
• metastaserad icke småcellig lungcancer (NSCLC) i första linjen vars tumörer uttrycker PD L1
i ≥ 50 % av tumörcellerna (tumour proportion score (TPS) ≥ 50 %) och inte är positiva för
mutationer i EGFR eller ALK.
• lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 1%
av tumörcellerna (TPS ≥ 1%) och som tidigare behandlats med åtminstone en
kemoterapiregim. Patienter vars tumörer är positiva för mutationer i EGFR eller ALK ska även
ha erhållit målstyrd behandling innan de behandlas med KEYTRUDA.
• recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog
stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin (BV) eller som
inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV.
• lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med
platinabaserad kemoterapi.
• lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för platinabaserad
kemoterapi.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
Varningar och försiktighet:
• För påvisande av tumörens PD-L1-uttryck är det viktigt att välja en validerad och robust
metod för att minimera antalet falskt negativa eller falskt positiva utfall.
• De flesta immunrelaterade biverkningar som förekom under behandling med
pembrolizumab var reversibla och hanterades med uppehåll i behandlingen med
pembrolizumab, administrering av kortikosteroider och/eller understödjande behandling.
Immunrelaterade biverkningar har också debuterat efter den sista dosen av pembrolizumab.
• Immunrelaterade biverkningar som förekommit i samband med behandling inkluderar
pneumonit, kolit, hepatit, nefrit och endokrinopatier (såsom hypofysit, typ 1-diabetes
mellitus, diabetesketoacidos, hypotyreos och hypertyreos). Långvarig hormonell
substitutionsbehandling kan vara nödvändig i fall av immunrelaterade endokrinopatier.
• Allvarliga immunrelaterade hudbiverkningar har rapporterats hos patienter som fått
pembrolizumab. Fall av Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys
(TEN), vissa med dödlig utgång, har rapporterats hos patienter som fått pembrolizumab. Om

msd.se 08-5781 35 00

SJS eller TEN bekräftas ska pembrolizumab sättas ut permanent.
• Pembrolizumab måste sättas ut permanent vid:
- immunrelaterade grad 3 biverkningar som återkommer
- varje immunrelaterad grad 4 toxicitet, undantaget endokrinopatier som kontrolleras med
hormonell substitutionsbehandling eller hematologisk toxicitet hos cHL-patienter.
• Följande ytterligare kliniskt signifikanta, immunrelaterade biverkningar, inklusive
allvarliga fall och fall med dödlig utgång, har rapporterats i kliniska studier eller efter
godkännandet: uveit, artrit, myosit, myokardit, pankreatit, Guillain-Barrés syndrom,
myastent syndrom, hemolytisk anemi och partiella krampanfall som uppstått hos patient
med inflammatoriska foci i hjärnparenkymet.
• Fall av graft-versus-host disease (GVHD) och hepatisk venös ocklusiv sjukdom (VOD)
har observerats hos patienter med cHL som genomgått allogen hematopoetisk
stamcellstransplantation (HSCT) efter tidigare exponering för pembrolizumab. Till dess att
ytterligare data blir tillgänglig, bör noggrant övervägande av de potentiella fördelarna med
HSCT och den eventuella ökade risken för transplantationsrelaterade komplikationer göras
från fall till fall.
Patientkort: Alla förskrivare av KEYTRUDA måste vara insatta i förskrivarformationen och
behandlings-riktlinjerna avseende KEYTRUDA. Förskrivaren måste diskutera riskerna med
KEYTRUDA-behandling med patienten. Patienten ska förses med ett patientkort i samband
med varje förskrivning.
Interaktioner: Inga formella farmakokinetiska interaktionsstudier har utförts med
pembrolizumab. Eftersom pembrolizumab elimineras från cirkulationen genom katabolism
förväntas inga metabola läkemedelsinteraktioner. Användning av systemiska kortikosteroider
eller immunsuppressiva läkemedel före start av pembrolizumab bör undvikas på grund av
potentiell påverkan på pembrolizumabs farmakodynamiska aktivitet och effekt.
Fertilitet, graviditet och amning: Det finns inga data från användning av pembrolizumab
hos gravida kvinnor. Pembrolizumab ska inte användas under graviditet såvida inte kvinnans
kliniska tillstånd kräver behandling med pembrolizumab. Fertila kvinnor ska använda en effektiv
preventivmetod under behandling med pembrolizumab och under minst 4 månader efter den
sista dosen av pembrolizumab. Det är okänt om pembrolizumab utsöndras i bröstmjölk. Ett
beslut bör fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med pembrolizumab
efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för
kvinnan. Inga kliniska data finns tillgängliga avseende eventuella effekter av pembrolizumab på
fertiliteten.

För fullständig information se www.fass.se
Reference: 1. KEYTRUDA SPC aug 2017
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