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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
vid 3-års uppföljning
(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
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http://www.janusinfo.se/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Rekommendationer1/
Felip E, et al. Ann Oncol. 2017;28 (Supple 5): Abstract 1301PD.
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. Den första dosen med enbart nivolumab ska ges 3 veckor efter den sista dosen med
kombinationen nivolumab och ipilimumab.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 och totalöverlevnad
med kombinationen nivolumab och ipilimumab endast
visats hos patienter med lågt tumöruttryck av PD-L1.

WWW.BMS.COM/SE

• lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig
lungcancer efter tidigare kemoterapi.
• avancerad njurcellscancer efter tidigare behandling.
• recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom
efter autolog stamcellstransplantation 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
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en biverkning av OPDIVO 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 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. Baserad på
produktresumé: 12 januari 2018. Bristol-Myers Squibb AB, Tel.
08-704 71 00, www.bms.com/se
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Det skulle ha varit intressant att se (och
höra) era reaktioner när ni tog 2018 års
första nummer av vår tidning i era händer. Jag inbillar mig att det nya namnet
– Cancerläkaren – väcker frågor och
reaktioner.
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K

ritiska – ”Vad har dom nu hittat
på?”
Ifrågasättande – ”Vi är onkologer
och ingenting annat!”
Undrande – ”Hur går det nu med samverkan med sjuksköterskor i cancervården?”
Uppskattande – ”Ja men, det här känns
helt rätt!”
Vi i styrelsen hoppas naturligtvis att
flertalet ska finnas i den senare gruppen.
Om inte omedelbart, så när det nya namnet satt sig i allas medvetande.
Bakgrunden till namnbytet är en
strategisk diskussion i styrelsen om hur
föreningen ska utvecklas framöver; hur
vi ska stärka den onkologiska professionens ställning; hur vi ska rekrytera nya
kollegor till vår specialitet. Om man arbetade i näringslivet kanske man skulle
tillägga: hur vi ska stärka vårt varumärke. Hur många i och utanför sjukvården
vet vad en onkolog sysslar med? Färre
än man kan tro, enligt vår diskussion.
Med det nya namnet behöver ingen vara
okunnig om vad vi ägnar dagarna åt, precis som ingen undrar vad en barnläkare
eller narkosläkare sysslar med.
Självklart är alla medlemmar välkomna att höra av sig med synpunkter till
mig eller någon annan i styrelsen via
mail eller telefon. Eller kom till onkologidagarna den 19–22 mars och framför
dom personligen. Programmet, som är
späckat med spännande symposier, är nu
färdigt och kan läsas i detta nummer av
tidningen. Det borde motivera alla, inte
minst de som aldrig tidigare tyckt sig ha
haft anledning att besöka Jönköping, att
inse att det nu är dags att ta sig dit.

Klinisk forskning i Lund
Allt inför onkologidagarna
Porträtt av Göran Edbom

En stor del av detta nummer av tidningen handlar om de kommande onkologidagarna. Men ni kan också läsa om
den kliniska cancerforskningen i Lund. I
tidningens artikelserie om den kliniknära cancerforskningen på universitetsklinikerna från norr till söder har jag slagit
av den mångfald beskrivits. Visst finns
det många farhågor kring framtiden för
svensk cancerforskning men samtidigt
finns ett stort engagemang tillsammans
med en omfattande verksamhet och jag
frestas citera Mark Twain som skrev att
”ryktet om min död är betydligt överdrivet”.
En svensk idol
I detta nummer av tidningen kan ni också läsa om en av mina idoler inom svensk
cancervård. Han har gjort en imponerande karriär men aldrig tappat patientfokus
och sitt engagemang med att driva frågor
kring patientens ställning i vården. Göran Edbom, som bland annat suttit på
båda sidor förhandlingsbordet som facklig företrädare och verksamhetschef (fast
inte samtidigt), konstaterar bland annat
att det fortfarande inte finns något bra
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Från redaktionen

system som kan ta hand om och försvara
patienters intressen.
Alltför många patienter befinner sig
fortfarande i ett underläge. Om man anser sig vara felbehandlad, ha fått fel vård
eller fel diagnos så kan man vända sig till
IVO. Men den roll myndigheten fått är
att i första hand granska att vårdgivaren
skött utredningar som Lex Maria- och
anmälningsärenden enligt gällande regelverk. Medicinska konsekvenser överlåter de åt vårdgivaren att själv bedöma.
Patienten står ofta ensam i den situationen eftersom patientnämnderna oftast
har en svag ställning. Och chefsläkaren,
som skulle kunna vara en tänkbar advokat för patienten i en sådan situation är
anställd av vårdgivaren som ifrågasatts
vilket lätt kan skapa dubbla lojaliteter.
Det ser man tydligt i de fall som hamnar
i medias fokus, chefsläkaren nästan alltid
framträder som vårdgivarens röst.
Machiarini-skandalen illustrerar många
aspekter på etik och patientsäkerhet,
även denna, och mot den bakgrunden
är det lätt att förstå varför media fått inta
rollen som företrädare för många patien-
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ter. Men media följer sin egen logik och
utgör inget stabilt eller rättssäkert stöd
för patienter som är drabbade. Patientens ställning och möjligheter till stöd
behöver därför förtydligas i både patientoch patientsäkerhetslagen.
Göran Edbom är naturligtvis stolt
över att Umeå åter hamnar högst bland
landets universitetssjukhus, men jag
kan inte låta bli att reflektera över den
värld som jag har en närmare utblick
över – sjukvården i Stockholm: ni som
inte följer Stockholmsmedia har kanske
en begränsad inblick i vad som händer i
anslutning till det prestigefyllda bygget
på gränsen mellan Stockholms innerstad
och Solna. Regionala media fylls varje
dag av nya artiklar om vad som hänt de
senaste åren, om konsulter och miljonrullningar, om upphandlingar som får
göras om (av strålbehandlingen), om
it-system som inte fungerar, och om den
nya organisationen med tema-organisation, där cancer utgör ett av de största
områden och där chefsrekryteringen till
vissa poster gått mycket trögt.
Mot den bakgrunden kunde man tro

att Karolinska Universitetssjukhuset
skulle hamna i botten vid den ranking
som gjorts i Dagens Medicin. Men icke
- mitt i allt detta kaos fortsätter vårdens
yrkesmän och -kvinnor att ta hand om
sina patienter, verksamheten fungerar,
man erbjuder en bra vård och behåller
sin tredjeplats. För personalen måste det
ha upplevts som en glad nyhet efter ett år
då deras arbetsplats varit föremål för så
mycket kritik och ifrågasättande. Likaså
för patienterna -även om rankingen baserades på uppgifter från 2016.

Kjell Bergfeldt
redaktör

Ledare

Cancerläkare - sträck på er!
Efter närmare tio år kommer jag vid
årsmötet att lämna styrelsen för Svensk
Onkologisk Förening (SOF) och lämna
över stafettpinnen till någon annan.
Något som ger anledning till reflektion.
Tänk vad mycket som hänt på dessa år
i svensk cancervård, inte minst inom
onkologin.

A

llt från att vi 2009 fick en cancerstrategi med bildandet av
RCC för att skapa likvärdig vård
i landet till alla nya behandlingsmöjligheter vi och våra patienter fått tillgång
till inom både radioterapi och medicinsk
onkologi. Jag är tacksam för att få varit
del av denna fantastiska och spännande
utveckling. Jag är också glad för att ha ett
sådant fantastiskt arbete med underbara
medarbetare att gå till.
Tillsammans har vi cancerläkare
(onkologer) varit med och bidragit till
denna utveckling och jag tycker vi kan
sträcka på oss och känna stolthet för vad
vi åstadkommit. Samtidigt återstår det
flera utmaningar. Så i stället för att skriva ett ”bokslut” vill jag passa på att lyfta
några frågor för framtiden där jag tror vi
cancerläkare tillsammans kan gör skillnad. Då kommer det att vara viktigt att ta
plats och göra era röster hörda!
En unik roll
Med vår unika roll i patienternas väg
genom vården; med vår kompetens och
helhetssyn behöver vi (mer än många andra) vara med i diskussionen och besluten om framtidens svenska cancersjukvård. Nivåstrukturering är ett exempel
där vår vi cancerläkare från hela landet
behöver vara med i större utsträckning i
framtiden. Vi behövs för att se till att vi
kan erbjudför de bästa behandlingarna
till våra patienter och samtidigt se till att
cancersjukvården fungerar i hela landet
och inte bara i storstadsregionerna.
Den allra viktigaste frågan för framti-

den som jag ser är en säkrad kompetensförsörjning. Här behövs det fortsatt påtryckning på våra huvudmän att tillsätta
resurser för utbildningstjänster (ST).
Vi behöver samtidigt skapa bra arbetsplatser för att fortsätta vara en attraktiv
specialitet. En viktig del i att skapa bra
arbetsplatser är ett gott ledarskap. Här
är SOF:s satsning tillsammans med verksamhetschefer på ledarskapsutbildning
för onkologer (se Svensk Onkologi nr 6
2017) som framtida ledare ett viktigt
steg.
Ett gott ledarskap innebär för mig en
arbetsmiljö baserad på tillit till sina medarbetare. För att skapa en sådan miljö
tror jag att en väl förankrad värdegrund
i organisationerna är viktigt. Då menar
jag inte bara ”fina” ord utan det måste ha
en innebörd för medarbetarna. En välförankrad värdegrund är enligt min egen
erfarenhet ett mycket effektivt redskap i
stort sett allt arbete. Att arbeta in en värdegrund i organisationen är ett kulturarbete som tar tid och det är dialogen kring
värdegrunden i olika situationer som är
det viktigaste. Bra arbetsplatser med gott
rykte är en förutsättning till rekrytering
men inte också att för att behålla alla värdefulla cancerläkare i vår specialitet.
Kulturförändring
Det går inte att gå förbi införandet av
SVF när jag blickar bakåt; det är enligt
min uppfattning en av de viktigaste or-

ganisatoriska förändringar i cancersjukvården. SVF har inneburit en start på en
kulturförändring i vården till att viktiga
utrednings- och behandlingsinsatser
görs direkt istället för om 2–3 veckor, vilket ofta slentrianmässigt skedde tidigare.
Även om jag nu lämnar SOF-styrelsen kommer jag fortsätta vara med att
utveckla vår specialitet och cancersjukvården bland annat genom onkologichefsrådet och RCC. Jag kommer för
SOFs räkning också att vara med och
avsluta arbetet med revideringen av det
europiska curriculumet för utbildning av
stråbehandlingsspecialister, återkommer
löpande med information kring det arbetet bland annat via vår gemensamma
tidning som numera heter Cancerläkaren. Jag kommer också fortsätta vara en
aktiv SOF-medlem och se till att fortsätta
prioritera det viktigaste nationella onkologimötet I Sverige – Onkologidagarna –
nu närmast i Jönköping 19-22 mars.
Arbetet i styrelsen har varit stimulerande på många olika sätt, framförallt
väldigt roligt! Jag kan verkligen rekommendera alla yngre kollegor att inte tveka
att engagera er framöver; för att utveckla
vår specialitet behöver vi vara fler och vi
behöver göra det tillsammans!
Slutligen vill jag tacka alla i föreningen och inom onkologin för det stöd jag
fått i arbetet för vår specialitet. Vi ses i
Jönköping!

Magnus Lagerlund
avgående vice ordförande SOF
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Klinisk forskning i Lund

Diagnosöverskridande klinisk
cancerforskning i Skåne
Tidigare artiklar i denna serie har presenterat exempel på den kliniska forskning som bedrivs inom onkologi på de
olika universitetsklinikerna i landet.

N

är turen nu är kommen till Lund
har vi valt att presentera ett axplock under temat ”Diagnosöverskridande klinisk cancerforskning i
Skåne”. Här presenteras projekt som inte
är specifika för någon särskild tumördiagnos utan kan komma en bredare grupp
patienter till nytta. På de kommande sidorna kan ni läsa vidare om en spirande fas
I-verksamhet, det breda precisionsmedicin-projektet MEGALiT, vårdforskning
samt forskning inom strålbehandling,
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radionuklidterapi och strålningsfysik .
Skånes Onkologiska Klinik (SOK) har
ett geografiskt upptagningsområde som
omfattar hela södra sjukvårdsregionen,
det vill säga Skåne, Blekinge och södra
delarna av Halland och Kronobergs län,
vilket ger ett befolkningsunderlag på ca
1,5 miljoner. Kliniken ingår i verksamhetsområdet Hematologi, Onkologi och
Strålningsfysik. SOK har också en solid
tradition inom klinisk forskning, och har
sedan 2002 en klinisk forskningsenhet
(KFE) som driver kliniska prövningar
fas I-IV. Under de senaste åren har KFE i
genomsnitt haft ett 100-tal aktiva studier
igång kontinuerligt, varav drygt hälften
är akademiska. Det finns ett nära sam-

arbete med starka forskargrupper vid
Lunds Universitet.

Anna Sundlöv
Onkologens Kliniska Forskningsenhet
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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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Klinisk forskning i Lund

Ny enhet för tidiga prövningar
Det finns många belägg för att kliniska
studier är kunskapsgenererande ur ett
brett perspektiv. Vid deras genomförande deltar patienter, vårdpersonal,
akademiker och Life Science-industrin.
Alla får del av den kunskap som genereras. Ett stort cancercentrum kan inte
utvecklas utan att samtidigt utveckla
klinisk cancerforskning. I Lund vill vi
vara med i utvecklingen av behandlingen av cancerpatienter, cancerforskning
och cancervården.

D

et är en av grunderna till satsningen på utvecklingen av fas
1-enheten i Lund, vilket också
baseras på att Lund sedan många år satsat på preklinisk och translationell cancerforskning, och drivit en framgångsrik
interaktion mellan prekliniker och kliniker, där närheten mellan kliniken och
laboratoriet - avdelningen för onkologi
och patologi vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Lund och Lund University Cancer Centre - har spelat en nyckelroll. Förutsättningarna vad gäller tillgång
till forskningsinfrastrukturer är också
mycket goda, utrustning för grundläggande tumörbiologisk forskning finns
på forskningsavdelning och inkluderar,
bland annat, cellodling och djurexperimentella försök. Forskningsanläggningarna omfattar också flera state-of-the-art
utrustningar såsom Nya Generationens
Sekvenseringsteknik (NGS), fluorescence-activated cell sorting, elektronisk
mikroskopi, men även möjlighet att
samarbeta med Radiofysiker, Bioimaging Centrum och Clinical Protein Science-laboratoriet.
Inom onkologiska kliniken finns således en stor medvetenhet om vikten
av kliniska prövningar, både för att
patienterna ska få del av de senaste läkemedlen, för utveckling av forskning
och innovationsklimat, samt inte minst
för sjukvårdsutvecklingen. Den starka
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Lund har ett bra nätverk mellan prekliniska forskare (avdelningen för onkologi och patologi, Lunds universitets
cancercentrum och andra avdelningar med teknologiska infrastrukturer) och kliniker (röntgenkliniken, patologen,
centrum för molekylär diagnostik och andra kliniker som refererar patienter till Lund). Ett sådant samarbete kompletteras av välfungerande provtagningsrutiner för biobank och forskning. Onkologiska fas I-enhet är ett samarbete
mellan onkologiska kliniken i Lund, onkologens kliniska forskningsenhet och klinisk prövningsenhet - Forum Söder.

forskningsmiljön och den kliniska forskningstraditionen har också gjort det naturligt att satsa på att utveckla även en infrastruktur för tidiga kliniska prövningar
för fas 1-2a-studier.
Forskarnätverk
De konkreta utmaningarna började att
diskuteras och arbetas med för ett par
år sedan, med syfte att etablera ett forskarnätverk, kartlägga forskningsinfrastrukturer och teknologiska plattformar i
Lund och inte minst att inleda kontakten
med industrin och relevanta forskningsmiljöer inom Life Science. Dessutom har
antalet potentiella patienter inom varje diagnos identifierats, för att snabbt
kunna få en överblick över rekryteringsmöjligheterna. Detta arbete ledde till att
onkologiska fas 1-enheten kunnat starta
och är nu under utveckling.
Den onkologiska fas 1-enheten utvecklas i samarbete med den sjukhusövergripande Kliniska Prövningsenheten som
är en del av Kliniska Studier Sverige Forum Söder (KPE-FS). Där finns rele-

vant expertis inom fas 1- och 2-studier,
med kvalificerad personal och tillstånd
från läkemedelsverket för att genomföra
även First in Human-studier. KPE-FS är
utrustad med 12 sängplatser, med möjlighet till full övervaknings- och provtagningsutrustning dygnet runt.
Första prövningen
I år inleddes den första kliniska onkologiska prövningen på vår fas 1-enhet och
således det praktiska samarbetet med
KPE-FS. Studien var en möjlighet att
testa samarbetet mellan två olika enheter
och deras personal, rutiner, och standard
operating procedures (SOP) för att säkerställa säkerhet och kvalitet. Cirka 30 patienter prescreenades under en sex-månaders period. Den starka rekryteringen
inom olika diagnoser visar onkologens
engagemang i klinisk forskning, samt patienternas vilja att delta i tidiga kliniska
prövningar. Andra enheter, exempelvis
patologen, har också visat engagemang
och stöd för tidiga kliniska prövningar,
bland annat levererat de nödvändiga pa-

Läkemedelsstatistik

FRÅN FORSKNING TILL
VERKLIGHET
BESLUT FRÅN NT-RÅDET:
KEYTRUDA REKOMMENDERAS SOM
FÖRSTAHANDSVAL VID FÖLJANDE
INDIKATIONER2,3:

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat som första linjens behandling av
metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna vars tumörer
uttrycker PD-L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (tumour proportion score (TPS) ≥ 50 %)
och som inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK
KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt
avancerad eller metastaserad NSCLC hos vuxna 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.

KEYTRUDA har i kliniska studier visat signifikant bättre 1-års
överlevnad än standardbehandling* hos patienter vid ovanstående
indikationer... med var tredje veckas dosering
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
SJS eller TEN bekräftas ska pembrolizumab sättas ut permanent.

msd.se 08-5781 35 00

• 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
* Docetaxel eller platinabaserad kemoterapi.
Reference: 1. KEYTRUDA SPC aug 2017 2. janusinfo.se, NT-rek april 2017 3. janusinfo.se, NT-rek april 2017
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raffinsnitten på kort tid. En studie är bara
en studie och vårt onkologiska fas-1 program har en lång utvecklingsväg framför sig. Samtidigt är vår bedömning att
utgångspunkten för fortsatt utveckling
av enheten är god. Under detta år har vi
noterat en ökning av förfrågningar och
skapat processer för att garantera att alla
förfrågningar omhändertas och snabbt
diskuteras i grupp, med syfte att underlätta feasibilityprocessen. Målet är nu att
driva ett kontinuerligt utvecklingsarbete,
med konsolidering av organisationen
och rutinerna för att i framtiden kunna
implementera flera tidiga kliniska prövningar inom flera cancerområden (behandling och diagnostik).

Ana Carneiro

SLUSG stiftelsen delar ut två stipendier
till WCLC i Toronto september 2018
Svenska Lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse delar ut två stipendier
på vardera 20 000 kr för deltagande i
det internationella lungcancermötet i
Toronto 23-26 september 2018.

L

äkare med inriktning mot lungcancer, gärna under specialistutbildning eller nybliven specialist,
prioriteras. Stipendiater utses av SLUSG
stiftelsens styrelse.
Ansökan med motivering på högst en
A4 sida plus CV och meritlista skall senast 20 april sändas via mail till Ola Brodin: ola.brodin@sll.se.
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Stipendiaterna skall, var för sig eller
i samarbete, inom en månad efter kongressen, skriva dels en rapport från kongressen avsedd för kollegor på 3-4 A4

sidor, dels en för allmänheten på 1-2 A4
sidor, vilka kommer att publiceras på
SLUSG:s hemsida.

ASCO
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MEGALiT - precisionsmedicin
med systematisk uppföljning
På flera håll i världen pågår en typ av
kliniska prövningar som är öppna för
onkologiska (och hematologiska) patienter oavsett typ av tumör. På engelska beskrivs de som ”basket and
umbrella trial in precision medicine in
oncology”. Det är patienter som uttömt
beprövade behandlingar men som fortfarande har ett gott allmäntillstånd och
intresse för att kunna erhålla ytterligare cancerbehandling. Genom ett samarbete mellan Lund och Uppsala kommer
nu även svenska patienter kunna delta
i denna typ av studie, här döpt till MEGALiT.

D

e erbjuds en molekylär profilering av sin tumör med hjälp av
huvudsakligen next generation
sequensing (NGS) i syfte att identifiera
så kallade ”drugable targets”. I samarbete
med ett 10-tal olika läkemedelsföretag,
som var och en har flera intressanta läkemedel med molekylära ”targets” som
är godkända inom vissa specifika indikationer, kan dessa läkemedel inom studien erbjudas till patienter vars tumörer

Logotyp för samarbetsprojektet Megalit.

uppvisar samma ”target” men en annan
tumörtyp.
Inom ramen för studien utvärderas
effekt och toxicitet på sedvanligt vis, vilket då i förlängningen bidrar till ökad
kunskap både för oss kliniker och för
läkemedelsföretagen kring inom vilka
indikationer det kan vara av intresse att
studera respektive läkemedel närmare.
Patienterna, å sin sida, kan erbjudas nya
intressanta behandlingar i organiserad
form där testen styrs av potentiellt prediktiva markörer.
Förutom det uppenbara – att prospektivt och systematiskt utvärdera effekten
av användning av nya läkemedel utanför

godkänd indikation och styrt av prediktiva molekylära markörer - så kommer
MEGALiT också ha ett stort parallellt
translationellt forskningsprogram. Inom
denna del av studien kommer insamling
göras av blod och tumörvävnad från alla
patienter för att möjliggöra utvidgade
studier av cirkulerande tumörceller och
-DNA, -RNA, exosomer, djup sekvensering av tumörgenomet, epigenetisk
profilering, etc. I möjligaste mån kommer biomaterial insamlas både innan
behandlingsstart och vid progress, för att
bygga upp ett longitudinellt atlas över de
molekylära förändringar som tumörerna
genomgår under sjukdomens olika faser.
Flera andra studier av liknande art
finns eller planeras inom olika specifika
indikationer (bröstcancer, lungcancer,
prostatacancer bland andra). Det unika
med MEGALiT är att den öppnar upp
för alla patienter oavsett tumörtyp, och
genom dess breda bas finns då också
möjligheten att samarbeta med flera läkemedelsföretag än vad som rimligen är
möjligt för studier som är tumörspecifika, vilket gör att menyn över möjliga behandlingar blir längre. Förhoppningen är
att fler centra i landet kommer vilja delta
i studien framöver så att alla patienter i
Sverige kan få tillgång till detta behandlingskoncept.

Anna Sundlöv

11

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.
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Patientnära vårdforskning
Den kliniska vårdforskningen har tillsammans med den medicinska forskningen stor betydelse för att förbättra
omhändertagande av patienter med
cancer under hela sjukdomsförloppet.
Vårdforskningen fick också tidigt en
plats i den onkologiska verksamheten
i Lund; den första avhandlingen inom
onkologisk vårdforskning kom redan
1991 då Barbro Gunnars disputerade
med en avhandling avhandling om Livskvalitet under cytostatikabehandling.

D

en vårdforskning som bedrivs
i Lund idag är mångsidig och
omfattar ett stort antal områden,
även om det på senare tid utvecklats ett
fokus mot fysisk aktivitet i samband med
cancersjukdom och de olika behandlingsformerna.
Lymfödem
Redan på 90-talet kom de första studierna om prevention och behandling av
lymfödem i Lund. Tidiga resultat från en
longitudinell studie på 90-talet av armlymfödem, identifierade riskgruppen
för lymfödem (patienter som genomgått
axillutrymning och strålbehandling).
Genom åren har incidensen för lymfödem i denna grupp legat stabil runt 40
procent, men tidig diagnos och tidig
behandling visade sig ha gynnsam effekt
och en 10-årsuppföljning visade att 8090 procent av ödemen kunde hållas på en
låg nivå eller helt gå i regress. Ledande i
denna forskning har varit docent Karin
Johansson och forskning har visat att
kompressionsbehandling, med kompressionsärm eller bandagering är den mest
effektiva behandlingen, medan tilläggsbehandling med manuellt lymfdränage
eller lymfpulsator har begränsad effekt.
Samtidigt kunde man visa att fysisk
belastning och tungt arbete varken orsakade eller förvärrade ödemet, tvärtemot
vad man tidigare trott.

Omvårdnadsforskningen representeras av Marie-Louise Möllerberg, Ingrid Kristensen, Karin Johansson, Anna
Johnsson, Katarina Sjövall, Annika Kisch, Lotta Jönsson och Else-Marie Rasmusson

Fysisk aktivitet
Pågående forskning har tre inriktningar;
Tidig diagnos, fysisk träning, och livskvalitet. Projekten fokuserar på utvärdering av mätinstrument och effekten
av olika interventioner. Inom rehabilitering är livskvalitet en viktig parameter
och ett livskvalitetsinstrument (LyQLI,
Lymphedema Quality of Life Inventory)
har utvecklats och testats i nationellt och
internationellt samarbete. Alltfler studier
har också visat att muskelträning ger
ökad styrka utan att försämra armlymfödem och att träning i form av stavgång
kan ge förbättring.
Fysisk aktivitet och träning har i
många studier visat sig har stor betydelse för överlevnad hos cancerpatienter
och forskning kring fysisk aktivitet och
cancer har pågått länge, framför allt avseende preventiva effekter. Resultat från
en studie i Lund har visat att yrken med
mycket stillasittande är associerat med
ökad risk för bröstcancer och en annan
studie visade att det fanns ett dos-responsrelaterad förhållande mellan aktivitetsnivån efter bröstcancerdiagnos och
mortalitet.
Fysisk aktivitet och träning har också
visat sig vara en viktig del i cancerrehabiliteringen, både under och efter be-

handling. Phys-Can (Physical training
and Cancer) är en multicenterstudie som
drivs gemensamt av Uppsala, Linköpings
och Lunds universitet. Syftet är att studera effekterna av fysisk träning med
hög eller låg/måttlig intensitet, med eller
utan integrerade beteendemedicinska
stödstrategier med fokus på fatigue, hälsorelaterad livskvalitet och sjukdomsutfall. Studien undersöker också biomedicinska mekanismer betydelse för fatigue
liksom hälsoekonomiska aspekter.
Närstående
Livssituationen efter en cancerdiagnos
påverkar hela familjen, men kanske på
olika sätt för olika familjemedlemmar,
vilket kan innebära en ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa inom familjen,
kanske speciellt för partners. Flera studier har visat att partners hälsa riskerar
att försämras, och vissa grupper har en
ökad risk för försämrad hälsa. Närstående till patienter med lungcancer och
kolorektal cancer är exempel på sådana
grupper som studerats i Lund.
Tidigare forskning har visat att känslan av sammanhang främjar funktion
och välbefinnande i familjen. För familjer där en familjemedlem befinner sig i
palliativ vård förändras familjens inter-
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aktionsmönster. Man kan då se att interaktionerna syftar till att uppnå balans,
välbefinnande och att förbättra familjens
möjlighet att hantera sin livssituation.
Hälsostödjande familjesamtal är ett exempel på en intervention riktad mot
familjen som enhet, som kan användas
under sjukdomsförloppets alla faser för
att förbättra familjernas välbefinnande
(Möllerberg 2017).
Även närstående till patienter som genomgår allogen stamcellstransplantation
(SCT) får ta ett stort ansvar och studier
har visat på ökad stress och ohälsa hos
de närstående. Tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm
har man i Lund startat en studie, Hold
on, där målet är att kartlägga och identifiera närståendes behov av stöd, samt att
utveckla metoder för stöd till närstående.
Stamcellsdonatorer
Sedan flera år har vårdforskning bedrivits i Lund om situationen för stamcellsdonatorer, med speciellt fokus på syskondonatorer. Resultatet visar att de befinner
sig i en situation där de genomlever en
blandning av upplevelser och känslor,
som kan vara både positiva och negativa.
De känner sig ofta tvingade och isolerade i situationen som donator, och har ett
varierande behov av både stöd och utbildning över tid. Ytterligare studier planeras i samarbete med Uppsala för att få
fördjupad kunskap om hur donatorerna
mår över tid och vilka faktorer som kan
påverka hur de mår. Målsättningen är att
utveckla metoder som kan identifiera

donatorer som är i behov av särskilt stöd.
Radioterapi
Cirka 300 barn och ungdomar får årligen
cancer. Knappt hundra av dem får strålbehandling. Individuella beslut föregår
behandlingen med avseende på potentiella vinster men också med avseende
på eventuella bieffekter av strålbehandlingen. Riskerna för sena biverkningar
som exempelvis sekundära maligniteter,
är fortfarande inte helt klarlagda. Kliniken i Lund ingår i en multinationell
prospektiv studie med syfte att utvärdera sena biverkningar till normalvävnad
efter strålbehandling hos barn och ungdomar. Studien har kunnat visa hur behandlingstekniken förändrats över tid.
De nya teknikerna gör att höga doser till
riskorgan ofta kan undvikas, men samtidigt finns en risk att lägre doser sprids i
en större volym kring targetvolymen.
Ett annat projekt är uppföljningen av
biverkningar, hälsorelaterad livskvalitet
och upplevelse av vården hos patienter
som behandlas med protonstrålning på
Skandionkliniken i Uppsala, där samtliga universitetssjukhus deltar. Syftet är
att beskriva och jämföra protonterapins
effekt med patienter som fått motsvarande behandling med konventionell radioterapi.
Kliniska implikationer
Effektiv vård ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet i alla dess
delar och den kliniska patientnära vårdforskningen är därför en viktig bas, och

arbetet med implementering av forskningsresultaten är minst lika viktigt som
själva forskningen. Ett exempel på direkt
klinisk tillämpning av vårdforskning är
den mottagning för sexualrådgivning
som byggts upp och utvecklats för patienter och deras partners vid Enheten
för cancerrehabilitering i Lund. Mottagningen leds av Else-Marie Rasmusson,
sjuksköterska och sexolog, vars avhandling om kvinnors och mäns erfarenheter av information om sexuell hälsa vid
cancersjukdom har varit en viktig bas för
utvecklingen av mottagningen.
Forskningen kring lymfödem är ett
annat exempel på vårdforskning som har
lett till direkt patientnytta. Den tidiga
forskningen ledde snart till tidig diagnos,
och därmed tidigt insatt behandling. Utvärderingen av olika behandlingsmetoder är andra exempel på forskning som
resulterat i direkt patientnytta.
Vi är också övertygade att pågående studier om fysisk aktivitet har stor
potential att skapa direkt patientnytta.
Information och råd till patienter om
fysisk aktivitet har redan förändrats och
utvecklats. Förhoppningsvis kommer
man i framtiden erbjuda patienter träningsmöjligheter i samband med cancerbehandlingen, något som inte är möjligt i
dagsläget då det saknas träningslokal för
patienter på sjukhuset.
Alltmer forskning inom området fokuseras även på prehabilitering - träning inför olika typer av behandlingar.
Numera erbjuds exempelvis patienter
som genomgår allogen stamcellstransplantation instruktioner för ett strukturerat träningsprogram som påbörjas fyra
veckor innan transplantationen och som
fortsätter både under och efter vårdtiden.
Effekten av träningsprogrammet utvärderas avseende fatigue och hälsorelaterad livskvalitet.

Annika Kisch
Katarina Sjövall
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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.
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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. Det har förekommit rapporter om
interstitiell lungsjukdom hos patienter som fått Lonsurf efter marknadsintroduktion i Japan.
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.
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Här utvecklas tomoterapi
och dosimetri hand i hand
Forskningen inom den kliniknära strålbehandlingen spänner över ett brett
fält och baseras på ett nära samarbete
med Lunds universitets avdelningar för
Medicinsk strålningsfysik i Lund och
Malmö. Forskargruppen består av tre
professorer och tre docenter, med för
närvarande sex doktorander och olika
forskningsprojekt med anknytning till
klinisk dosimetri och behandlingsoptimering. Därutöver pågår ytterligare
forskning inom strålbehandling (med
två professorer och två doktorander)
inklusive behandling med radioaktiva
läkemedel.

2

009 installerades nordens första
tomoterapimaskin i Lund och har
sedan dess använts för behandling
av närmare 2000 patienter. Maskinen
var då den enda kommersiella strålterapiutrustningen för intensitetsmodulerad
rotationsbehandling och utklassade IMRT-tekniken som då betraktades som
state-of-the-art.
Tomoterapi används idag för att behandla ett stort antal diagnoser där
tumörerna ofta är av komplex natur,
antingen till form eller utbredning. En
av de mest komplicerade strålbehandlingarna som utförs är strålbehandling
av medulloblastom där hela kraniet och
ryggraden bestrålas. Här krävs en minutiös anpassning av strålfälten för att
undvika över- och underdosering av
ryggmärgen. Här har tomoterapi ersatt
den äldre tekniken och möjliggjort en
betydligt mindre komplicerad planering
och patientuppläggning.
Unga patienter
Ett annat område där man också ofta
behandlar unga är strålbehandling av
leukemipatienter. Sedan 2014 har konditioneringen av leukemipatienter som ska

Delar av Tomoterapiteamet: Fr v. Susanne Nilsson (sjuksköterska), Jacob Engellau (onkolog), Per Engström (sjukhusfysiker) och Petronella Lannerheim-Saure (sjuksköterska).

genomgå benmärgstransplantation övergått från helkroppsbestrålning (TBI) till
benmärgsbestrålning (TMI) som gjort
att dosen till flera strålkänsliga organ
såsom njurar, hjärta, tarmar och lever
minskar med nära 40 procent. Här hoppas man att tomoterapi kommer att minska förekomsten av sena biverkningar.
Sjukhusfysikern Per Engström och
läkaren Jacob Engellau har varit med
från starten och har tillsammans med
resten av tomoterapi-teamet implementerat flera nya behandlingstekniker. Tack
vare forskningen och utvecklingen kring
denna behandlingsmodalitet, som bland
annat presenterats i en avhandling av
Kristoffer Petersson, fyller tomoterapin
idag en självklar funktion på strålbehandlingen.

Först i världen
Forskargruppen ”Motion management”,
som leds av sjukhusfysikern och forskaren Sofie Ceberg, publicerade i november 2017 en ny andningsanpassad strålbehandlingsmetod för bröstcancer- och
Hodgkin-patienter. Från att ha varit först
i Sverige med andningsanpassad strålbehandling till bröstcancerpatienter 2007,
blev Lund först i världen 2016 med att
använda denna nya teknik där 360 graders optisk scanning av patientens yta
verifierar positionen av tumören under
behandlingen, samtidigt som strålningen
adapteras till andningen.
Forskargruppen ingår i ett industriellt
samarbete som syftar till att vidareutveckla ett optiskt ytscanning-system som
kan följa patientens position och anpassa
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behandlingen till patientrelaterade rörelser. Doktoranden Malin Kügele, har
tagit fram data som visar att patienterna
kan positioneras med mycket högre säkerhet inför och under strålbehandling
med hjälp av optisk ytscanning än med
konventionell positionering. Med ingenjören Michael Lempart och Malin Kügele
i spetsen har Motion management-gruppen under 2017 även publicerat artiklar
om en ny metod för kvalitetskontroll av
andningsanpassad bestrålning och utvecklandet av en andningsrobot som kan
reproducera andningskurvor från riktiga
patienter.
För att kunna uppnå de fördelar som
dagens avancerade strålbehandlingstekniker tekniskt kan erbjuda, bör de dosimetriska effekter som kan uppstå mellan
samspelet av andnings- och apparat-relaterade rörelser kunna beräknas och
därmed förutses. Dagens kommersiella
planeringsprogram kan inte beräkna sådana effekter.
Alla effekter
Doktoranden Anneli Edvardsson har
tagit fram en simuleringsmetod för att
kunna ta med alla rörelse-effekter i planeringen av strålbehandlingen. Nyligen
framtagna resultat visar att metoden
fungerar och att det faktiskt kan förekomma betydande och ogynnsamma
dosimetriska effekter under en strålbehandling om man inte tar hänsyn till alla
patient- och apparat-relaterade rörelser.
Doktoranden Hunor Benedeks studerar hur olika dosplaner påverkas av rörelser och har kunnat konstatera att det
finns risk att de fördelar som en dosplan
uppvisar framför en annan vid en statisk
jämförelse, kan reduceras eller omintetgöras när effekterna av rörelser inkluderas. Noggranna undersökningar av dessa
mekanismer är ett led i utvecklingen av
robusta system för automatiserad dosplanering.
MRI-baserad strålbehandling
I mars 2017 fick den första patienten i
Sverige sin strålbehandling av prostata
enligt en ny teknik, framtagen i Lund,
som bygger på enbart bildtagning i
MR-kameran. CT som normalt står för
en stor del av bildtagningen i arbetsflödet har uteslutits som modalitet. Totalt
ska 60 patienter inkluderas i studien av
ett helt MR-baserat arbetsflöde. Studien
har möjliggjorts genom ett omfattande
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Glädjen var stor när MRI-only RT studien startade våren 2017 (fr v Christian Gustafsson Jamtheim, Adalsteinn
Gunnlaugsson, Emilia Persson, Lars E. Olsson (Petra Ambolt saknas på bilden).

Optisk scanning av patientens yta används för att verifiera positionen av tumören under behandlingen, samt för att
adaptera behandlingen till andningen.

forskningsarbete under framför allt de
senaste två åren.
Att genomföra dosplanering utan CT
kräver att motsvarande information
om anatomin kan framställas med bara
MR-bilder. En metod för detta har tagits
fram i samarbete med företaget Spectronic Medical, som numera har en registrerad produkt. Mjukvaran, som kallas
MRiplanner, validerades i en nyligen
publicerad multicenter-studie med 170
patienter utförd tillsammans med tre

andra universitetssjukhus. Samarbetet
inom detta område har underlättats genom ett nationellt nätverk kallat Skonsam strålbehandling, finansiellt understött av VINNOVA, där både parter från
sjukhus/universitet och industri samverkar för att utveckla användningen av
MR-kamera i strålterapi.
En av ledarna av nätverket är professor Lars E. Olsson, som också är lokal
forskningsledare för MR i strålterapi
tillsammans med onkologen Adalsteinn
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Gunnlaugsson. I teamet ingår även sjukhusfysiker Petra Ambolt och doktoranderna Christian Gustafsson Jamtheim
och Emilia Persson. Förutom valideringsstudien har forskningen resulterat i
MR-metoder för att identifiera markörer,
mäta geometrisk osäkerhet, effekter av
rörelse och speciella metoder för kvalitetskontroll av det nya arbetsflödet.
I samarbete med det nationella nätverket har gruppen också genomfört en kurs
i Lund med under rubriken ”Implementation of MRI-only Radiotherapy - from
research studies to clinical routine” som
samlade mer än 40 deltagare från olika
länder.
Genom att kombinera informationen
från MR-kameran till genomförandet av
strålbehandling är avsikten att uppnå en
större precision i strålningen, dvs högre
dos i target och lägre dos i omgivande
vävnad och riskorgan. Att ha ett helt
MR-baserat arbetsflöde innebär också
att möjligheterna att styra planering och
behandlingen från funktionella MR-data
och att göra behandlingen adaptiv ökar
i framtiden. Tillsammans innebär detta
ett ytterligare steg i att uppnå individualiserad strålbehandling för patienten.
MR teknik för CNS-tumörer
I samarbetsprojekt som leds av professor
Pia Sundgren, avdelningen för Diagnostisk Radiologi, utvecklas också tidig bedömning av pågående behandling hos
patienter med höggradiga gliom med
hjälp av olika avancerade MR-sekvenser.
Detta görs dels genom att titta på vattenmolekylens rörlighet (diffusion), blodflödet och blodvolymen i tumören under
pågående behandling för att se om man
tidigt kan förutspå tumörprogress och
långtidsöverlevnad. Ett annat samarbetsprojekt är kring en ny MR sekvens som

inte kräver kontrastmedel (amid proton
transfer (APT-w) för att undersöka misstänkta förändringar och verifiera hjärntumörer innan kirurgi. Denna teknik
har visat sig kunna avbilda hjärntumörer
som inte uppvisar kontrastuppladdning
i tumören men som ändå kan vara höggradiga gliom. Metoden har också visat
sig kunna skilja på ”pseudo-progress”
som kan ses i patienter som behandlas
med strålning och temozolamid mot
äkta tumörprogress.
Radioaktiva läkemedel
Radionuklidterapi är en form av strålterapi som ökar i omfattning inom onkologi, inte minst genom introduktionen
av 223RaCl2 (Xofigo®) för behandling av
prostatacancer. Men till skillnad från andra strålterapimodaliteter såsom extern
strålbehandling och brachyterapi, görs
sällan individualiserad patientdosimetri
för radionuklidterapi. Istället ordineras
dessa läkemedel med standardiserade
mått baserat på patientvikt eller kroppsyta.
Inom radionuklidterapi används radionuklider som emitterar alfa- eller
beta-strålning och märks oftast till en
bärarsubstans, vilken är designad så att
den ackumuleras i tumörceller. Radionukliden 177Lu (en beta-emitterare)
används exempelvis för behandling av
neuroendokrina tumörer, vilken märks
till en somatostatinanalog med hög affinitet till receptorer på tumörceller.
Många radionuklider, såsom 177Lu,
avger också fotonstrålning vid sitt sönderfall, vilket möjliggör bildtagning
med en gammakamera och tomografi.
Genom detaljerade beräkningsmodeller
har det blivit möjligt att beräkna koncentrationen av ett radioaktivt läkemedel
och hur det är fördelad i patienten vil-

ket i sin tur gör det möjligt att beräkna
den absorberade dos som uppnåtts, och
i förlängningen utveckla metoder för individualiserad patientdosimetri. Arbetet
inom patientspecifik dosimetri och bildbearbetning har utgjort underlag för 12
avhandlingar och ett 50-tal publikationer.
Professorerna Katarina Sjögreen-Gleisner och Michael Ljungberg har dedicerat en stor del av sitt forskningsarbete till
att utveckla metoder för att utifrån patientbilder beräkna läkemedels-koncentration och stråldos till olika vävnader
och organ. Dessa dosimetriska metoder
(i form av datorprogram) utgör också
underlag för att undersöka relationen
mellan stråldos och effekter på tumör
och riskorgan.
De används i en klinisk prövning för
behandling av neuroendokrina tumörer
med 177Lu-Dotatate (samarbete Lund
och Göteborg), under ledning av professor Jan Tennvall och doktorand Anna
Sundlöv, båda onkologer. Inom denna
studie erbjuds patienterna en individualiserad dosplanering och behandling,
något som internationellt sett är mycket
ovanligt inom radionuklidterapi.
Tack vare ett mycket väletablerat samarbete mellan fysiker och onkologer
inom denna speciella typ av strålbehandling, har Lund valts ut som ett av få centra i världen för en serie First in Human
fas I-prövningar med nya målsökande
alfa-emitterande radiofarmaka som utvecklas inom flera olika cancertyper. I
detta projekt, som bedrivs i samarbete
med läkemedelsföretaget Bayer, utvecklas också en metod för individualiserad
dosimetri där fysikerna Cecilia Hindorf
och Erik Larsson har en ledande roll.

Lars E. Olsson
Professor, Sjukhusfysiker
Silke Engelholm
överläkare, tf verksamhetschef
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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.
Subventioneras endast för:
1) behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna
män som är asymtomatiska eller har milda symtom efter svikt på androgen
deprivationsterapi och hos vilka kemoterapi ännu inte är kliniskt indicerat.
2) behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna
män vars sjukdom har progredierat under eller efter docetaxelbehandling.
Xtandi 40 mg kapslar (enzalutamid) androgenreceptorantagonist (L02BB04).
Indikationer: Behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer
hos vuxna män som är asymptomatiska eller har milda symtom efter svikt på
androgen deprivationsterapi och hos vilka kemoterapi ännu inte är kliniskt indi
cerat. Behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna
män vars sjukdom har progredierat under eller efter docetaxelbehandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller något hjälpämne.
Kvinnor som är eller kan bli gravida. Varningar och försiktighet: Risk för kramp
anfall: Försiktighet bör iakttas vid administrering av Xtandi till patienter med en
anamnes av krampanfall eller andra predisponerande faktorer inkluderande,
men ej begränsat till, underliggande hjärnskada, stroke, primära hjärntumörer
eller hjärnmetastaser eller alkoholism. Dessutom kan risken för krampanfall öka
hos patienter som samtidigt behandlas med läkemedel som sänker tröskeln för
krampanfall. Beslutet att fortsätta behandling av patienter som utvecklar kramp
anfall tas från fall till fall. Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom: Det har före
kommit sällsynta rapporter av posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES)
hos patienter som fått Xtandi. PRES är en sällsynt, reversibel, neurologisk sjuk
dom som kännetecknas av snabbt uppkommande symtom inklusive kramp
anfall, huvudvärk, förvirring, blindhet och andra syn och neurologiska störningar,
med eller utan åtföljande hypertoni. En diagnos av PRES kräver hjärnavbildning,
företrädesvis magnetisk resonanstomografi (MRT). Utsättning av Xtandi hos
patienter som utvecklar PRES rekommenderas. Samtidig behandling med andra
läkemedel: Enzalutamid är en potent enzyminducerare och kan ge upphov till
effektminskning för många vanligen använda läkemedel. En genomgång av
läkemedel som ska ges samtidigt bör därför göras då behandling med enzaluta
mid påbörjas. Samtidig användning av enzalutamid och läkemedel som utgör
känsliga substrat för många metaboliserande enzymer eller transportörer bör i
allmänhet undvikas om den terapeutiska effekten av dessa är av stor betydelse
för patienten och i fall då dosanpassningar inte är lätta att utföra baserade på
effektmonitorering eller plasmakoncentrationer. Samtidig administrering med
warfarin och kumarinliknande antikoagulantia bör undvikas. Om Xtandi admi
nistreras samtidigt med en antikoagulantia som metaboliseras via CYP2C9
(såsom warfarin eller acenokumarol) bör ytterligare International Normalised
Ratio (INR)monitorering utföras. Nedsatt njurfunktion: Försiktighet krävs hos
patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion, eftersom enzalutamid inte har
studerats i denna patientgrupp. Kraftigt nedsatt leverfunktion: En ökad halve
ringstid för läkemedlet har observerats hos patienter med kraftigt nedsatt lever
funktion, möjligen relaterat till ökad vävnadsdistribution. Den kliniska relevansen
av denna observation är okänd. En förlängd tid för att nå steady state koncentra
tioner kan dock förväntas, och tiden till maximal effekt samt tid för insättande
och minskning av enzyminduktion kan öka. Nyligen genomgången hjärtkärl
sjukdom: Fas 3 studierna exkluderade patienter med nyligen genomgången
hjärtinfarkt (de senaste 6 månaderna) eller instabil angina (de senaste 3 måna
derna), NYHA (New York Heart Association Class) klass III eller IV hjärtsvikt för
utom om LVEF (Left Ventricular Ejection Fraction) ≥45 %, bradykardi eller okon
trollerad hypertension. Detta bör beaktas om Xtandi förskrivs till dessa patienter.
Androgen deprivationsterapi kan förlänga QT intervallet: För patienter med
QTförlängning i anamnesen eller med riskfaktorer för QTförlängning samt för
patienter som samtidigt behandlas med andra läkemedel som kan förlänga
QTintervallet, bör förskrivare bedöma nytta/riskbalansen inklusive risken för
torsade de pointes, innan behandling med Xtandi påbörjas. Användning med
kemoterapi: Säkerheten och effekten vid samtidig användning av Xtandi och
cytotoxisk kemoterapi har inte fastställts. Samtidig administrering av enzaluta
mid har ingen kliniskt relevant effekt på farmakokinetiken för intravenöst doce
taxel; en ökning av förekomsten av docetaxelinducerad neutropeni kan dock
inte uteslutas. Hjälpämnen: Xtandi innehåller sorbitol (E420). Patienter med säll
synta ärftliga problem med fruktosintolerans bör inte ta detta läkemedel. Över
känslighetsreaktioner: Överkänslighetsreaktioner manifesterade av symtom som
inkluderar, men inte är begränsade till, tungödem, läppödem och faryngealt
ödem har observerats med enzalutamid. Biverkningar: Sammanfattning av
säkerhetsprofilen: De vanligaste biverkningarna är asteni/trötthet, värmevall
ningar, huvudvärk och hypertoni. Andra viktiga biverkningar omfattar fall, icke
patologiska frakturer, kognitiv störning och neutropeni. Krampanfall inträffade
hos 0,5 % av de enzalutamidbehandlade patienterna, hos 0,1 % av de placebo
behandlade patienterna och hos 0,3 % av de bikalutamidbehandlade patienterna.
Sällsynta fall med posteriort reversibelt encefalopatisyndrom har rapporterats
hos enzalutamidbehandlade patienter. Tabellsammanfattning av biverkningar:
Biverkningar observerade under kliniska studier har listats nedan efter frekvens.
Frekvenskategorierna definieras enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga
(≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000,
< 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas
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från tillgängliga data). Inom varje frekvensgrupp visas biverkningarna efter fal
lande allvarlighetgrad.
Biverkningar som identifierats i kontrollerade kliniska studier och
efter marknadsintroduktion
MedDRA klassificering
enligt organsystem

Frekvens

Blodet och lymfsystemet

mindre vanliga: leukopeni, neutropeni
ingen känd frekvens*: trombocytopeni

Immunsystemet

ingen känd frekvens*: tungödem, läppödem,
faryngelat ödem

Allmänna symtom

mycket vanliga: asteni/trötthet

Psykiska störningar

vanliga: ångest
mindre vanliga: visuella hallucinationer

Centrala och perifera
nervsystemet

mycket vanliga: huvudvärk
vanliga: nedsatt minnesförmåga, amnesi,
uppmärksamhetsstörning, rastlösa ben syndrom
mindre vanliga: kognitiv störning, krampanfall
ingen känd frekvens*: posteriort reversibelt
encefalopatisyndrom

Hjärta

ingen känd frekvens*: QTförlängning

Reproduktionsorgan och
bröstkörtel

vanliga: gynekomasti

Blodkärl

mycket vanliga: värmevallningar, hypertoni

Magtarmkanalen

ingen känd frekvens*: illamående, kräkningar,
diarré

Hud och subkutan vävnad

vanliga: torr hud, klåda
ingen känd frekvens*: utslag

Muskuloskeletala systemet
och bindväv

vanliga: frakturer**
ingen känd frekvens*: myalgi, muskelkramper,
muskelsvaghet, ryggsmärta

Skador och förgiftningar och vanliga: fall
behandlingskomplikationer
* Spontanrapporter efter marknadsintroduktion
** Inkluderar alla frakturer med undantag för patologiska frakturer
Beskrivning av utvalda biverkningar: Krampanfall: I de kontrollerade kliniska stu
dierna, drabbades 10 av 2051 patienter (0,5 %) av ett krampanfall efter behand
ling med en daglig dos om 160 mg enzalutamid, medan en patient (< 0,1 %) som
fick placebo och en patient (0,3 %) som fick bikalutamid, drabbades av ett
krampanfall. Dos tycks vara en viktig prediktor för risken för krampanfall som
speglas i prekliniska data, och data från en doseskaleringsstudie. I de kontrolle
rade kliniska studierna exkluderades patienter med tidigare krampanfall eller
riskfaktorer för krampanfall. I AFFIRMstudien upplevde 7 av 800 behandlade
patienter (0,9 %) som fått kemoterapi ett krampanfall efter behandling med en
daglig dos av 160 mg enzalutamid, medan inga krampanfall inträffade hos
patienter som fick placebo. Flera av dessa patienter hade andra möjliga bidra
gande faktorer som oberoende ökade risken för krampanfall. I PREVAIL studien
upplevde en patient (0,1 %) av 871kemoterapinaiva patienter behandlade med
en daglig dos om 160 mg enzalutamid, och en patient (0,1 %) som fick placebo,
ett krampanfall. I bikalutamidkontrollerade studier upplevde 3 av 380 (0,8 %)
kemoterapinaiva patienter behandlade med enzalutamid och 1 bikalutamidbe
handlad patient av 387 (0,3 %), ett krampanfall. I en enarmad studie avsedd att
utvärdera incidensen av krampanfall hos patienter med predisponerande fakto
rer för krampanfall (varav 1,6 % hade en anamnes med krampanfall), fick 8 av
366 patienter (2,2 %) behandlade med enzalutamid ett krampanfall. Medianen
för behandlingslängd var 9,3 månader. Mekanismen för varför enzalutamid kan
sänka kramptröskeln är inte känd, men kan ha ett samband med data från in
vitrostudier som visar att enzalutamid och dess aktiva metabolit binder till och
kan hämma aktiviteten för GABAkloridkanalen. Rapportering av misstänkta
biverkningar: Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läke
medlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets
nyttariskförhållande. Hälso och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera
varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webb
plats: www.lakemedelsverket.se. Recept- och förmånsstatus: Receptbelagt.
Subventioneras endast för: 1) behandling av metastaserad kastrationsresistent
prostatacancer hos vuxna män som är asymtomatiska eller har milda symtom
efter svikt på androgen deprivationsterapi och hos vilka kemoterapi ännu inte är
kliniskt indicerat. 2) behandling av metastaserad kastrationsresistent prostata
cancer hos vuxna män vars sjukdom har progredierat under eller efter docetax
elbehandling. Innehavare av godkännande för försäljning: Astellas Pharma
Europe B.V, Nederländerna. Svensk representant: Astellas Pharma AB, Box
21046, 200 21 Malmö. Texten är baserad på produktresumé daterad 201709. För
ytterligare information, förpackningar och priser se www.fass.se.

XTD17063SE 10.2017

LÅNGTIDSDATA
BEKRÄFTAR
LÅNGVARIG
EFFEKT JÄMFÖRT
MED PLACEBO1

Långtidsdata bekräftar att Xtandi® (enzalutamid) förlänger
tiden till sjukdomsprogression och signifikant minskar risken
för död jämfört med placebo hos patienter med mCRPC.1,2

A targeted approach in mCRPC2

Referenser: 1. Beer TM, Armstrong AJ, Rathkopf D et al. Enzalutamide in Men with Chemotherapy-naïve Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer: Extended
Analysis of the Phase 3 PREVAIL Study. Eur Urol. 2017:71(2):151–54. 2. Xtandi® SPC 2017.
Astellas Pharma AB | Box 21046 | 200 21 Malmö | Telefon 040-650 15 00 | Fax 040-650 15 01 | info.se@astellas.com | www.astellas.se

21

Porträtt Göran Edbom

Det saknas system som försvarar
patientens intressen
Han har haft åsikter om det mesta. I
nästan 20 år var han fackligt engagerad och har slagits för en jämlik vård
och jämlika arbetsvillkor. Han har varit
verksamhetschef, chefsläkare, ordförande för nationella onkologichefsrådet och en av initiativtagarna till utredningen om nationella cancerstrategin.
Svensk Onkologi mötte Göran Edbom
för ett samtal om de stora hjärtefrågorna och synen på framtidens cancervård.

D

et är en mörk decemberdag i mitten av december. Göran Edbom
har lämnat hemmet i Holmsund
strax utanför Umeå för att åka till
Norrlands universitetssjukhus (NUS)
och arbetsrummet på Cancercentrum.
Om några timmar ska han träffa en av
sina patienter på onkologklinikens mottagning. Även om han uppnått pensionsålder fortsätter han att arbeta kliniskt.
– Jag arbetar 40 procent och tar hand
om mina tidigare patienter som snart
ska genomgå en femårskontroll. Jag har
även ett uppdrag som projektägare. Det
handlar om att utveckla våra remisshanteringssystem och ersätta pappersremisser med ett elektroniskt system. Men, jag
tänker förstås att jag ska trappa ned och
ta det lite lugnare.
Psykolog blev onkolog
Om några veckor fyller han 72 år. I flera
decennier har han varit starkt engagerad
i svensk cancervård, både fackligt och
som chef och ledare. Men karriären var
inte helt given. I nästan 10 år var han
knuten till pedagogiska institutionen vid
Umeå universitet där han var anställd
som forskningsassistent.
– Jag tog en psykologexamen 1973
och fortsatte sedan som doktorand vid
pedagogiska institutionen. Det var en
spännande erfarenhet och jag fick en bra

22

Göran Edbom

utbildning och kontaktyta mot universitetet. Från början ville jag egentligen bli
läkare, men hamnade på reservplats och
började läsa psykologi istället.
I början av 1970-talet var han med om
att utveckla högskoleprovet och reste
land och rike runt för att träffa studenter.
Men i grunden var det ju läkare han ville
bli och 1976 antogs han på läkarutbildningen vid Umeå universitet. Han blev
färdig specialist i onkologi 1988 och fyra
år senare dubbelspecialist i gynekologisk
onkologi.
Redan som läkarstudent började han
att engagera sig i Sveriges läkarförbund
och var i över 20 år fackligt aktiv; dels
i styrelsen för Sylf och sedermera i förbundets centralstyrelse. Mellan 1998 och
2003 var han förste vice ordförande.
– Jag har så länge jag kan minnas varit
engagerad och debattlysten, det började
redan i skolan och fortsatte under lum-

pen då jag blev vald att representera vid
värnpliktsriksdagen.
Flitig debattör
Göran Edbom har varit både en stridbar
och flitig debattör, inte minst i frågor
som rör en jämlik vård, jämlika löner
och karriärvillkor. I slutet på 1990-talet
var han ordförande för förhandlingsdele-
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gationen i Sveriges läkarförbund.
– Det har funnits påtagliga könsskillnader, inte minst när det gäller löner och
karriärgång. Och de diskussionerna är ju
i högsta grad aktuella även idag.
När vi ses präglas samhällsdebatten av
#metoo-rörelsen. I slutet av november
förra året offentliggjordes ett upprop av
över 10 000 kvinnliga läkare mot sexuella
trakasserier och övergrepp.
Hur kan arbetsgivare och lärosäten ta
sitt ansvar, både när det gäller förebyggande insatser och att hantera de fall som
dyker upp?
– Det är ett välkommet initiativ. Och
nu gäller det att gå från ord till handling
så att ett förändringsarbete verkligen
tar vid, men det är ju där svårigheterna
kommer. Det finns i regel ett motstånd
inbyggt i attityder, strukturer och organisationer och det kräver en uthållighet, ett
tydligt ledarskap och en effektiv strategi.
Jag hoppas och tror att den kraft vi nu
ser åstadkommer den förändring som är
nödvändig, säger Göran Edbom.
I fem år, fram till 2012, var han ordförande i Nationella onkologichefsrådet
där samtliga verksamhetschefer för onkologi i Sverige ingår.
– Onkologirådet träffas regelbundet
för att diskutera problem, utmaningar
och möjligheter inom cancervården. I
början av 2000-talet såg vi behovet av en
långsiktig och målmedveten strategi för
att möta utvecklingen och kunna utveckla kompetensen och förbättra behandlingsresultaten.
Det handlade bland annat om att öka
satsningarna på prevention, en förbätt-

rad kunskapsbildning och kunskapsspridning, ett ökat nationellt samarbete,
att skapa förutsättningar för att möta patienters krav på information och kvalitet
i omhändertagandet och att minska skillnader i vården mellan olika grupper. År
2007 beslutade regeringen att tillsätta en
utredning med uppgift att lämna förslag
till en nationell cancerstrategi.
– Vi var väldigt aktiva i onkologichefsrådet för att en sådan utredning skulle
komma till stånd. Och utredningen banade ju väg för etableringen av regionala
cancercentra, RCC, och för en nationell
satsning på onkologin i Sverige.
Patientens ställning
En av Göran Edboms hjärtefrågor är
patientens ställning i vården. Även om
Sverige fick en ny patientlag som trädde
i kraft 2015, finns det fortfarande inget
riktigt bra system som kan ta hand om
och försvarar patienters intressen, menar
han.
– Alltför många patienter befinner sig
fortfarande i ett underläge. Om man som
patient anser sig vara felbehandlad, ha
fått fel vård eller fel diagnos så kan man
vända sig till IVO, men myndighetens
uppgift är ju i första hand att granska att
vårdgivaren har utrett Lex Maria- och
anmälningsärenden enligt gällande regelverk. Medicinska konsekvenser överlåter de åt vårdgivaren att själv bedöma
och patienten hamnar inte sällan vid sidan av. Det finns förvisso patientnämnderna att vända sig till, men deras ställning är tyvärr också alltför svag.
Mellan 2010 och 2015 var Göran Ed-

bom medicinsk rådgivare vid Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag,
LÖF och mellan 2011 och 2014 hade han
uppdrag som chefläkare vi NUS. Under
den tiden tog han del av många journalberättelser och patientöden och slogs av
hur utelämnade patienterna var till sakkunniga och vårdgivare.
– Här finns ett problem som handlar
om förtroende och tillit. De sakkunniga arvoderas av försäkringsbolaget och
arbetar efter bolagets villkor. Många patienter är tvungna att själva driva sina
ärenden och alla har inte den kraften eller de resurser som krävs. Som chefläkare är man anställd av den vårdgivare som
man ska granska och blir mycket beroende av hur uppdraget utformas och vilket
mandat man har
Om du fick bestämma, hur skulle du vilja stärka patientens ställning?
– Jag skulle vilja att IVO var en starkare spelare och hade en egen kompetens
med ett eget medicinskt råd och följde
upp anmälningsärenden mer konsekvent.
Skrota landstingen
Vi har stora förutsättningar att skapa en
god och kvalitetsdriven cancervård i Sverige, menar Göran Edbom. Men då behöver vi också bli bättre på att ta tillvara
kvalitetsregistren och se till att de integreras i den dagliga vården.
– Det räcker inte med att redovisa antalet vårdplatser och mottagningsbesök,
väntetider och bemötande, även olika
kvalitetsindikatorer som överlevnad,
livskvalitet, tillgänglighet till vård och
behandling behöver redovisas bättre.
I dag är det en tydlig slagsida mot ekonomistyrning på bekostnad av kvalitetsstyrning. Sparbeting och organisatoriska
förändringar ska mycket tydligare vara
kopplade till kvalitetsindikatorer, det
skulle förhoppningsvis leda till helt andra prioriteringar.
Om Göran Edbom fick bestämma
skulle han genast skrota landstingen, de
hör hemma på medeltiden menar han,
och istället se till att Sverige fick storregioner. Han är uppriktigt besviken över
att det inte blev en regionbildning i norra
Sverige. Förslaget att slå samman Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och
Norrbotten till en gemensam region i
norr skrotades i slutet av 2016.
– Vi hade allt att vinna på samarbete
och en samordning. Den onkologiska
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verksamheten kan inte vara spridd på
olika självständiga öar, utan måste höra
ihop med regionsjukvården. Jag hade
gärna sett att vi hade haft ett regionsjukhus med en styrelse och som såg till
norra regionens intressen och behov. Vi
behöver även centralisera vissa typer av
åtgärder och behandlingar på nationell
nivå, det är en såväl en kvalitets- som
kostnadsfråga. I dag har vi sjukhus som
skaffar högteknologisk utrustning, trots
att de inte har det underlag eller kompetens som krävs för att upprätthålla god
kvalitet.
Kompetensförsörjning
Umeå brottas precis som många andra
i landet med bristen på specialister. Det
finns i grunden ett allvarligt fel när det
gäller planeringen av kompetensförsörjning, menar Göran Edbom.
– Blickar man tillbaka var det uppenbart att det skulle bli en brist på specialister. När jag var verksamhetschef
anställde jag alla jag kom över och såg
till att överanställa, hälften av blivande
specialister jag anställde var inte på STblock, utan på så kallade gråblock. Vården är ingen statisk miljö. Tjänstemän
och administratörer har inte samma förutsättningar att förutse och planera för
framtiden och det är helt nödvändigt att

professionen är med i dessa diskussioner.
Ska man lyckas i rekryteringen av specialister och övrig vårdpersonal krävs
breda satsningar. Det handlar inte minst
om att ta tillvara anställdas ambitioner
och drivkrafter och skapa möjligheter
för den enskilde att utvecklas. Även löner
och löneutveckling måste ses över.
– Medarbetare har enormt stora förmågor att jobba långt över vad som förväntas, om de ges möjlighet att behålla
sin drivkraft. Trivs man med jobbet trivs
man med det mesta. Vi behöver mer av
delaktighet och mindre av hierarkiska
strukturer. Blir yngre sedda och får det
stöd de behöver kommer de att ta med
sig samma förhållningssätt i sina karriärer.
En del av sjukvårdsproduktionen är
forskning och utbildning. Men det är
inte nödvändigt att alla på ett regionsjukhus ska forska; även om man inte har
disputerat ska det vara möjligt att få en
överläkartjänst, även om det är kontroversiellt, menar Göran Edbom.
– Vissa är mer lämpade för forskning
än andra. Det är i det kliniska vardagsarbetet som marginaler och idéer kan
skapas för forskning och utbildning, vilket ju är helt centralt för att gå framåt. Vi
har drivit vissa forskningsområden hårt,
inte minst inom strålbehandling där vi

Mer om Göran Edbom
Ålder: 71
Bor: Holmsund, strax utanför Umeå
Familj: Hustru Ulla, tre barn och sju barnbarn
Fritidsintressen: Att vara i sommarstugan, spela
golf och läsa böcker
Gör: Arbetar 40 procent som överläkare på Cancercentrum, NUS. Ingår i Cancerfondens valberedning.
Uppdrag som revisor i SOF. Umgås med hustru,
barnbarn och vänner samt lagar trasiga leksaker.
Drivs av: Allmän livslust.
Mest stolt över: Min tid på Cancercentrum
Gillar: Ärliga människor
Ogillar: Girighet
Längtar efter: Inget särskilt
Om jag var socialminister med ansvar för sjukvård och folkhälsa skulle jag: Skapa en bättre
nationell styrning, lägga ner landstingen, inrätta
vårdregioner och samordna myndigheterna inom
vård och omsorg

utvecklat tekniker som varit unika, bland
annat när det gäller MR och dosplanering.
Bara några veckor efter vårt möte knep
Norrlands universitetssjukhus första
platsen i Dagens Medicins rakning av
Sveriges bästa universitetssjukhus. Även
tidigare år har Umeå toppat listan.
Om man tittar på området cancer
rankas Umeå högst när det gäller lungcancer (PET-DT inför kurativt syftande
behandling) och prostatacancer (aktiv
monitorering av cancer med mycket låg
risk) samt rektumcancer (ackrediterad
kolorektalkirurg och/eller specialist).
– Det är mycket uppmuntrande att vi
åter igen, för tredje gången fått utmärkelsen som bästa regionsjukhus. Det ger
personalen välförtjänt uppskattning och
skapar energi för framtiden. Det är naturligtvis särskilt glädjande att Cancercentrums arbete starkt har bidragit till
utmärkelsen.
Finns det något du ångrar under din karriär?
– Det finns självklart alltid delar som jag
hade kunnat göra bättre. Det låter kanske förmätet, men när jag tittar tillbaka
på mitt liv och min yrkeskarriär så ångrar jag inget speciellt, det har blivit som
jag skulle ha kunnat önska mig och jag
känner mig lyckligt lottad över att fått
vara en del i Cancercentrums historia.
Bästa betyget är när patienter uttrycker
sin tacksamhet eller skriver insändare i
lokalpressen och lovordar cancervården,
då känns det varmt i hjärtat.
Eva Nordin
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Första PD-L1 hämmaren för behandling av NSCLC och urotelialt carcinom

TECENTRIQ®q
NY CANCERIMMUNTERAPI
SOM KAN GES OAVSETT
PD-L1 STATUS
SE/ TCN /0617/0002(1)

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 2017-11-10. För fullständig information se www.fass.se
Roche AB, 08-726 12 00, www.roche.se
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Onkologkliniken i Jönköping
- värd för årets Onkologidagar
Den 19-22 mars är det dags för Onkologidagarna i Jönköping. Årets tema är
”Tillsammans för framtidens cancervård”. Nytt är att mötet kortas med en
dag och att programmet vänder sig till
en bredare publik än vanligt.
Värd är onkologkliniken i Jönköping
som befinner sig i ett omfattande förbättrings- och förändringsarbete och
som ser potentialen i den nya läkarutbildningen som startar i Jönköping
2019.

D

et är mycket som är på gång i
Region Jönköpings län och vid
Länssjukhuset Ryhov. I år fyller
sjukhuset 30 år och är i stora behov av investeringar för att möta kraven på en bra
sjukvård även i framtiden. Omfattande
ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten
pågår och om drygt två år ska en ny huskropp i sex plan stå klar.
– Det är stora satsningar på nya byggnader de närmaste åren. I Eksjö byggs ett
helt nytt huskomplex och även i Värnamo moderniseras operationsavdelningen. Regionen i sin helhet satsar stort och
det är mycket spännande som pågår, säger Per Nodbrant, verksamhetschef vid
onkologiska kliniken.
Han är utbildad sjukhusfysiker i Göteborg, men flyttade till Jönköping och
blev 2003 verksamhetschef för avdelningen för sjukhusfysik.
Men 2006 blev fysikavdelningen en del
av onkologkliniken och 2016 blev Per
verksamhetschef för onkologkliniken.
Han upplever många fördelar med att
fysikavdelningen är en del inom onkologkliniken, framförallt för strålbehandlingsverksamheten.
Under de senaste åren har stora investeringar gjorts inom strålbehandling.
För två år sedan invigdes en utbyggnad
av verksamheten och samtidigt installe-
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rades tre nya moderna strålkanoner, en
satsning som förbättrat tillgängligheten,
kortat ledtiderna och ökat behandlingskapaciteten med mer än 50 procent.
– Vi fick en helt ny byggnad på totalt
1800 kvadratmeter. Även behandlingskvaliteten har förstås förbättrats och bara
under förra året startade vi med andningssynkronisering, stereotaxi, 4DCT,
adaptiv strålbehandling och konturöver-

vakning. Den onkologiska verksamheten
är väldigt bred och komplex och på kliniken finns möjligheten att auskultera mellan de olika avdelningarna och Intresset
är stort. Förra året anmälde sig över 100
personer.
– Tanken är ju att öka kompetensen
och förståelsen för hur strålbehandling
går till och även lära känna andra på kliniken. Det skapar en helhet och stärker
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även sammanhållningen. Vi har också
en hälsofrämjande grupp som träffas på
arbetstid för att komma med förslag på
aktiviteter som stärker arbetsmiljön och
öka trivseln. Vi har olika aktiviteter både
på kliniken, men också utanför arbetstid,
vilket är uppskattat bland medarbetarna.
Satsningar på cancervården
Per Nodbrant är entusiastisk. Han upplever att de satsningar som nu görs bådar
gott för framtiden, både vad gäller förutsättningarna att möta framtidens krav på
en tillgänglig och kvalitetssäker sjukvård,
men också när det gäller kompetensförsörjning.
– Jag upplever att man har satsat stort
på cancervården. För tio år sedan var vi
50–60 anställda på onkologiska kliniken,
i dag är vi ca 135 och budgeten har mer
än fyrdubblats.
Nästa år startar också läkarutbildningen i Jönköping och sjukhuset kommer att
ta emot 30 studenter från termin sex. Ett
helt våningsplan i den nya byggnaden är
planerad för studenterna som kommer
att ha två veckor verksamhetsförlagd utbildning på onkologen.
Mer om onkologkliniken i
Jönköping
•

•
•
•

•

•

Länsklinik med cirka 135 medarbetare varav åtta sjukhusfysiker
och 23 läkare (13 specialister/
överläkare och 10 ST-läkare).
Upptagningsområdet är cirka 353
000 invånare.
I Jönköpings län upptäcks varje år
cirka 2 500 nya cancerfall.
Kliniken tar varje år emot 1 700 patienter och genomför cirka 2 000
behandlingar. Årsbudgeten är 200
miljoner kronor.
Kliniken har en mottagning, vårdavdelning med 17 disponibla vårdplatser (10 på helgerna), dagvårdsenhet med 14 behandlingsplatser
för läkemedelsbehandling, strålbehandlingsavdelning med tre
strålkanoner, onkogenetisk mottagning, klinisk prövningsenhet,
avdelning för sjukhusfysik.
Huvuduppdrag: icke- kirurgisk behandling av cancer (strålbehandling, cytostatika, målriktade läkemedel, immunterapi, endokrin
behandling).

– Det betyder mycket för oss. Det ger
oss nya möjligheter att inspirera och rekrytera blivande onkologer.
Det tycks också vara populärt bland
blivande specialister att söka sig till onkologiska kliniken, där finns tio ST-läkare som inom bara ett till två år blir färdiga specialister.
– Redan för tio år sedan hade vi en
visionär verksamhetschef som hade en
medveten strategi när det gäller rekrytering, bemanning och utbildning. Idag
skördar vi frukterna av det arbetet.
Även om det i dagsläget är förhållandevis gynnsamt vad gäller kompetensförsörjning, kan situationen snabbt förändras, menar Per Nodbrant.
– Just nu har vi en bra bemanning,
men utmaningen är att hitta balansen
mellan generalister och specialister. Utvecklingen har lett fram till en ökad specialisering. Skulle en nyckelperson som
är verksam i ett mindre diagnosområde
sluta, så är vi sårbara. Den stora utmaningen är att behålla kompetensen inom
såväl små som stora diagnosområden.
Stort intresse för forskning
Det finns ett stort intresse för forskning
vid onkologiska kliniken som har sex inskrivna doktorander.
– Vi lägger stora resurser på att uppmuntra kliniknära forskning och det är
egentligen inga problem att få finansiering om du har ett bra forskningsprojekt.
Problemet är att frigöra tid då trycket på

Per Nodbrant. Foto: Johan Werner Avby

vårdproduktion är högt och det kräver
luft i systemet för att möjliggöra detta.
Men jag upplever att vi har ett stort stöd
från vår sjukvårdsdirektör, som själv har
en forskarbakgrund. Han har stor förståelse och ser forskning och utveckling
som en avgörande framgångsfaktor.
I Region Jönköpings län finns Futurum, en forsknings- och utbildningsenhet som huvudsakligen ger stöd till
klinisk forskning och samordning av
verksamhetsförlagd utbildning. Enheten
är ett viktigt stöd, menar Per Nodbrant.
En av flera utmaningar är att behålla specialister som disputerat. Eftersom Ryhov
inte är ett universitetssjukhus är ALFmedel inte möjliga att söka.
– Här har vi en utmaning. Vi skulle
gärna vilja ha kliniknära forskningstjänster här och det är en fråga jag driver
hårt. När vi får läkarutbildning blir det
en avgörande fråga. Men först måste vi
bli universitetsklassade och då krävs det
att vi har tillräckligt många disputerade.
En möjlighet är att flera kliniker går samman och tillsammans kanske vi kan få till
det.
Per Nodbrant lyfter även fram onkologens kliniska prövningsenhet, KPE, som
en viktig förutsättning för att kvalitetssäkra, förbättra, möjliggöra och genomföra kliniska prövningar vid vård och
behandling av patienter med tumörsjukdomar.
– Verksamheten har vuxit de senaste
åren och vi har tre forskningssjuksköterskor. Ungefär hälften av studierna är
industriledda och hälften är akademiska.
Vi har också en egen onkogenetisk mottagning som vi startade för sex år sedan
och som hela tiden växer i såväl volym
som kompetens. På Onkologidagarna i
mars kommer ST-kursen att handla om
onkogenetik.
Modernisering av mötet
När Per Nodbrant blev verksamhetschef
för två år sedan klev den tidigare chefen
Freddi Lewin av sitt uppdrag och arbetar
i dag kvar på kliniken som onkolog. Han
är också ordförande i den nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel.
– Det är så klart värdefullt för oss att
han är engagerad i den nationella läkemedelshanteringen, som ju är en viktig del inom onkologin, både vad gäller
jämlikhet och kostnadseffektivitet. Att
det finns en nationell process och ett NTråd som ger rekommendationer avlastar
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de enskilda läkarna från de svåra och
ofta tunga besluten när det gäller prioriteringar och val av behandling. Jag tycker även att det finns en bra dialog även
med sjukhusapoteket och den lokala läkemedelskommittén som är ett stort stöd
i diskussioner om prioriteringar och nya
kostsamma läkemedel.
Om några veckor är det dags för Onkologidagarna på konferensanläggningen Elmia i Jönköping. Per Nodbrant
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hoppas att mötet lockar fler deltagare än
tidigare år.
Uppdraget att vara värd för mötet fick
onkologkliniken för två år sedan. I fjol
var de på plats i Örebro för att fånga in
synpunkter och förslag till förbättringar.
– Vi hade en monter där vi samlade in
åsikter för att göra mötet ännu bättre. Vi
riktar oss i år till en bredare grupp, inte
bara läkare, utan alla som arbetar med
cancervård. Det blir många parallella

sessioner och paneldebatter, men också
flera gemensamma möten. Vi har också
kortat mötet med en dag och även bakat
in onsdagskvällens stora bankett i kongressavgiften. Mötet som bär temat ”Tillsammans för framtidens cancervård”
bygger på att vi gör detta tillsammans
och arbetar tvärprofessionellt.
Eva Nordin
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När isen i Arktis smälter, försvinner isbjörnarnas och andra arters livsmiljö.
Som Isbjörnsfadder hjälper du oss i vårt arbete för klimatet, isbjörnarna och
de andra invånarna i Arktis.

Hjälp djuren i Arktis att överleva, bli Isbjörnsfadder idag!
wwf.se/isbjornsfadder
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Close up of a Polar bear (Ursus maritimus) walking, Canada / © David Jenkins / WWF-Cana

Hjälp oss rädda
de starkaste

ASCO

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

SE/IXA/1017/0040a jan 18

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: 12 december 2017.

30

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

Onkologidagarna

Program Onkologidagarna

Program onkologidagarna
(med reservation för ändringar)

Måndag 19 mars
09:00ST-kurs Onkogenetik
17.00
För detaljer se separat program
Tisdag 20 mars
09:00-12:00
12:00-13:00
13:00-13:30

13:30-14:30

ST-kurs Onkogenetik, forts.
Lunch
Välkomna till Onkologidagarna
Per Nodbrant, verksamhetschef, onkologkliniken Jönköping
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Onkogenetik - kliniska implikationer idag och i framtiden
Beatrice Melin professor, Umeå, nationell cancersamordnare SKL

14:30-15:00

Kaffepaus och besök på utställningen

15:00-16:00
Högtidsföreläsning
16:05-17:15
Symposium

2018-års Jan Waldenström föreläsning
State of the Art: Gestational Trophoblastic Neoplasia
Professor Michael Seckl, professor of molecular cancer medicine, London, UK
Har begreppen kurativ och palliativ vård spelat ut sin roll?
Gränsdragningar vid immunoterapi: Gustav Ullenhag, öl, Uppsala
Palliativ onkologi: Maria Helde Frankling, öl, Stockholm.
Vilka patienter ska vårdas på intensiven? Andreas Hvarfner, öl, Stockholm.
Avslutande debatt: Hur kan vi anpassa den palliativa vården till en cancervård i förändring?
Moderatorer: Margareta Randén, ordf SOF, Västerås, Helena Ullgren, sjuksköterskor i
cancervård (SIC), Stockholm.

17.30-18.30
Kvällsaktivitet:

State of the art: Njurcancer
Föranmälan krävs
Måltid kommer serveras i anslutning till
symposiet (genomförs i samarbete med
industrin)

Studiebesök strålavdelningen Länssjukhuset
Ryhov
Föranmälan krävs
Buss avgår 17.30 fr kongressområdet

Onsdag 21 mars
08:00-12:00 Parallella sessioner
08.00-08.45

A: Basal immunologi; varför
svarar cancer på
immunoterapi?.
Andreas Lundkvist, docent,
Stockholm

B: Komplementär cancervård hur kan vi bemöta patienters
behov?
Medv: Kathrin Wode, onkolog,
processledare Integrativ
Cancervård, RCC Stockholm
Gotland
Moderator: Kjell Bergfeldt, öl,
RCC Stockholm Gotland

C: Administratörer Svenska språket:
Skrivregler/
Dokumentationens
betydelse för
patientsäkerheten
Ewa Beiving, Jönköping
Moderator: Gabriella
Germundsson,
vårdadministratör,
Jönköping

09.00-09.45

A: Immunoterapier:
biomarkörer, prediktion:
Johan Hansson, öl, professor,
Stockholm

B. Anhörigas erfarenheter av
cancervården. Cancerkompisar
– ehälsa morgon-dagens
anhörigstöd.
Pauline Algstam, ambassadör
Cancerkompisar

C: Administratörer Svenska språket:
Skrivregler/
Dokumentationens
betydelse för
patientsäkerheten.

09.45-10.15

Kaffepaus och besök på utställningen
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Onsdag 21 mars (forts)
10:15-11.30

11.30-12:00
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A. Immunoterapi vid olika
diagnoser:
Freddi Lewin, onkolog,
docent, Jönköping
Ulrika Harmenberg, öl,
docent, Stockholm
Johan Hansson, öl, professor,
Stockholm
Simon Ekman, öl, docent,
Stockholm
Lena Westerberg, spec.
sjuksköterska, Stockholm
A. Paneldebatt: Biverkningar
och uppföljning vid
immunoterapi
Medverkande: Föreläsare
som ovan.
Moderatorer:
Anders Ullén, öl, SOF,
Stockholm
Helena Ullgren, SIC
Stockholm

B. Cancerrehabilitering – ett
teamarbete
Pia Dellson, psykiatriker, Lund,
Tina Eriksson,
onkologsjuksköterska,
cancersamordnare, Växjö,
Maria Hellbom, psykolog och
verksamhetschef, Stockholm,
Erik Fransson, Ung Cancer
Arr: SWEDPOS samt Ung Cancer
Moderator: Patrik Göransson.

C: Administratörer Svenska språket:
Skrivregler/
Dokumentationens
betydelse för
patientsäkerheten.

B: Cancerrehabilitering, forts.
Fysisk träning under cancerbehandling.
Yvonne Wengström,
sjuksköterska, professor,
Stockholm
Arr: SWEDPOS samt Ung Cancer

C: Administratörer Framtid och utveckling
Moderator: Gabriella
Germundsson,
vårdadministratör,
Jönköping
Ewa Beiving

12:00-13:00
13:00-14:00

Lunch eller Postervandring med lunchmacka (12:00-12:30)

14:00-14:30
14:30-16:30
14:30-15:15

Kaffepaus och besök på utställningen
Parallella sessioner

Högtidsföreläsning till Elis Bervens minne:
Professor Björn Zackrisson, Umeå

A. State of
the art:
Trippelnegativ
bröstcancer.
Niklas
Loman, öl,
Lund

B. Personcentrerad vård och
patientdelaktighet:
Bedsiderapportering:
Susanne Carlsson Bennet,
specialist-sjuksköterska,
Stockholm
Mia Bergenmar, docent,
Stockholm.
Ronden:
Ursula Scheibling, öl
Jönköping,
Ida Rickman, sjuksköterska,
Jönköping
Stina Bjärkhed, sjuksköterska,
Jönköping
Moderatorer: Kristina
Olausson, ordförande SIC,
Stockholm, Eva Ulff,
verksamhetsutvecklare,
Jönköping.

13:00-15:00 Administratörer (samt övriga som
önskar): Hälsoutveckling –
”Utmana/Utveckla/Uträtta”
Moderator: Gabriella Germundsson, Jönköping,
Vickie Peolin, Vital kompetens

C. MR och
strålbehandling
MR Linac:
Tufve Nyholm,
professor, Umeå.
Relatera MR och PETfynd till patologi:
Lennart Blomqvist,
professor, Stockholm,
Joakim Jonsson,
sjukhusfysiker, Umeå.
Utveckling av MRsim
och MRonly planering:
Emilia Persson,
sjukhusfysiker, Lund
Moderator: Sebastian
Sarudis, sjukhusfysiker,
Jönköping.

D. Workshop: Sex
och cancer - att
hitta lust och
njutning under och
efter cancersjukdom
Moderator: Chichi
Malmström,
kurator, Göteborg.
Arrangör:
SWEPOS samt Ung
Cancer
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Onsdag 21 mars (forts)
15:30-16:30

A. State of
the art:
Gliom.
Sara
Kinhult, öl,
Lund

B. Kunskapsstyrning inom
cancersjukdom – hur kan vi
samverka?
Regimbiblioteket:
Ann-Sofi Fyhr, Lund
Antiemetika i klinisk praxis:
Anki Delin Eriksson,
Göteborg, Lena Solitander,
Göteborg, Nät-verket
Cancerrelaterat illamående
INCA läkemedel och
patientöversikten
bröstcancer:
Marie Lindquist,
projektledare, Stockholm
19:00 - Konferensmiddag

C. Strålbehandling
Svenskt strålterapiregister:
Björn Zachrisson, Umeå
Sexualitet och intimitet
efter strålbehandling
mot bäckenområdet
Lisen Heden och Linda
Åkeflo, specialistsjuksköterskor, Göteborg,
och Skandionkliniken,
Uppsala

D. Workshop:
Minderåriga barn
som lever nära
cancer
Moderator: Jeanette
Winterling,
Workshop-ledare:
Marie Golsäter,
Jönköping,
Helen Runesson,
Växjö
Arrangör: SWEDPOS
samt Ung Cancer

Torsdag 22 mars
Parallella sessioner
08.00-08.50

A:
Cancerfon
dsrapporten
Klas Kärre,
Cancerfonden.
Moderator
: Per
Nodbrant,
Jönköping.

B: Fågelboet - 2017 års
avhandlingar onkologi
1. Experimentell behandling av
patienter med generaliserat
malignt melanom – Aglaia
Schiza, Uppsala.
2. Prognostiska faktorer vid Icke
småcellig lungcancer (NSCLC) –
Georg Holgersson, Gävle.
3. Kombinerad målstyrd terapi
som underhålls-behandling vid
metastaserad kolorektal-cancer
- kliniska och trans-lationella
studier – Helga Hagman, Lund.
Moderator: Andreas Hallqvist,
öl, Göteborg, Lena Cederblad,
Uppsala.

09:00-10:00

Acta Oncologica föreläsning

Fågelboet - 2017 års
avhandlingar omvårdnad
1. Families´ Life situation
when living with cancer,
aspects of Health and family
sense of coherence.
Marie- Louise Möllerberg,
spec. sjuksköterska, Lund
2. Encounters for learning
and participation in breast
cancer care. Lena Engqvist
Boman, sjuksköterska, RCC,
Stockholm
3.Exploring care, developing
and testing preparation
procedures
Jenny Gårdling,
röntgensjuksköterska, Lund
Moderator: Kristina
Olausson, ordförande SIC

08:30-12:00
C: Uppstart av
nytt nätverk
för administratörer inom
onkologi.
Diskussion:
Moderator:
Gabriella
Germundsson,
Jönköping
Sofia
Zachrisson,
enhetschef,
Jönköping

Anders Widmark, överläkare, professor, Umeå
10:00-10:30
10:30-12:00

12.05-12.50

13.00-14.45
14.45-15.00

Kaffepaus och besök på utställningen
Framtidens cancervård
Moderatorer: Margareta Randén, ordförande SOF, Västerås, Kristina Olausson, ordförande SIC.
Medverkande: Per Nodbrant, Jönköping, Magnus Lagerlund, vice ordförande SOF, Kalmar, Lena
Sharp, ordförande EONS (europeiska sjuksköterskor i cancervård), Stockholm, Beatrice Melin,
nationell cancersamordnare SKL, Katarina Johansson, Nätverket mot cancer, Freddi Lewin,
ordförande NAC-gruppen, Torbjörn Hägglöf, IBM, Anders Blanck, LIF
Lunchmöten
Årsmöte Svensk Onkologisk Förening. Lunchsymposium: Problem med centrala venösa
Lunch serveras i anslutning till mötet.
infarter – hur kan antimikrobiell låslösning hjälpa mot
Lokal meddelas i anslutning till mötet
infektion och ocklusion? Lokal i anslutning till mötet.
Debatt framtidens cancervård
Medverkande: Som ovan.

Avslutning
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Acta Oncologica-föreläsning:
Kiss, bajs och translationell forskning
Anders Widmark, professor och överläkare i Umeå har utsetts att hålla årets
Acta Oncologica-föreläsning vid onkologidagarna. Han är känd som forskare
och kliniker, men även för att han, enligt de yngre kollegorna i Umeå, alltid
är hjälpsam och vänlig, samt för att han
alltid tar sig tid att svara på frågor. Han
valde också att under några år arbeta
halvtid åt ett läkemedelsföretag, vilket
också understryker att han har en lite
annorlunda bakgrund.

J

ag kommer från Robertsfors i Västerbotten. Utbildade mig först till förvaltningsekonom och arbetade som
sjukhusekonom vid Norrlands universitetssjukhus. Där kom jag så småningom
på andra tankar och påbörjade min läkarutbildning först som 29-åring.
Anders tog läkarexamen och disputerade 1997 med en experimentell preklinisk avhandling om hormonell regleringen av blodflödet i testikeln.
– Men sen kom jag in i den onkologiska forskningen och blev professor 2002.
Min forskning har i huvudsak handlat
om biverkningar, translationell forskning och kliniska studier kring prostatacancer.
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Anders Widmark

Precisionsstrålning
Den föreläsning Anders kommer att hålla på onkologidagarna berör naturligtvis
i första hand hans forskargärning. Som
började ganska tidigt på onkologen när
han sammanträffade med Per Fransson,
som då var sköterska på strålbehandlingen, och tillsammans utvecklad de
ett av dom första livskvalitetsformulären
för utvärdering av biverkningar vid be-

handling av prostatacancer. Den första
artikeln publicerades redan 1996 och
beskrev retrospektivt strålbehandlingens
biverkningar. Denna enkät blev också
Nationella Prostatacancerregistrets första enkät för utvärdering av biverkningar
g vid lokaliserad prostatacancer.
– Intresset för effekter av behandlingarna har inneburit att det funnits ett fokus på kiss, bajs och sex. Märkliga intressen, tyckte många, åtminstone i början,
säger Anders med ett leende.
– Sen, i slutet av 1990-talet, började vi fundera på om man inte på något
sätt skulle kunna visualisera prostata vid
strålbehandling, så att man skulle kunna minska marginalerna, och på så sätt
även biverkningarna. Vi (Per Bergström,
Per-Olov Löfroth och jag) fick då idén att
stoppa in blykulor i en urinkateter och
eftersom vi då kunde se blyhaglen inne
i uretra på röntgenbilden hade vi skapat
förutsättningar för precisionsstrålning;
det var då en ny metod men idag har den
ersatts av inläggning av guldkorn.
I samband med det designade Anders
sin första stora kliniska studie, SPCG-7/
SFUO-3, en skandinavisk randomiserad
studie på lokalt avancerad eller aggresiv
prostatacancer som jämförde antiandro-
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gen behandling med eller utan strålning.
Studiens resultat innebar nya riktlinjer
för behandling och publicerades i Lancet
2009, till och med förstasidan, berättar
Anders, inte utan stolthet.
– Vi visade att risken att avlida i prostatacancer kunde halveras. Dessa resultat har senare bekräftats i två andra
studier och det innebär att vi ändrade behandlingen för denna patientgrupp och
kom också att vara mer generösa med att
behandla äldre patienter. Vid en uppdatering 2016 i European Urology kunde vi
visa att resultaten stod sig och tillägg av
strålbehandling minskade risken att dö i
prostatacancer från 34 till 17 procent.
Hypofraktionering
Under åren 2005-2015 var Anders PI och
drev tillsammans med Per Nilsson den
skandinaviska HYPO-studien (HYPORT-PC) för prostatacancer med 1200 pa-

tienter. Studien jämför 2 Gy per fraktion
x 39 med 6,1 Gy/fr x 7.
– Vi har rapporterat delresultat från
denna studie vid ASTRO-mötet och visade att det i princip inte är någon skillnad i biverkningar mellan den konventionella armen och hypofraktionering
och hoppas under 2018 kunna rapportera resultaten från huvudstudien.
Anders translationella forskning har
till stor del baserats på den benmetastasbank han startade med några kollegor.
– Det finns nu mer än 240 benmetastaspreparat i ”banken” varav 180 är från
patienter med prostatacancer. Denna
benbank har varit av stort värde vid ett
flertal avhandlingar och på senare år har
jag fortsatt samarbete med grundforskarna Pernilla Wikström och Anders Bergh
med sökandet efter nya biomarkörer för
aggressiv prostatacancer.
Det senaste året har Anders engagerat

sig i studier med fokus på utvärdering
av hur PSMA (prostataspecifikt membranantigen) kan förbättra existerande
diagnostiska metoder. Studien görs på
patienter som genomgår radikal prostatektomi. Innan operationen så görs dels
en acetat-PET, som i Umeå är standardundersökning vid prostatacancer, samt
en PSMA-PET-MR-undersökning. Därefter opereras patienten och preparatet
undersöks som vanligt av en patolog.
– Våra första resultat tyder på att vi
har möjlighet att diagnostisera och se på
PSMA-PET om patienten har en Gleason 4+4 eller en 4+3 tumör. I projektet
ingår också att samla trombocyter där
vi har visat att om patienten har PSMA
i blodet så kan detta prediktera en sämre
effekt vid användning av nyare hormonpreparat.
Kjell Bergfeldt

CATHRINE EVERTS FORSKNINGSSTIFTELSE
UTLYSER ETT FORSKNINGSSTIPENDIUM OM 50.000 SEK

Stiftelsen har till ändamål att stödja
kliniskt viktig medicinsk forskning, utveckling och/eller innovationer som är
direkt tillämpliga i vården för att förbättra diagnostik, behandling, hantering och livskvalitet hos ungdomar och
unga vuxna som lider av allvarlig cancersjukdom. Exempel på cancerformer är hematologisk cancer i allmänhet samt akuta leukemier i synnerhet.
Även andra allvarliga cancerformer
kan komma ifråga.

För mer information se www.cathrinesstiftelse.se
Skicka din ansökan till info@cathrinesstiftelse.se senast den 31 maj 2018
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Högtidsföreläsning till Elis Bervens
minne: Framtidens strålbehandling
i SBU-rapporten om svensk strålbehandling som kom 2004; han ledde förberedelsearbetet som tog fram underlaget inför
bildandet av det kommunalförbund som
kom att projektering och start av Skandion-kliniken; han är medicinsk expert
kring radioterapi hos Socialstyrelsen,
han är ordförande för forskningsrådet
vid strålskyddsmyndigheten; han driver
arbetet med uppbyggnad av kvalitetsregister för strålbehandling och sist men
inte minst – han leder och har lett flera
kliniska studier, varav ARTSCAN-studien för huvud-halscancer och MR-PETstudien (tillsammans med Lund) upptar
mycket av hans tid idag.

Björn Zackrisson har utsetts att hålla
årets föreläsning till Elis Bervens minne vid onkologidagarna. Vad passar
bättre att till denna historiskt förknippade högtidsföreläsning än att rikta sig
framåt. ”Framtidens radioterapi” är titeln på den presentation vi har att se
fram emot i Jönköping.

B

jörn är sedan drygt tio år professor
i radioterapi vid Umeå Universitet
och ledare för forskning och utveckling inom detta område vid Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus.
Med undantag av två kortare sejourer i
Stockholm har han varit Umeå trogen
ända sedan läkarexamen 1979.
Björn Zackrisson har varit delaktig
och ledande i utvecklingen av svensk radioterapi de senaste 20 åren; han var med
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Björn Zackrisson

Kjell Bergfeldt
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Årets Waldenström-föreläsare: Sällsynt
företrädare för sällsynta cancerformer
I den stora onkologiska världen är Michael Seckl främst en ledande auktoritet inom området trofoblast-sjukdomar.
Men motiveringen till att han bjudits in
för att hålla årets Waldenström-föreläsning vid onkologidagarna inkluderar
också hans personliga egenskaper.

H

an har gjort sig känd som en
oerhört tillgänglig expert inom
sitt område. Åtskilliga är de kollegor som vänt sig till honom för hjälp
med knepiga fall av denna sällsynta tumörsjukdom och alla (inklusive artikelförfattaren) har imponerats av hans
kompetens, men också av hans tillgänglighet och vilja att alltid hjälpa till – även
när en en osäker kollega på ett avlägset
sjukhus i Sverige mailar eller ringer.
Michael Seckl var så sent som för ett år
sedan också inbjuden till ett möte med
Svenska Sällskapet för gynekologisk onkologi där han höll en uppskattad föreläsning och presenterade data som slog
fast att germinalcellstumörer skiljer sig

Michael Seckl, Professor of Molecular Cancer Medicine,
Imperial College, London

mellan män och kvinnor. En nyhet, då
man tidigare utgått ifrån att det går att
extrapolera erfarenheter från testiscancer
till kvinnor med germinalcellstumörer.

Han driver också en egen forskargrupp
med fokus på lungcancer vid Imperial
College i London, där han sedan åtskilliga år är chef för avdelningen för molekylär onkologi.
Han blev professor år 2002 och är för
närvarande också ansvarig för forskarutbildning vid avdelningen för kirurgi
och cancer, leder Charing Cross/Imperial College center för ”Trophoblastic
Disease och Malign Ovarian Germ Cell
Tumor (MOGCT)” samt ett laboratorium som arbetare med analys av tumörmarkörer.
Michael Seckl är en internationell auktoritet inom området trofoblast-sjukdom
och MOGCT och president för den internationella sammanslutningen för trofoblastsjukdomar (ISSTD), samt en av
ledarna för det europeiska nätverket som
byggs upp kring forskning och behandling av ovanliga tumörsjudomar (EURACAN).
Kjell Bergfeldt
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Årsberättelse för Svensk onkologisk
förening mars 2017 - februari 2018
Svensk onkologisk förening består nu
av nära 1100 medlemmar. På grund
av sjukdom har registreringen av nya
medlemmar under 2017 släpat efter,
men styrelsen hoppas vid årsmötet
kunna redovisa aktuellt antal medlemmar, liksom antalet nya.

S

tyrelsen har detta år bestått av Margareta Randén, ordförande, Magnus
Lagerlund, vice ordförande, Anders
Ullén, vetenskaplig sekreterare, Michael
Strandéus, facklig sekreterare och Susanne Malander, skattmästare. Vidare har
Caroline Lundgren, David Kudrén, Kjell
Bergfeldt, Andreas Hallqvist, Per Bodén,
Kristina Nilsson och Stina Lindblad ingått i styrelsen som ledamöter.
Styrelsen har sammanträtt vid följande
tillfällen; i samband med Onkologidagarna i Örebro, vid ett två dagars internat
i september i Fjällbacka samt i december
på Arlanda. Vidare har styrelsen haft telefonmöten i april, maj, augusti, september och november.
Extern representation
Anders Ullén har varit ordinarie representant och Margareta Randén suppleant
vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktige. Michael Strandéus har varit ordinarie representant och Andreas Hallqvist
suppleant i Svenska Läkarförbundets
representantskap. Vidare har Magnus
Lagerlund och Michael Strandéus varit
representanter till UEMS (Union Européenne des Médécins Specialistes) liksom varit kontaktpersoner för ESTRO.
Kjell Bergfeldt har varit medlem i Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation och Gustav Ullenhag har varit LIPUS-granskare.
Sekretariat, hemsidan
På grund av sjukdom har föreningen
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behövt se över organisationen av kanslifunktionen, som tillsvidare ändå finns
kvar på Onkologiska kliniken i Uppsala.
Kansliet kan i första hand nås via e-post.
Ytterligare information i denna fråga
lämnas vid årsmötet.
SOF:s hemsida nås på www.onkologi.
org och David Kudrén (david.kudren@
akademiska.se) är numera ansvarig för
det praktiska arbetet med hemsidan.
Tidskriften Svensk Onkologi
Tidningen har distribuerats till medlemmar i SOF i totalt 6 nummer under
2017 Sedan förlagsbytet till Mediahuset
har tidningen genomgått en omfattande
förändring. Utvecklingen av tidningen
planeras att fortsätta, bland annat genom
att styrelsen tagit beslut att ändra namnet
på tidningen till Cancerläkaren.
SOF:s medlemmar har tillgång till
Acta Oncologica via inloggning på hemsidan. Sedan 2015 finns Acta Oncologica
endast tillgänglig elektroniskt.
Styrelsens arbete
Under året har ett flertal ST-kurser sam-

arrangeras med landets onkologichefer.
Även en efterutbildningskurs i radioterapi har genomförts under tre dagar
i november. Styrelsen har också i ett
samarbetsprojekt med Svensk Hematologisk förening och Handelshögskolan
i Stockholm initierat för en chefs- och
ledarskapsutbildning för ST-läkare eller
nyblivna specialister som ska starta 2018.
Målet med denna utbildning är att fler
cancerspecialister i framtiden skall axla
chefs- och ledarbefattningar. SOF bidrar
ekonomiskt tillsammans med SHF och
Cancerfonden till utbildningens genomförande.
Tidskriften, med Kjell Bergfeldt som
redaktör, har fortsatt att vara en attraktiv tidskrift. Vidare har tidskriften bytt
namn till Cancerläkaren och även fått
en ny layout. Arbete med att förbättra
föreningens hemsida fortsätter. Rent tekniskt fungerar hemsidan bra.
Precis som alla andra år har föreningen
varit remissinstans för ett flertal instanser, bland annat rörande specialistutbildningen. Specialitetens namn och utbildningens innehåll har fastställts. Viktigt
är att läkare utbildade i Sverige skall ha
rätt benämning om de skall arbeta i annat land. I slutet av året har en motion
rörande den framtida läkarutbildningen
besvarats. Svensk onkologisk förenings
styrelse har två representanter med i
Svenska Läkarsällskapets styrelse. Under
hösten 2017 har ett förslag mottagits från
Läkarsällskapet om SOF:s alla medlemmar automatiskt skall anslutas till SLS.
Fortsatt diskussion om detta kommer att
föras under våren 2018 och beslut förväntas fattas maj 2018.
Ett stort arbete tillsammans med lokal
grupp från Onkologi kliniken Jönköping och Sköterskor i Cancervård har
lagts ned för att planera onkologidagarna i Jönköping mars 2018. Det är SOF
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tillsammans med SIC (Sjuksköterskor i
cancervård) som varit huvudansvariga
för utformningen av mötesprogrammet.
SOF vill också fortsatt arbeta för ett välfungerande och transparent samarbete
med industrin när det gäller arrangemanget av SOF dagarna. Hur samarbetet skall utvecklas kommer under våren
2018 vidare diskuteras.
Föreningens stadgar har reviderats
och förslag kommer att läggas fram om
förändringar av dessa till årsmötet 2018.
Vidare har förslag utarbetats om vilka
kriterier som skall föreligga vid utseende
av hedersföreläsare till onkologidagarna.
Andra aktuella frågor under året har
för SOF varit SVF, nivåstrukturering, nya
arbetssätt och organisationsmodeller.
Cancerfondens rapport våren 2017 som
belyste den stora bristen på onkologer
ledde fram till en artikel i Dagens Medicin, med uppmaning till landets regioner
att måna om att fler ST block tillsätts. Artikeln skrevs under av SOFs ordförande,
vice ordförande och styrgruppen för landets verksamhetschefer.
Onkologidagarna 2017
2017 års Onkologidagar anordnades
i Örebro med Onkologiska kliniken,
Universitetssjukhuset i Örebro, som
huvudansvarig. Organisation och socialt program inklusive vetenskapligt
program höll genomgående hög klass.
Symposierna om Nya Cancerläkemedel,
Neurotoxicitet respektive Temabaserad
onkologi var exempelvis mycket uppskattade programpunkter. Jan Waldenströmföreläsningen hölls av professor
Sir Gregory Winter (”Antikroppar – från
mus till människa”) och Elis Berven-föreläsningen hölls av professor György
Kovacs (”The history of brachtherapy in
prostate cancer”). Årets Acta Oncologica-föreläsning hölls av docent Hans Hagberg (”Sällsynta tumörer som molekylärbiologin kastat nytt ljus över”).
Temat för SK-kursen som anordnades
i anslutning till Onkologidagarna var huvud-hals-tumörer.
Utbildningsutskottet
För att underlätta för studierektorernas arbete och verka för en mer jämlik
ST-tjänstgöring har kontakterna inom
det nybildade nätverket för studierektorer i onkologi upprätthålls och resulterade i ett fysiskt möte under onkologidagarna i Örebro. Deltagarna tyckte att

det kändes meningsfullt att träffas för
ömsesidigt erfarenhetsutbyte och få uppdaterad samstämmig information som
grund. Vi ämnar fortsätta med dessa
träffar och nästa tillfälle är planerat till
kommande onkologidagar i Jönköping.
SOF har fortsatt att bevaka kursutbudet för ST-läkare och som tidigare antagit en pragmatisk hållning till olika typer
av externt arrangerade kurser så länge
innehållet verkar betryggande. Sedan
tidigare finns återkommande kurser av
olika slag för de stora tumörgrupperna
och de nyligen igångsatta initiativen vad
gäller colorektal cancer, uro-onkologi,
hjärntumörer och gyn-onkologi kommer fortsätta men med något olika intervall beroende på tumörtyp. Troligen
väntas även byte av kursarrangör inom
exempelvis bröst- och lungcancer framöver. Mer nischade kurser har med fördel
hållits i samband med onkologidagarna
och i våras hölls en omtyckt sådan gällande huvud-halscancer i Örebro.
Vad gäller specialister har SOF under
året via Socialstyrelsen verkat för en förändring i skrivningen om den svenska
onkologiutbildningen på europeisk nivå.
Synsättet med radioterapeuter och medicinska onkologers som skilda entiteter
är inte är tillämpbart på svenska specialister i onkologi och har kunnat leda till
svårigheter att få arbeta inom sitt fulla
kompetensområde i vissa länder i EU.
Vi tycker att vi fick gehör för detta och
socialstyrelsen har skickat in begäran om
justering till EU.
SOF har fortsatt den nygamla traditionen med efterutbildningskurs för
specialister i november. I år samlades
25 specialister inom strålbehandling för
uppdateringar kring radiobiologi, normalvävnadstoxicitet, sekundära maligniteter, rörelseadaptation, stereotaktisk
strålbehandling, protoner m.m. Det blev
ett mycket intressant program och kursen fick goda omdömen.
I det större perspektivet har SOF börjat
verka för en chefsutbildning för onkologer för att försöka bidra till att fler läkare
skall axla rollen som exempelvis verksamhetschef. Planeringen är i gång och
kursen kommer gå under hösten 2018.
Fackliga utskottet
SPUR-inspektionerna av ST-läkarutbildningen vid landets onkologkliniker har
fortsatt under verksamhetsåret. Som tidigare har beskrivits har SPUR-gruppen

inrättat fasta veckor för inspektion av
ST-utbildningen vid respektive klinik.
I likhet med tidigare har SOF varit
remissinstans för Läkarförbundet och
Svenska Läkaresällskapet med flera instanser. Ett flertal remisser av större och
mindre omfattning har besvarats under
året. I augusti besvarades remiss gällande SOU 2017:48 ”Kunskapsbaserad och
jämlik vård”, en tämligen omfattande utredning kring nationella kunskapsstöd i
hälso- och sjukvården. Syftet med utredningen var att säkerställa att befolkningen ges en kunskapsbaserad och jämlik
vård. Styrelsen lämnade ett positivt besked gällande förslagen i utredningen,
vilket också redogjordes för i Svensk Onkologi nr 4/2017.
Styrelsen har också besvarat SOU
2016:78, ”Ordning och reda i välfärden”
(den så kallade Reepalu-utredningen),
till vilken föreningen ställde sig negativ.
Detta då vi ansåg att ”utredningen alltför ensidigt fokuserat på vinstuttag och
därmed bortsett från det mest betydelsefulla inom alla välfärdsområden – kvaliteten i verksamheten. Den uppföljande
utredningen ”Kvalitet i välfärden” (SOU
2017:38) hade till uppgift att undersöka
hur bättre kvalitetskrav och system för
uppföljning kan utformas för välfärdstjänster, men även denna ställde vi oss
negativa till. Detta då vi anser att krav
på god kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet bör vara styrande oavsett
driftsform, och vi bedömde inte att utredningarna bidrog till det.”
Stipendier och Ekonomi
Inga stipendier delades ut 2017. SOF:s
ekonomi är god och styrelsen kommer
därför föreslå kommande årsmöte att
styrelsen får mandat att dela ut stipendier kommande onkologidagar inom
forskning, innovation, handledarskap
och eventuellt ytterligare områden.
Associerade föreningar
Bröstonkologisk förening (BOF), Gastrointestinal onkologisk förening (GOF),
Scandinavian Society för Head and Neck
Cancer, Svensk förening för isotopterapi (SFIT), Svensk förening för urologisk
onkologi (SFUO) och Svenska sällskapet
för gynekologisk onkologi (SSGO).

Anders Ullén
Vetenskaplig sekreterare
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Kallelse till årsmöte

Svensk onkologisk förenings årsmöte
Medlemmar i Svensk Onkologisk Förening kallas härmed till årsmöte torsdag den 22 mars kl 12.00-13.00 (lokal
meddelas på plats i Jönköping).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mötets stadgeenliga utlysning
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Godkännande av dagordning
Föregående årsmötesprotokoll
Styrelsens årsberättelse för mars
2017 - mars 2018
Skattmästarens årsberättelse för 2017
Revisorernas årsberättelse för 2017
Frågan om ansvarsfrihet för 2017 års
styrelse
Fastställande av årsavgift för år 2018
Fyllnadsval av vetenskaplig sekreterare mars 2018-mars 2019 (1 år)
Val av vice ordförande (2 år)
Val av skattmästare (2 år)
Val av redaktör Cancerläkaren (2 år)
Val av övriga styrelseledamöter
Val av ordinarie representant och
suppleant till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige år 2018
Val av ordinarie representant och
suppleant till Svenska Läkarförbundets representantskap år 2018
Val av revisorer för 2018
Val av ledamot i valberedningen (3
år)
Onkologidagarna 2020 och 2021
Förslag till Jan Waldenströmföreläsare till Onkologidagarna år 2018
Förslag till Elis Bervenföreläsare till
Onkologidagarna år 2018
Stadgeändring
Övriga ärenden
Årsmötets avslutande

22 mars
Anders Ullén
vetenskaplig sekreterare

40

Cytostatikabehandling

Grundläggande Cytostatikabehandling
Lejondals slott i Bro · 17-19 oktober
Svensk onkologisk förening och Cancerakademin Norr har nöjet att inbjuda
till kurs i Grundläggande Cytostatikabehandling 17-19 oktober 2018 på Lejondals slott i Bro.

K

ursen i grundläggande cytostatikabehandling riktar sig till ST-läkare i onkologi och syftar till att
ge en översiktlig genomgång av cytostatikabehandlingens principer.
Kursen omfattar två heldagar (utsträckta
över tre arbetsdagar) och undervisningsformen är katedrala föreläsningar samt
ett obligatoriskt casemoment med redovisning i seminarieform. Ämnen som
kommer att beröras under kursen är:
• cytostatika klassifikation med verkningsmekanismer
• grundläggande farmakokinetik
• dosering av cytostatika i praktiken
• akuta biverkningar, sena biverkningar
• mekanismer för resistensutveckling

•
•

cytostatika i kombination med strålbehandling
signaltransduktionsinhibitorer

Kursen syftar i första hand att ge en översikt över klassiska cytostatika och dess
verkningsmekanismer. Tyrosinkinasinhibitorer och antikroppsbehandlingar
berörs översiktligt men är ej kursens primära fokus. Kursen arrangeras av Svensk
Onkologisk Förening i samarbete med
Cancerakademin oberoende av externa
sponsorer.
Kursen i grundläggande cytostatikabehandling arrangeras 17-19 oktober
2018 på Lejondals slott, Bro och kursavgiften inkluderar boende, måltider
samt kursmaterial. Kursen arrangeras till
självkostnadspris utan externt sponsorstöd. Kursavgiften beräknas till ca 7.500
kr (exkl moms), priset ej fastställt ännu.
Anmälan via: www.cancerakademien.
se/kurser-2018. OBS! Sista anmälningsdag 15 september.

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

Inbjudan till SK kurs i Kolorektalcancer
För tredje gången arrangeras på uppdrag av SOF en heltäckande kurs i nedre GI cancer för ST läkare i onkologi.
Välkomna att anmäla er till kursen som
nu går av stapeln i Lund och arrangeras
i samarbete med Cancerakademin.
Datum
17-18 maj 2018
Plats
Lund
Innehåll
Onkologiska behandlingsprinciper och
multidisciplinära riktlinjer vid kolorektal cancer. Översiktliga behandlingsprinciper analcancer.
Kursansvariga
Jakob Eberhard och Helga Hagman,

överläkare vid Skånes Onkologiska Klinik.
Målgrupp
ST läkare i onkologi. Deltagarantalet
begränsas till ca 20 personer. Vid behov kommer de ST läkare som kommit
längst i utbildningen prioriteras. För att
kunna bidra till diskussion och få ut mest
av utbildningen är det en fördel att vid
kurstillfället ha viss klinisk erfarenhet av
patienter med kolorektalcancer.
Kursavgift
Kursavgiften är 2.500 kr inkl moms. Avgiften inkluderar kaffe, luncher och en
gemensam kursmiddag. Resor och ev
övernattning bokas och bekostas av var
deltagare för sig efter bekräftelse av kursplats. Rum finns reserverade på Hotel
Concordia (Stålbrogatan 1 i Lund), där

17-18 maj
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kursen inleds. Vid bokning av hotellrum
ange gruppnamn/bokningsnummer: LU
20180516. Sista dag för bokning av rum
är den 10 april 2018.
Anmälan
Senast 31 mars 2018 via www.cancerakademin/kurser
Kontakt
Information angående anmälan och betalning: Monica Sandström, Cancerakademin: e-mail: monica.sandstrom@umu.
se
Information om kursinnehåll och lokalt
arrangemang
Camilla Magnusson, koordinator nedre
GI cancer, Skånes Onkologiska Klinik,
e-mail: camilla.m.magnusson@skane.se.

Urologisk cancer

CABOMETYX® är den första
och enda behandling med
signifikant bevisad effekt på
PFS, OS samt ORR vid mRCC
efter tidigare VEGF-riktad
behandling1

✔ PFS
✔ OS
✔ ORR
1

1

1

ORR = objektiv responsfrekvens, OS = total överlevnad, PFS = progressionsfri överlevnad, RCC = njurcellscancer, VEGF = vaskulär endotelial tillväxtfaktor

Cabometyx (cabozantinib) 20 mg, 40 mg och 60 mg, filmdragerade tabletter är ett cytostatikum, proteinkinashämmare (ATC-kod: L01XE26). Indikation: För
behandling av vuxna patienter med avancerad njurcancer (Renal Cell Carcinoma, RCC) efter tidigare vaskulär endotel tillväxtfaktor (VEGF)-riktad behandling.
Behandling med Cabometyx ska sättas in av en läkare med erfarenhet av administrering av läkemedel mot cancer. Varningar: Eftersom de flesta biverkningar kan
inträffa tidigt under behandlingen, bör läkaren övervaka patienten noga under de första åtta veckorna av behandlingen för att avgöra om det krävs några dosändringar.
Allvarliga gastrointestinala perforeringar och fistlar, ibland med dödlig utgång, har observerats med cabozantinib. Patienter som har inflammatorisk tarmsjukdom, har
gastrointestinal tumörinfiltration eller har komplikationer från tidigare gastrointestinal kirurgi bör utvärderas noggrant före insättning av behandling med cabozantinib.
Fall av venös tromboembolism, inklusive lungembolism, och fall av arteriell tromboembolism har observerats. Cabozantinib bör användas med försiktighet till
patienter som löper risk för eller som tidigare har haft något av detta. Svår blödning har observerats med cabozantinib. Patienter som har haft svåra blödningar
innan behandlingen initieras måste utredas noggrant innan behandling med cabozantinib inleds. Sårkomplikationer har observerats med cabozantinib. Om möjligt
ska behandling med cabozantinib avbrytas minst 28 dagar före en planerad operation, inklusive tandkirurgiska ingrepp. Hypertoni har observerats med cabozantinib.
Blodtrycket ska vara välkontrollerat före insättning av cabozantinib och under behandlingen ska alla patienter kontrolleras med avseende på hypertoni och vid behov
få vanlig blodtryckssänkande behandling. Palmar-plantar erytrodysestesi (PPES) har observerats med cabozantinib. Vid allvarlig PPES bör man överväga att avbryta
behandlingen med cabozantinib. Proteinuri har observerats med cabozantinib. Urinprotein bör kontrolleras regelbundet under behandling med cabozantinib. Reversibelt
posteriort leukoencefalopatisyndrom (RPLS), även benämnt posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES), har observerats med cabozantinib. Detta syndrom bör
beaktas för alla patienter med multipla symtom, inklusive krampanfall, huvudvärk, synstörningar, förvirring eller förändrad mental funktion. Cabozantinib bör användas
med försiktighet till patienter som tidigare har haft förlängt QT-intervall, patienter som behandlas med antiarytmika och patienter med relevant tidigare hjärtsjukdom,
bradykardi eller störningar i elektrolytbalansen. Försiktighet krävs vid samtidig administrering av cabozantinib och medel som är starka CYP3A4-hämmare. Cabozantinib
kan potentiellt öka plasmakoncentrationerna av samtidigt administrerade substrat av P-gp. Patienter ska varnas för att ta ett P-gp-substrat samtidigt med cabozantinib.
Försiktighet bör iakttas vid samtidig användning av MRP2-hämmare. Interaktion med warfarin kan vara möjlig, INR-värdet bör övervakas vid samtidig användning. Fertila
kvinnor som tar cabozantinib och kvinnliga partners till manliga patienter som tar cabozantinib måste undvika graviditet. Effektiva preventivmetoder bör användas av
både manliga och kvinnliga patienter och deras partners under behandling och i minst 4 månader efter avslutad behandling. Cabometyx är receptbelagd. EF.
 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. Texten är baserad på produktresumé daterad: 2017-11-09. För ytterligare information samt priser se www.fass.se.
Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB, Färögatan 33, 164 51 Kista. www.cabometyx.se
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UEG WEEK i Barcelona

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

Urologisk cancer

Uro-Onkologisk uppdatering i Arild:
Njurcancer & Peniscancer
SUF och SFUO bjuder in till vetenskapligt möte i syfte att utöka samarbetet
mellan urologer/kirurger och onkologer i Sverige som arbetar med omhändertagande och behandling av patienter med urologiska tumörer inbjuds
härmed till den 21:a Svenska Uro-Onkologiska uppdateringen om urologisk
cancer med fokus på Njurcancer & Peniscancer.

Ö

vergripande tema blir en diskussion kring nationella vårdprogram, EAU guidelines och kvalitetsregisterdata i relation till nya data.
Preliminärt program finns på föreningarnas hemsidor.
Kursavgift 3 500 kr (omfattar kursmoment, kost och logi). Resekostnader inkluderas ej. Faktura på kursavgift kommer att skickas ut i anslutning till kursen.
Syftet med konferensen är att urologer

och onkologer skall ges tillfälle till en
dialog och diskussion om olika aspekter
på njurcancer & peniscancer och deras
behandling. Dessutom skapa en utökad
dialog med uro-patologer och uro-radiologer. Vår avsikt är att ge översikter inom
aktuella och kontroversiella områden.
Kursledningen eftersträvar en balans
i fördelningen av platser för urologer/
kirurger och onkologer samt om möjligt
en någorlunda jämn geografisk fördelning.
På konferensen finns utrymme för cira
fyrtio kursdeltagare från urologi/kirurgi
samt onkologi. Vid platsbrist kan anmälningsdatum vara av betydelse.
Om ni har några frågor går det bra att
kontakta Ola Bratt: ola.bratt@vgregion.
se, Jon Kindblom: jon.kindblom@vgregion.se eller Monica Sandström, tel 090785 28 55, 070-640 63 07, e-mail: monica.sandstrom@umu.se.

Anmälan
www.cancerakademin.se
Sista anmälningsdag är den 25 mars 2018

Ola Bratt
Kursansvarig
Jon Kindblom
Kursansvarig
Amir Sherif
ordf SUF
Camilla Thellenberg-Karlsson
ordf SFUO
Mötet arrangeras med stöd från Amgen,
Bayer AB, Novartis AB samt Sanofi och i
samverkan med Cancerakademi Norr.

19-20 april
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Protonterapi och dosplanering

Kurs i protonterapi och
dosplanering för onkologer
För att främja det nationella samarbetet och kunskapsnivån omkring protonterapi anordnas kurs i protonterapi och
dosplanering för onkologer.
Deltagare
Specialistläkare och ST läkare med intresse för strålterapi.
Tid och plats
Torsdagen den 15 mars på Skandionkliniken, von Kraemers allé i Uppsala.
Ämnen
• Skandion, samarbete, status 30 min
8.30-9.00
• Protoners egenskaper, RBE, LET,
toxicitet 45 min 9.00-9.45
• Dosplanering, CTV, PTV, SFO-

•
•
•
•

MFO 90 min 10.15-11.30
Targetritning – harmonisering 45
min 11.30-12.15
Dosplanering – hur bedömer man
och godkänner en protonplan 45
min 13-13.30
Aktuella studier 30 min 13.45-14.15
Samarbete, diskussion - nya studier,
forskning? 45 min 14.15-15

Tacksam för om ni försöker boka hemresa tidsmässigt så att ni allesammans kan
delta i diskussionen sist på dagen. Kaffe
förmiddag, lunch, kaffe eftermiddag ingår.
Övernattning och resa
Hotell och resa bokar man själv hemifrån
och hemmakliniken står för kostnaden.

Torsdagen den 15 mars
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Om man önskar övernatta på hotell von
Kraemer: Använd koden PROTONKURS (priset blir då 1090 kr/natt) vid
bokning på hemsidan (www.hotelvonkraemer.se), alternativt telefon 018-495
99 00 eller info@hotelvonkraemer.se
Anmälan
Skicka anmälan enligt nedan till karin.
axen@skandion.se senast den 4 mars.
Ange följande:
1. Namn, titel, hemmaklinik
2. Speciella önskemål om kost
Vid frågor kontakta
petra.witt@skandion.se, även med förslag på ämnen att ta upp.
Välkomna!

Hans Hagbergs kluriga fall

Ett pigment-fenomen?
Hudförändringar
41-årig man med generaliserad ventrikelcancer som undrar varför han fått
mjuka pigmenterade hudförändringar i
axillerna och nacke. Vad blir ditt svar?

Svar: Se sidan 48.
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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
Acanthosis nigricans. Kan uppträda som paramalignt fenomen, ibland även som debutsymtom hos en rad olika maligniteter, bland annat GI-cancer. Orsaken
är överproduktion av pigment-stimulerande faktorer som TNF och insulinliknande ämnen.
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ROSA ARMBAND
100:VAR MED OCH GE DITT STÖD.
WWW.UNGCANCER.SE/SHOP

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

I Sverige har nu fler än 1 600 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 skivepitel-typ (SCCHN)
hos vuxna som progredierat under eller efter platinumbaserad
behandling.

LUNGCANCER

OPDIVO vid lokalt avancerad eller metastaserande ickesmåcellig lungcancer (NSCLC) efter tidigare kemoterapi.

KLASSISKT HODGKINS LYMFOM

OPDIVO vid recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins
lymfom (cHL) efter autolog stamcells-transplantation (ASCT)
och behandling med bren-tuximab 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 december 2017.
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
OPDIVO® (nivolumab) 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska,
lösning. Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar, ATCkod: 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. Den första dosen
med enbart nivolumab ska ges 3 veckor efter den sista dosen med
kombinationen nivolumab och ipilimumab.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 och totalöverlevnad med kombinationen nivolumab
och ipilimumab endast visats hos patienter med lågt tumöruttryck av PD-L1.

WWW.BMS.COM/SE

• lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig
lungcancer efter tidigare kemoterapi.
• avancerad njurcellscancer efter tidigare behandling.
• recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom
efter autolog stamcellstransplantation och behandling med
brentuximab vedotin.
• 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
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sista dosen) då en biverkning av OPDIVO 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 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. Baserad på produktresumé: 12 januari 2018. Bristol-Myers Squibb AB, Tel. 08-704 71 00,
www.bms.com/se
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