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Jag vet att jag sticker ut huvudet och
kan komma att få äta upp mina ord,
men låt mig föregripa den enkät om
onkologidagarna som är utskickat till
alla medlemmar: Onkologidagarna i
Jönköping var lyckade; jag upplevde mötet som det bästa på länge. Det
fanns ett engagemang hos arrangörer,
medverkande och övriga medverkande
som gjorde att alla som jag hade kontakt med var nöjda - läkarna, sjuksköterskorna, ja även företrädarna för industrin verkade nöjda med årets möte.

S

en fanns naturligtvis saker som kan
bli bättre, men dom överlämnar vi
till arrangörerna av nästa års onkologidagar att gripa sig an. Då ska de tre
onkologklinkerna i Stockholm gemensamt välkomna både cancerläkare och
sjuksköterskor i cancervård till huvudstaden för ett nytt gemensamt möte.
Programmet bestod av två tunga multiprofessionella pass plus en lång rad
mindre och kortare symposier. Detta
nummer av Cancerläkare är fylld av rapporter från många av programpunkterna.
Själv reflekterar jag över några delar av
innehållet. Cancerfondsrapporten presenterades i anslutning till onkologidagarna och hade som fokus bland annat
jämlik vård. Man hade analyserat data
ur en lång rad aspekter och summerade
att om skillnader mellan befolkningsgrupper och mellan och inom landsting
kunde elimineras skulle 2900 människor
undgå att dö i cancer varje år. Det passerade tämligen obemärkt förbi i diskussionen som följde på Cancerfondens
presentation och hade heller ingen framskjuten plats i övriga programpunkter
(jag vet, jag bevakade inte alla, men varken i programtitlar eller diskussionen
runt kaffeborden kunde jag avläsa att
jämlik vård stod högt på agendan).
Jag tycker det finns en obalans i var
cancervården har sitt fokus när vi kan

lägga timmar på att plocka isär och analysera studieresultat som kan innebära
4–5 månaders förlängd progressionsfri
överlevnad samtidigt som vi har så svårt
att greppa att vi har möjlighet att minska dödligheten i cancer med siffror som
motsvarar invånarantalet i ett mindre
samhälle. Det behövs bättre uppföljning
och tydliga indikatorer för möjliggöra
kontinuerlig mätning av hur bra vi lyckas
minska ojämlikheten. Visst beror ojämlikheten många gånger på faktorer som
vi i vården inte alltid har inflytande över,
men vi har ändå ett ansvar att försöka
minimera dessa skillnader. För även om
hälsa inte fördelas jämlikt i samhället kan
och ska vården bidra till att kompensera
för de skillnader som finns; enligt etiska
riktlinjer (och prioriteringslagen) ska
vården ges efter behov. Det innebär svåra
etiska överväganden men är inget som vi
får glömma bort.
På efterkälken
I en annan del av Cancerfondsrapporten
redovisades att svensk cancerforskning
halkar efter. Vi kan inte jämföra oss med
USA och andra stora forskarnationer
vare sig när det gäller antalet publicerade
studier eller kvalitet, räknat som ett citeringsindex, där kvalitet mäts i hur många
som citerar en artikel i en vetenskaplig
tidskrift. Men vi halkar efter även jämförbara europeiska länder som exempelvis Nederländerna.
Att förklara och ändra denna utveckling är komplext och fordrar insatser på
många områden. Man kan exempelvis
titta på fördelningen av forskningsanslag. Jag har tidigare ifrågasatt hur Cancerfonden fördelar sina anslag där en
mycket liten andel går till kliniska studier. Vid året Elis Berven-föreläsning belyste professor Björn Zackrisson situationen för utveckling av strålbehandlingen.
Han refererade en genomgång man gjort
i en rapport till strålskyddsmyndigheten
och visade att anslagen till strålbehand-
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ling var närmast mikroskopiska jämfört
med vad Cancerfonden satsar på annan
forskning.
I den diskussion som följde på presentationen av Cancerfondsrapporten
kan jag inte låta bli att referera en både
provocerande och tänkvärd fråga som
ställdes av Freddi Lewin, ordförande i
NAC-gruppen: Har Cancerfonden genom sitt sätt att fördela anslag till svensk
cancerforskning en del av ansvaret för
att vi halkar efter? Det ligger en hel del i
den frågan. Väldigt mycket går till preklinisk forskning och väldigt lite till klinisk
forskning. Denna och andra fördelningsgrunder lär bli föremål för fortsatt diskussion; ingen vill se att Sverige utvecklas till en andra klassens forskarnation
på cancerområdet. Många har lyft fram
det faktum att utrymmet för forskning i
den hårda kliniska vardagen har minskat
som en tänkbar förklaring, eller att da-
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gens unga cancerläkare inte prioriterar
forskning. Jag tycker nog att även forskningsfinansiärernas sätt att fördela anslag
kan komma i fråga när man söker svar på
frågan vart utvecklingen av den svenska
cancerforskningen är på väg.
Hållbar onkologi
Svensk Onkologisk Förening fick en
ny styrelse vid årsmötet i Jönköping.
Magnus Lagerlund och Caroline Lundgren avtackades för mångårigt och engagerat arbete. Som vice ordförande har
Magnus varit en stark röst i debatten om
nivåstrukturering och alltid lyft fram den
viktiga roll de mindre klinikerna utanför
universitetsorterna har. Han efterträds
av Jakob to Baben från Jönköping, som
introducerar sig för våra medlemmar i
tidningen i en tänkvärd krönika om vår
arbetsmiljö där han delar sin uppfattning
hur vår profession ska säkras i framti-

dens cancervård. Vi måste ge den hållbara onkologen en chans.
Avslutningsvis kan jag konstatera en
brist som jag påtalade redan förra året
– fortfarande redovisar endast ett fåtal
medverkande föreläsare eventuell jävsproblematik. Jag hoppas att nästa års arrangörer anstränger sig för att rätta till
detta.

Kjell Bergfeldt
redaktör

Ledare

Den hållbara Onkologen
Att jobba som onkolog är både givande
och jobbigt. Denna ambivalens är ett av
det tydligaste kännetecknen för mitt
arbete. Lika tydligt som jag känner det
meningsfulla och uppfyllande i ett patientmöte kan jag känna det krävande,
att det blir för mycket för mig.

D

en existentiella ångest som finns
hos många patienter har jag
ibland svårt att hantera på ett
bra sätt, den kan skrämma mig och bli
ett hinder för mig att tänka klart. Detta
samtidigt som jag vet att jag kan vara den
enda person min patient kan prata med
om sin ångest och mitt mottagningsrum
den enda plats där frågorna om den mörka framtiden kan lyftas. I rädslan för den
egna dödligheten möts patienten och jag
som två människor med samma öde. Att
klara av samtal där den pedagogiska och
empatiska kompetensen väger minst lika
tungt som den medicinsk-onkologiska
kompetensen kräver erfarenhet och utbildning. Att både kunna vara en trevlig
samtalspartner om familjens glädjeämnen och samtidigt en terapeut med förståelse för de påfrestningar som en cancerdiagnos innebär för en familj kräver
fingertoppskänsla och tålamod. Att våga
fatta beslut och förmedla tuffa budskap
kräver personlig mognad och mod. Allt
detta tar många år att lära sig och jag är
tacksam för att jag har de jobbigaste åren
och förhoppningsvis mina största misstag bakom mig.
ST-enkät
Patientsamtalen är den centrala delen i
vårt arbete, men vi ägnar denna syssla
mindre än hälften av vår tid på jobbet.
Det känns lite paradoxalt. En kollega uttryckte det en dag med lika mycket ironi
som sanning: ”idag har jag varit ineffektiv och pratat mycket med patienterna”.
Patientsamtal har inte lika mycket status
som exempelvis duktig registrering av
data i kvalitetsregister. Att ordna med

processer och räkna behandlingar är
enklare än att prata om ”det goda samtalet”. Vi sitter tillsammans på MDK, men
är oftast ensamma med patienten. Om
jag är duktig på att samtala är det något
som ingen annan än patienten och anhöriga vet.
Resultatet av enkäten som ST-läkare
inom onkologi svarade på under 2017
vittnar om ambivalensen mellan värdet
av och belastningen med patientmöten.
Som ”det bästa att arbeta i onkologi”
nämns i en majoritet av svaren att patientmöten känns sanna, meningsfulla
och givande. När ST-läkarna svarar på
frågan om hur de skulle vilja förändra
sin ST-utbildning är svaret lika enhälligt: ”tid för annat än patientmöten”. Mer
tid för forskning, inläsning, sit-in, diskussion med kollegor och handledning.
Därför är inte heller svaret på den tredje
frågan överraskande, vad som är viktigt
för att du ska fortsätta arbeta inom onkologin: den stora majoriteten önskar
sig en rimlig arbetsbelastning och just
handledning. Andra synpunkter handlar
om att det behövs tillräckligt med vård-

platser, bra chef och kollegor, möjlighet
till professionell utveckling och påverkan
av den egna arbetssituationen. I en stor
enkätstudie om amerikanska onkologernas syn på sin arbetsmiljö (Shanafelt
et al i JCO 2014) kommer det fram att
burn-out symtom ses mest uttalad hos de
läkarna som träffar flest patienter. Ändå
svarar 80 procent av alla onkologer att de
skulle välja samma jobb igen.
Tungt men meningsfullt
Jag känner igen mig själv i denna bild.
Att träffa patienter känns oftast meningsfullt, samtidigt som dagarna med många
besök kan upplevas tunga. På min arbetsplats finns det ingen läkare som har ambitionen att jobba med patientnära arbete på heltid. Trots att det är uppenbart att
ingen orkar jobba bara med patientsysslor 40 timmar varje vecka, har jag inte
hört denna fråga diskuteras. Jag själv har
valt att vara ledig var fjärde vecka, och
lösningen att dra ner på arbetsomfattningen är nog lika populär som att börja
forska. En annan åtgärd kan vara att byta
arbetsplats eller jobb.
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För den unga onkologen finns inte
minst trösten som Nina Cavalli Björkman beskriver i sista kapitlet i sin bok
”Vård av de sjukaste” att ”det blir lättare
med tiden”. Vi lär oss av situationer som
vi på något sätt har kunnat hantera. Med
erfarenheten kommer också kompetensen att kunna säga och göra rätt i utmanande möten och kliniska problem. Man
behöver inte fråga kollegor eller ifrågasätta sig själv i lika stor utsträckning.
Jag tror att det finns många vinster
med att personalen inom cancervården trivs och stannar kvar på sina jobb.
Med erfarenhet finns det en bra chans att
kompetensen till klinisk problemlösning

och handledning utvecklas. Med åren
växer förståelse för cancervården i stort
och för sina kollegor i synnerhet, vilket
också är en nyckelkvalifikation för chefsuppdrag. Det behövs helt enkelt tid för
mognad på många fronter och den tiden
måste vara meningsfull och uthärdlig för
onkologen. Äldre onkologer har enligt
min erfarenhet enklare med att lägga
upp sina arbetsuppgifter som de önskar,
de har en självklar forskarroll eller jobbar
deltid.
Framtiden
Jag ser framför mig en onkolog som
kommer till och lämnar jobbet vid god

vigör, som känner att hen hinner och
mäktar med sina uppgifter, som bidrar
till verksamheten på sin klinik, samtidigt
som hen känner att hen kan påverka sina
arbetsuppgifter. Arbetet är utmanande
och utvecklande, samtidigt som kompetensen och förmågor har en chans att
växa i den takt som behövs. Handledning
tillhör vardagen och finns med i schemat.
Den onkologen är bäst, inte bara före 65,
utan räcker kanske även till 70 eller 75 år.
För att vi ska komma dit behöver vi
svara på dessa frågor:
• Vad mår den enskilde läkaren bra
av? Motiverad personal är den viktigaste tillgången i cancervården;
vad ger dig energi: klinisk gärning?
Forskning? en chefskarriär? Hur
mycket kraft vill du lägga på ditt
arbete? hur mycket insats behövs
hemma hos familjen?
• Hur ser vi på det administrativa arbetet i samband med patientbesök
och allt det som dyker upp emellan?
• Hur får vi till handledning, fortbildning och reflektion för alla?
• Hur pratar vi om hållbar arbetsmiljö
med tjänstemän och politiker, så att
dessa frågor får ett självklart utrymme i debatten om sjukvården?
Det finns som vanligt inga enkla svar
och det som i nuläget behövs i första
hand är en diskussion med många röster och som visar hela spektrum av åsikter och fakta. Vi har alla ett ansvar mot
ST-läkarna, som är otroligt kompetenta
och motiverade och är en av de mest värdefulla tillgångar som cancervården har.
Det är våra yngsta kollegor som brottas
mest med ibland övermäktiga krav som
de ställs inför. Det är vår uppgift att hjälper dem att hitta sin rätta plats där de
kan utvecklas och trivas.
SOF ska vara en energisk och konstruktiv röst i denna diskussion.

Jakob to Baben
ny vice ordförande i SOF
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Ett program med bredd och djup
Onkologidagarna i Jönköping. Motsvarade de förväntningarna? Levde de upp
till rollen som en samlande punkt för
svensk cancervård? Ja, menade nog de
flesta.

M

ed råge, menade andra. Programkommittén hade skapat
ett program med både bredd
och djup och med något som kändes angeläget för alla.
Från sidan åtta följer redovisning av
ett urval av alla programpunkter som
förutom läkare och sjuksköterskor även
samlade administratörer, i första hand
medicinska sekreterare vid landets cancerkliniker som nu bildat ett nätverk för
återkommande kontakter.

Program 19-22 mars 2018

Onkologidagarna
Jönköping · Sverige

Kjell Bergfeldt

Onkologidagarna 2018
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Framtiden kräver mera prevention
Hur ser framtidens cancervård ut? Onkologidagarnas avslutande symposium
hade ambitionen att försöka ge svar
på den frågan. Presentationerna och
diskussionen täckte in de flesta av de
frågor som dominerat cancervårdsdebatten de senaste åren, men flera av
deltagarna lyfte också fram behovet av
prevention som ett område som behöver mer fokus för att klara framtidens
utmaningar.

B

åde Beatrice Melin, RCC i samverkan, och Lena Sharp, tillförordnad
chef RCC Stockholm Gotland var
tydliga med att vi måste bli bättre på prevention, 30 procent av alla cancerfall kan
förebyggas och de fick stöd av Margareta
Haag, vice ordförande i Nätverket mot
Cancer, som uttryckte sin besvikelse över
att regeringen inte går fram med skarpare lagstiftning för att minska rökningen.
Men det handlar också om andra riskbeteenden och grupper med hög risk.
Lena Sharp nämnde bland annat satsning som man i Stockholm genomfört i
Botkyrka där man utbildat hälsoinformatörer som tillsammans talade 90 olika
språk. De har haft som uppdrag att gå ut
i sina nätverk, föreningar, skolor och familjer och spridit kunskap om vad man
kan göra för att minska sin cancerrisk.
Det handlade bland annat om rökning
men också information om varför man
ska delta i screening- och vaccinationsprogram. Modellen håller nu på att spridas till andra kommuner i Stockholms
län och intresse finns även på andra håll
i landet.
Men framtidsdiskussionen berörde
också flera andra områden som varit i
fokus de senaste åren:
• Nya läkemedel
• Digitalisering
• Nivåstrukturering
• Patientens perspektiv
• Nya arbetssätt

8

•
•

Kompetensförsörjning
Förändrad organisation

Freddi Lewin, ordförande i NAC-gruppen (nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel) satt med i panelen och
lyfte fram flera av de utmaningar vi står
inför. Hittills har kostnaden för nya läkemedel balanserats av att ett antal patent flitigt använda läkemedel gått ut
och behandlingarna har i stället kunnat
ges med billiga ”kopior” vilket gjort att
de nya ”dyra” läkemedlen kunnat börja
användas utan allt för stor påverkan på
läkemedelsbudgetar. Den tiden är förbi,

sa Freddi. Nu finns inga utgående patent.
Det innebär att användandet av läkemedel som får godkännande kommer att
märkas i landstingens plånböcker.
Men Freddi var optimistisk och menande att sjukvården kommer att klara
av det om de nya läkemedlen används
på rätt sätt och att gamla beprövade behandlingar med goda resultat inte glöms
bort. Han uppmanade alla att använda
det läkemedelsregister som finns för att
kunna utvärdera de nya läkemedlen.
Men han varnade för konsekvenserna
av den utveckling vi sett att allt fler läkemedel godkänns på fas 2-studier vars

ASCO
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ASCO
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resultat senare visar sig inte hålla måttet.
Han varnade också för modellen med så
kallad ”compassionate use”, där nya läkemdel introduceras med frikostiga rabatter innan de gått igenom godkännande-processen och riktade en uppmaning
till alla verksamhetschefer att säkerställa
tydliga avtal för vad som ska ske med behandlingarna om de nya läkemedlen inte
godkänns.
Optimismen delades av Johan Brun,
som representerade läkemedelsföretagen. Han redovisade mängden nya läkemedel som står på tröskeln till introduktion. På tal om finansieringsfrågan
för alla dessa läkemedel var han inte
främmande för att annan finansieringsmodell skulle kunna behöva bli aktuell.
Vad denna skulle bestå av gick han dock
inte in på.
Artificiell intelligens
Roar Johansen, norsk onkolog och numera en av cheferna i IBM, pekade på
alla fördelar som ett digitalt beslutsstöd
av den typ som företaget tagit fram kunde innebära för framtidens cancervård.
Han menade att genom en sådan lösning
kunde alla få tillgång till uppdaterad

kunskap om behandling av cancer.
– Det är oerhört svårt för enskilda läkare att klara av att hålla sig uppdaterade
i den snabba kunskapsutveckling som
sker och digitala beslutsstöd kommer att
behövas.
Den nationella cancersamordnaren
och ledaren för RCC i samverkan, Beatrice Melin, sammanfattade alla de initiativ som gjorts de senaste åren inom
cancervården genom RCC och vilken
betydelse de haft på en lång rad områden, inte minst standardiserade vårdförlopp och de möjligheter som skapats
för att stärka patientens delaktighet och
nämnde bland annat framtagandet av individuella vårdplaner.
Nivåstrukturering
Hon nämnde också arbetet med nationell nivåstrukturering, men där kom
flera kritiska synpunkter fram. Magnus
Lagerlund, verksamhetschef i Kalmar
och avgående vice ordförande i Svensk
Onkologisk Förening var tydlig med att
den nivåstrukturering som skett inom
onkologin på frivillig basis där behandling av ett antal diagnoser sker på universitetssjukhusen, var fullt tillräcklig och

att ytterligare nivåstrukturering skulle
begränsas till utvalda kirurgiska ingrepp.
Han fick delvis medhåll av Margareta
Haag, vice ordförande i Nätverket mot
cancer, som menade att cancerpatienter
var beredda att åka långt om de visste att
den bästa behandlingen fanns att få på
några få utvalda platser. Men diagnostik,
behandling och uppföljning inklusive rehabilitering skulle ske så nära patientens
hem som möjligt. Hon var också mycket
tydlig med att patienterna inte vill vänta,
att längre väntetider på sommaren inte
var acceptabelt och att vården måste hitta lösningar på detta problem.
Framtidens cancervård ur en onkologs
perspektiv belystes också av Magnus Lagerlund. Han poängterade värdet av den
mänskliga kontakten, med behov av fler
händer som kan göra jobbet utan att för
den delen glömma vikten av en effektivare digitalisering. När stadsministern och
socialministern besökte Kalmarkliniken
i februari lyfte Magnus fram tre viktiga
utmaningar för cancervården som även
nu ville betona:
• Åstadkomma likvärdig vård i hela
Sverige.
• Kompetens att ta hand om patienten
där patienten befinner sig/bor, var
än patienten fått sin behandling.
• Uppdatera den gamla cancerstrategin med t ex mer betoning på kompetensförsörjning.
Lena Sharp, tillförordnad RCC-chef i
Stockholm och ordförande i den europeiska organisationen för sjuksköterskor i
cancervård, hade tagit på sig uppdraget
att måla upp bilden av var vi står om 15
år i flera av dessa frågor, med främsta
fokus på utvecklingen av sjuksköterskornas roll.
Hon målade upp en bild där vi jobbar
bättre tillsammans runt och med patienten, där interprofessionellt lärande är en
självklar del, där det finns en förbättrad
uppföljning av kvaliteten i vården som
inkluderar hur bra vi blivit på jämlik
vård. I framtidsvisionen ingick också att
vi löst frågan om kompetensförsörjning i
cancervården genom en satsning på arbetsmiljö och ledarskap.
Från början var det tänkt att även regeringen skulle representerats i panelen
men statssekreterare Agneta Karlsson
vid socialdepartementet hade fått förhinder.
Kjell Bergfeldt
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Mer än tio år sen sist - min bild
av onkologidagarna
Hur många av er Cancerläkarens läsare
har varit på onkologidagarna senaste
åren? Själv kom jag senast iväg som
ST-läkare för över tio år sedan, då subspecialiseringen ännu inte slagit klorna
i min kompetensportfölj. Ryktet hade
spridit sig under några år om att det
blivit allt färre deltagare vid vår årliga
stämma, och jag många har nog reflekterat över varför vi inte prioriterar detta möte i samma utsträckning som förr.
Eller så reflekterar vi och pratar för lite
om varför det är så?

S

om Jönköpingsbo hade jag därför
sett fram emot att återstifta bekantskap med onkologidagarna på
hemmaplan då min gamla länsklinik på
Ryhov skulle stå värd för 2018 års möte.
Nu flyttade jag söderut innan mötet blev
av och gladdes därmed desto mer åt att
återvända till Vätterns södra strand som
vecka tolv till ära var klädd i sin vitaste
vinterskrud.
Vid mötets öppnande i kongresslokalerna på Elmia annonserade Per Nodbrandt, verksamhetschef på onkologen
länssjukhuset Ryhov i Jönköping, att
över 580 deltagare, varav 155 läkare var
anmälda, och att mötet i år skulle kryddas med ett rekordstort antal posters. Jag
kände mig lite stolt över att vara där, ja
utan att vara ”star-struck” på samma vis
som när man intar en plats i de oändliga
kongresshallarna på ASCO, utan delaktig mer på ett personligt plan.
Efter tre dagar lämnar jag en mötesplats som varit centrum för diskussion
om gemensamma utmaningar kring
läkemedel, biverkningar, patientsamverkan, register, kompetensförsörjning,
forskning, hållbar arbetsmiljö, prioriteringar, dokumentation, cancer-rehabilitering, vårdbegrepp, med mera,
med mera. Jag har kunnat delta utan att
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Helga Hagman återvänder till Jönköping och onkologidagarna. Foto: Andris Björgaas.

behöva granska allt med mina tumörgrupp-specifika glasögon, helt enkelt
som den cancerläkare man är. Det är befriande och känns helt adekvat att efter
tre intensiva onkologidagar använda det
klassiska Mark Twain-citatet: ”Ryktet om
min död är betydligt överdrivet”.
Det gäller dock att vi cancerläkare verkar tillsammans, inte bara för framtidens
cancervård utan också för framtidens
onkologidagar.
Här följer en sammanställning av mina
intryck från onkologidagarna.
Etiska frågor
Med inspiration från årets tema inleddes
dagarna med Beatrice Melin från Umeå
som talade om onkogenetikens plats i
kliniken och hur den utökade testningen av både förvärvade och nedärvda
mutationer är del i både prevention och
diagnostik men tar också större plats
i den mer individualiserade cancerbehandlingen. Här måste vi tillsammans se
till att tekniken går framtiden till mötes

hand i hand med etiken, påminde hon
oss om.
Medicinsk etiska frågor fick också stort
utrymme när Gustav Ullenhag inledde
diskussionen under första dagens angelägna temablock ”Har begreppen kurativ och palliativ vård spelat ut sin roll?”.
(Läs mer om detta symposium på annan
plats.)
Med utgångspunkt från ett patientfall
där immunterapi möjliggjort långtidsöverlevnad vid metastaserat malignt melanom lyfte han fram många relevanta
frågor ur vardagen.
Både i multidisciplinära sammanhang
liksom i samarbetet med patienter och
anhöriga är vikten stor att vi använder
oss av väl förankrade begrepp. Med det
senaste decenniets nya behandlingsmöjligheter och onkologiska resultat vid avancerad cancersjukdom som historiskt
sett inte varit botbar, måste vi definiera
begreppen på nya sätt. Ett exempel är
behandlingsintention; till exempel ”kurativt syftande behandling”. Bör vi ens
använda detta begrepp längre? Hur stor
ska chansen då vara för att patienten ska
uppnå bot? Är det skilt från långtidsöverlevnad i komplett remission under
fortsatt behandling? Hur ska patienten
informeras? Hur ska risken för falsk progress på röntgen hanteras? Hur länge
ska man behandla vid god respons och
hur ofta ska vi följa upp respons och biverkningar? Bör vi vara mer aktiva med
sekundärpreventiva åtgärder för kardiovaskulär risk även vid metastaserad cancer? Bör vi se annorlunda på sjukskrivning och rehabilitering
Gustav menade att begreppen kurativ
och palliativ vård inte spelat ut sin roll,
och vi är nog många som håller med honom om att det blir allt fler svårbedömda
patienter, även om det i detta fall är ett angenämt problem när ”det enkla blir svårt”.

Klinisk onkologisk forskning
i Göteborg
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Allt högre krav
Maria Helde Frankling följde upp från
sitt perspektiv som verksam inom den
palliativa vården och argumenterade likaså för att begreppen inte spelat ut sin
roll, men att det ställer högre och högre
krav på oss i samarbetet mellan onkologisk verksamhet och palliativt specialiserad vård. Allt fler patienter har ett intermittent behov av symtomlindring, t ex
efter en tids remission under onkologisk
behandling kan man skrivas ur den avancerade hemsjukvården för att åter aktualiseras inom hemsjukvården vid vägskälet där aktiv medicinsk behandling inte
längre gör nytta. Det tar också tid att få
klinisk erfarenhet av de nya målstyrda läkemedlen i den palliativa verksamheten.
Maria poängterade vikten av att ansvarsfördelning och kommunikation fungerar
i vårdkedjan och hon lyfte avslutningsvis
konkreta idéer för att anta utmaningen: Genomför anpassade utbildningar
(gärna online), satsa på introduktion av
nyanställda och förbättring av det gemensamma kunskapsutbytet genom auskultation och rand-utbildningar.
Den tredje talaren i ämnet var Andreas Hvarfner, IVA-läkare från Karolinska
som gjorde en ansats till att besvara frågan ”Vilka (cancer)patienter ska vårdas
på intensiven?”. I detta sammanhang
blir frågan om HLR-bedömning väldigt
central. Inledningsvis slog Andreas ett
slag för National Early Warning Score,
NEWS och påtalade att studier visat att
60-84% har dokumenterat akut svikt
i vitala funktioner flera timmar innan
hjärtstopp. Detta innebär att med ökad
vaksamhet, tidigt larm och intervention
skulle fler hjärtstopp kunna förebyggas.
Han valde att ur egen erfarenhet lyfta
fram exempel på cancerpatienter som
”hamnat på” IVA utan att egentligen ha
nytta av IVA vård i ett längre perspektiv,
och lyfte fram begreppet ”etisk vårdskada” som en benämning på återupplivningsförsök av mycket åldrad patient
i samband med akut komplikation av
obotlig cancer.
Ingen enkel fråga
Den efterföljande diskussionen lyfte
kanske inte till de höjder som man hade
kunnat hoppas på, även om publiken
var aktiv och panelen tydlig både ur ett
personligt och professionellt perspektiv.
Frågan om hur och när vi ska och bör ta
HLR-diskussionen med våra patienter

är fortfarande inte enkel att besvara. Ett
påpekande från kollega i publiken var
om det verkligen inte är mer av ett besked till patienten än ett samråd att berätta om varför vi inte anser att HLR eller
IVA vård är indicerat vid eventuell svikt
av vitalfunktioner. Visst kommer detta
”samråd” att påverkas av i vilken grad
den behandling vi ger har möjligheter att
ge långtidsöverlevnad, även om chansen
för sådan effekt för individen är förhållandevis liten.
Nu tror jag att det blir allt mer angeläget för oss att föra diskussionen vidare
tillsammans, inte bara i samband med
ronder, utan även vid jour-rapporter och
möten både inom läkargruppen och med
annan personal. Samtalen om vårdnivå
tar tid. Vi kan vara överens med panelen
om att detta är ytterligare en anledning
till att läkarkontinuiteten måste värnas.
Det är enkelt att hänvisa till socialstyrelsens föreskrifter, men ämnet vårdnivåbeslut är fortfarande lika svårt. Den
bestående känslan efter debatten var
dock att vi inte är ensamma om utmaningen, återigen bär vi frågorna tillsammans, också med våra medmänniskor
och patienter.
Immunterapi
På förmiddagen dag två kunde deltagarna välja mellan flera sessioner; med ett
tydligt spår för deltagande vårdadministratörer, ett för den som ville förkovra sig
mot rehabilitering och komplementär
medicin och ett spår med inriktning mot
immunterapi.
Jag följde immunterapin, som inleddes
med att Andreas Lundkvist från Stockholm gav flera svar på frågan varför viss
cancer svarar på olika sorts immunterapier, och varför vissa typer inte svarar
lika bra, eller utvecklar resistens. Även
om det idag inte går att åka på ett onkologiskt inriktat möte eller kongress utan
att tugga i sig en beskärd del av immunterapins framgångssaga, fortsätter ämnet
att förtrolla sin publik och belystes under
förmiddagen ur varierande perspektiv.
När det gäller de målstyrda checkpoint-inhibitorerna är det uppenbart
att kombinationsbehandling är ”grejen”
för att sagan även ska få en bästsäljande uppföljare, vilket också illustreras av
Andreas Lundqvist som ställde frågan
om vi försöker ”vinna på Lotto”, efter att
ha gjort en litteratursökning (november 2017) som genererat 1105 pågående

kombinationsstudier inkluderande immunterapi (fas I-III).
Som alltid vid diskussion kring målstyrda onkologiska läkemedel kommer
biomarkörerna in i bilden. Johan Hansson från Karolinska gav oss en god bild
av hur långt biomarkörforskningen
kommit, med syfte att bättre kunna selektera patienter som kan dra bäst nytta
av immunterapi.
Tarmflorans betydelse
Farmakodynamiska biomarkörer är i fokus liksom de intressanta data som redan
finns vad gäller tarmflorans sammansättning som prediktiv markör för behandling med PD1-inhibitorer. En reflektion
var om kostomläggning, faeces-transplantation och restriktiv användning av
antibiotika kan ge synergieffekter som
skapar behov för nya multidisciplinära
samarbeten i framtiden?
Efter förmiddagskaffe bland montrarna i den ljusa och mingelvänliga
kongresshallen fortsatte symposiet med
aktuell immunterapi och forskning vid
diagnoserna ÖNH cancer, urologiska
tumörer (Ulrika Harmenberg), malignt
melanom (Johan Hansson) och lungcancer (Simon Ekman). Lena Westerberg
specialistsjuksköterska från Stockholm
medverkade också och beskrev kontaktsköterskans viktiga roll i samarbetet med
patienter under immunterapi, vikten av
tät uppföljning och noggrann dokumentation.
Den äldre patienten med sviktande
minne utgör i detta sammanhang, menade hon, en större utmaning för den individanpassade omvårdnaden där det
gäller att vara extra lyhörd i syfte att upptäcka och åtgärda potentiellt allvarliga
biverkningar i god tid.
Nationell rond
Den efterföljande paneldebatten med
samtliga föreläsare tillsammans med
Thomas Waltz som representant för läkemedelsföretagen (LIF) leddes genom
ett antal tydliga och relevanta frågor av
Anders Ullén och Helena Ullgren från
Stockholm. Frågorna kretsade kring temat biverkningar och uppföljning. Man
påminde om att alla patienter med kombinationsbehandling får någon allvarlig
biverkan, att patienter med autoimmun
diagnos i anamnesen löper högre risk
och att pågående aktiv autoimmun sjukdom är kontraindikation.
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Här lyftes bl a värdet av den nationella
behandlingsronden fram med initiativ
från Lund, och Gustav Ullenhag tipsade
om att man på det nationella regimbibliotekets hemsida lagt upp ett levande
dokument för rekommendationer kring
bedömning av immunterapirelaterade
biverkningar (http://regimbiblioteket.
cancercentrum.se/dokument.html).
Rekommendationen är att följa patienten upp till ett år efter avslutad behandling med fokus på immunterapi biverkningar.
När det gällde effekten av immunterapi
lyftes också frågan om effektmått. Kanske ska man hellre tala om medelöverlevnad i stället för medianöverlevnad för
att ta hänsyn till svansen på överlevnadskurvan man ser vid immunterapi.
Lunchen kunde för den som önskade
tillbringas på stående fot under gemensam postervandring. Därefter höll Björn
Zachrisson från Umeå 2018 års Elis
Berven föreläsning, med temat ”Framtidens radioterapi”. Björn var årets andre högtidsföreläsare efter tisdagens Jan
Waldenströms föreläsning om Gestational Trophoblastic Neoplasia med prof
Michael Seckl från London. Årets Acta
Oncologica-föreläsare var Anders Wid-

mark som sista dagen höll en trevlig och
uppmuntrande exposé över de senaste 25
årens landvinningar för behandlingen av
prostatacancer.
Samverkan för förbättring
Samverkan inom cancervården belystes i
en session med tema ”Kunskapsstyrning
inom cancersjukdom”. Här berättade
gruppen för nationella regimbiblioteket
om sitt arbete med att ta fram standardiserade och lättillgängliga mallar för behandlingsregimer vilket från början var
ett statligt uppdrag som nu också skall
utökas med tillgänglig patientinformation om medicinska behandlingar.
Ingela Frank Lisbrant, onkolog från
Sahlgrenska med ett brinnande engagemang för prostatacancerpatienter
och vårdorganisation, visade den Patientöversikt man arbetat fram inom
kvalitetsregistret för prostatacancer. En
snygg och användbar IT-lösning som är
ett hjälpmedel att hålla ”koll på läget”.
Översikten är ett instrument som i det
dagliga arbetet med patienten kan bidra
till tydligt överskådlig kronologisk bakgrundsfakta kring behandlingslinjer, kirurgi, respons/effektmått men även realtid patientrapporterad symtomskattning
(e-PROM) som kan lägga rätt fokus på
aktuell vårdplan. Dessutom kan instrumentet användas för planering av verksamheten, och erfarenhetsmässigt har
man kunnat se stora tidsvinster med att
effektivisera mottagningarna med hjälp
av Patientöversikten. Patientöversikten
håller också på att tas fram för flera diagnosgrupper.
Som moderator för denna session
gjorde Freddi Lewin avslutningsvis en
lite omskakande reflektion: ”Det är fascinerande att vi håller på med en multimiljardverksamhet som kallas sjukvård
och vi vet inte hur bra vi är eller hur vi
använder resurserna rätt!”
Framtidens cancervård är redan här
Vid den avslutande paneldebatten om
framtidens cancervård satte Margareta
Haag från Nätverket mot cancer patienternas syn på de viktigaste frågorna inför
valet 2018:
• En ny hälso och sjukvårdslag som
stärker patientens rättigheter
• Koncentration av högspecialiserad
vård och forskning under en huvudman
• Satsning på tidig diagnostik
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•

Ökad tillgänglighet för vården av
kronisk cancer, rehabilitering och
sena biverkningar nära patienternas
hem.
Freddi Lewin, ordförande i NAC gruppen talade om prioriteringar och vikten
av att inte ta bort väl fungerande läkemedel ur behandlingsarsenalen bara för att
nya läkemedel dyker upp. Återigen slog
Freddi ett högljutt slag för kvalitetsuppföljning med betoning på vikten av att vi
alla registrerar i och använder oss av det
nya läkemedelsregistret. Vidare betonade
han för framtiden vikten av att prioritera
kliniskt relevanta innovationer, att arbeta
för jämlik användning av onkologiska läkemedel och att vårdprogramgrupperna
samverkar med NAC gruppen som del i
nationell samsyn kring användningen av
läkemedel.
IT-baserade verktyg för stöd att bearbeta komplexa data inom vården är en
självklar fråga för framtiden. Roar Johansen från IBM var inbjuden att tala
om den nya realiteten med resursbrist
och ökade behandlingsmöjligheter från
sitt perspektiv som onkolog där det blir
mer och mer av en utmaning att hålla
sig uppdaterad. Han redovisade att den
mängd hälsorelaterad klinisk data som
en onkolog måste förhålla sig till fördubblas på 24 månader, samtidigt som
45 procent av medicinsk verksamhet inte
är evidensbaserad.
Ursula Falkmer delade sina erfarenheter från ”kraeftpakker” i Danmark.
Som verksamhetschef på onkologiska
kliniken i Aalborg beskrev hon likheter men också vissa skillnader mellan
SVF-förloppen i Sverige. Tillgången på
data verkar bättre genom att monitorerare från Sundhetsstyrelsen följer upp
klinikens siffror och man kan därmed på
ett effektivt sätt få underlag för att arbeta på de ledtider som för tillfället måste
förbättras.
Till sist målade Lena Sharp ordförande
för Europas cancerssjuksköterskors organisation en framtida hägring i bild av
en förbättrad cancerprevention med citatet ”inget land har råd att behandla sig
ur cancerproblemet”.
Symposiet redovisas också på annan
plats i tidningen.

Helga Hagman
Överläkare
Skånes onkologiska klinik, Lund
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Svårare sätta gränsen mellan
kurativ och palliativ vård
Har begreppen kurativ och palliativ
vård spelat ut sin roll? Bakom den intressanta rubriken gömde sig en frågeställning baserad på det faktum att man
numera allt oftare ser långa remissioner hos patienter med avancerad cancersjukdom och att man börjat använda
begreppet kronisk cancer med hänvisning till denna utveckling.

M

edverkande var Gustav Ullenhag, docent och onkolog i
Uppsala, Maria Helde Frankling, onkolog och överläkare i palliativ
vård i Stockholm, samt Andreas Hvarfner, IVA-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.
De presenterade tre olika vinklar av
kring palliativ vård av cancerpatienter:
hur hanterar vi exempelvis information
till och kring patienter som vi igår såg
närma sig vård i livets slutskede, men där
vi idag med modern terapi, främst de immunmodulerande läkemedlen, kan uppnå komplett respons som kan vara i flera
år hos en del patienter. När kan man då
säga att en patient har en palliativ sjukdom och är palliativ rätt ord för det vi
idag tror är en obotbar sjukdom?
Andra frågor som belystes var vilka
patienter som idag vårdas i den avancerade hemsjukvården. Man ser idag tendensen att många patienter skrivs in i
hemsjukvården som palliativ men med
de behandlingar som finns blir många
piggare och då inte längre är i behov av
avancerad hemsjukvård. En tanke som
väcktes var att många cancerpatienter
framöver kan bli aktuell för den avancerade hemsjukvården periodvis i sitt
sjukdomsförlopp för att däremellan inte
behöva den specialiserade palliativa vården i hemmet. Idag ser man att vissa
patienter är inskrivna i den avancerade
hemsjukvården där behovet är övergåen-

Maria Helde Frankling, Gustav Ullenhag och Andreas Hvarfner medverkade i symposiet om svårigheter kring gränsen kurativ/palliativ vård.

de efter erhållen onkologisk behandling,
men är ändå inskrivna då sjukdomen
fortsatt är palliativ.
En fråga som ställdes ur ett intensivvårdsperspektiv var hur vi cancerläkare
informerar våra patienter kring beslut
om behandlingsbegränsningar, främst
intensivvård och HLR. Förslag från
IVA-läkaren Andreas Hvarfner var att
den patientansvarige läkaren som del i
sin rutinmässiga uppföljning bör ta upp
frågan om behandlingsbegränsningar
naturligt under sina mottagningsbesök
och att man alltid skall informera patienterna om besluten. Denna fråga diskuterades i efterföljande paneldiskussion
med åhörarna där olika vinklar speglades; vill alla patienter ha information om

exempelvis ett beslut om 0-HLR och kan
man på ett bra och naturligt sätt informera om detta vid rutinmässiga uppföljningar på mottagningen? Ett självklart
svar finns sannolikt inte.

Kjell Bergfeldt
Stina Lindblad
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”Bevare oss för ogenomtänkta
och publikfriande lösningar”
Sverige har en stark tradition av att
leda utvecklingen inom radioterapi och
har framgångsrikt genomfört ett stort
antal betydelsefulla studier. Men hur
ser framtiden ut inom radioterapi och
vilken plats kommer protonbehandlingen att ha? Björn Zackrisson, professor och överläkare vid Norrlands
universitetssjukhus, höll en välbesökt
högtidsföreläsning till Elis Bervens
minne.

T

ill vardags arbetar han på Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus och har en adjungerad professur i strålvetenskap vid Umeå
universitet.
– I dagsläget arbetar jag cirka 50 procent kliniskt på vår strålbehandlingsavdelning, men det varierar beroende på
bemanning. Jag gillar patientarbete och
trivs på kliniken, det är också en viktig
förutsättning för att bedriva patientnära forskning. En stor del av min tid tillbringar jag också på vårt radiofysiska
avdelning.
Han är specialist i allmän onkologi och
har under många år arbetat med forskning och utveckling inom radioterapi.
Redan 2005 lyckades Björn Zackrisson tillsammans med sin kollega, Mikael Karlsson, sjukhusfysiker, att övertyga
sjukhus- och landstingsledningen att
strategiskt satsa på en MR-kamera inom
strålterapin.
– Vi startade 2006 och var nog först i
landet att köpa in och använda MR-kamera för behandlingsplanering. Det var
ett viktigt steg för att förbättra bildgivning och precision. Det blev en viktig
motor för vår verksamhet i Umeå och för
forskningen.
Startade ARTSCAN
Han är född och uppvuxen i i Göteborg,
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Björn Zackrisson, Umeå- Framtidens strålterapi

men flyttade till Umeå då Björn Zackrissons pappa fick en tjänst som statistiker
vid Umeå universitet.
– Jag gick läkarlinjen i Umeå och gjorde även min specialistutbildning i onkologi där. Under kortare sessioner har
jag arbetat i Stockholm på Radiumhemmet, men annars har jag i huvudsak varit
verksam i Umeå.
Vad fick dig att som onkolog intressera
dig för radioterapi?
– Jag tycker om kombinationen, att som
kliniker ha patientkontakt och även
att arbeta med bildhantering i ett team
med många olika professioner runt patienten, som radiologer, sjukhusfysiker,
onkologer och specialistsjuksköterskor
med strålterapiinriktning. Sedan tycker
jag att det är kul att kunna erbjuda svårt
sjuka patienter lokalbehandling med avancerad teknologi som har en god effekt
och där det finns stora möjligheter till
utveckling.
Sverige har en stark tradition av att
leda utvecklingen inom radioterapi. Vid
en genomgång av rapporterade randomiserade behandlingsstudier och metaanalyser som primärt studerat utfall av
strålbehandling mellan 1994 och 2014
(med minst en svensk författare) hitta-

des 42 studier med totalt minst 15 000
patienter.
– De flesta av dessa har fått en direkt
betydelse för patienter i form av förbättrad behandling som ger ökad chans till
bot eller mindre biverkningar.
I slutet av 90-talet tog Björn Zackrisson initiativet till ARTSCAN-studien,
en av världens största strålbehandlingsstudier vid huvud- och halscancer som
jämfört accelererad respektive konventionell strålbehandling. Behandlingsstudien inkluderade 750 patienter med huvud- eller halscancer och genomfördes
vid samtliga 12 svenska sjukhus som behandlar dessa. Resultaten visade att den
intensifierade behandlingen medförde
ökade akuta biverkningar utan någon
förbättrad sjukdomskontroll eller överlevnadsvinst. Resultatet har medfört att
den intensifierade typen av behandling i
stort sett fasats ut i Sverige, vilket både
besparar patienten onödigt lidande och
minskar belastningen på strålbehandlingsavdelningarna.
– Man kanske kan tänka att den här
typen av välkontrollerade studier är
bortkastad tid, men nej. Den har bidragit till att den totala kunskapsmängden
ökat, data vi kan plocka fram och använda, tack vare systematisk uppföljning av
patienter. Så var inte rädda för att göra
negativa studier, säger Björn Zackrisson.
ARTSCAN lever vidare och för närvarande pågår studie nummer tre. Ytterligare två studier är inplanerade.
– Det är viktigt med arbete över generationer och nya yngre förmågor har
tagit vid och arbetet fortsätter. Det är ett
fantastiskt sätt att lära av varandra i de
här nätverken och att föra svensk radioterapi framåt
Varnade för nivåstrukturering
Det finns dock flera utmaningar för radi-
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Fakta: Kort om Elis Berven
Han var läkare och radiolog och levde mellan 1885
och 1966.
Under större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetade han på Radiumhemmet där han var överläkare och chef mellan 1927 till 1950. Han blev
utnämnd till professor i radioterapi vid Karolinska
institutet 1936.
På 1940-talet utvecklade han framgångsrika metoder för strålbehandling av huvud-halstumörer.
Senare kom han att vidareutveckla Erik Lysholms
behandlingar med radium under beteckningen teleradiumbehandling, och flera generationer av apparater utvecklades för detta, allmänt kända som
"radiumkanoner".
Han pensionerades 1950.
Källa: Sydsvenska medicinskhistoriska sällskapet

Mer om Björn Zackrisson
Ålder: 63
Bor: Umeå
Arbetar: Cancercentrum Norrlands
universitetssjukhus
Drivs av: att gå framåt
Oroas av: att gå bakåt och att göra om samma
misstag som tidigare
Roas av: Entusiasm (egen och medarbetares)
Motto: Inget
Gillar att göra när jag inte arbetar: Hänga med
barnbarnen
Önskvärt genombrott inom svensk radioterapi:
Att lära oss att effektivare samla, tolka och utnyttja den biologiska information som finns tillgänglig
i varje enskilt fall. Utnyttja vår unika möjlighet till
effektiv digital kommunikation för att sprida och
spetsa kompetens i landet.
Viktigaste sjukvårdsfrågan i valrörelsen: Hoppas
slippa kortsiktiga, ogenomtänkta och publikfriande
lösningar som drabbar vården långsiktigt.

oterapin, menar Björn Zackrisson. Sverige har en förhållandevis liten befolkning
och vi har små centra och få radioterapiintresserade onkologer. Resurserna för
forskning och utveckling är också begränsade.
– Därför är det ännu viktigare att vi
har ett gott nationellt samarbete och ett
nätverk av människor som sysslar med
strålbehandling och som är aktiva inom
olika delar av utvecklingen. Det är viktigt att man inom onkologin också vill
satsa på radioterapi så att den har lika
stora möjligheter att utvecklas på samma framgångsrika sätt som motsvarande
medicinska behandlingar.
Ytterligare framgångsfaktorer är: nyfikna, stöttande chefer som är väl bekanta med verksamheten och ser de
framtida behoven, men också stöd från
finansiärer.

– Lokala fonder är jätteviktigt eftersom
det ofta är svårt att svårt att få stöd till
klinisk forskning från nationella fonder.
De långa projekttiderna missgynnar
i regel bedömningen på grund av att
rapporteringen ofta kommer långt efter
genomförandet. Det är generellt ett problem för icke industrifinansierad klinisk
forskning.
Björn Zackrisson lyfte dock ett varningens finger när det gäller nivåstrukturering. Hård nivåstrukturering inom radioterapi har inte visats gynna patienter,
profession eller sjukvård i allmänhet och
motverkar breda nationella samarbeten
genom konstlad konkurrens, menade
han.
– Vi måste akta oss för en fundamentalistisk syn överförd från andra discipliner
där kanske evidens finns. Och nivåstrukturering har troligen ingen relevans i en
helt digitaliserad verksamhet där kommunikation, distribuerad kompetens,
nationella konferenser och distansarbete
redan är etablerat.
Framtid för protoner?
Hur ser då framtiden ut för svensk radioterapi?
Björn Zackrisson diskuterade utvecklingen av MRI inom radioterapi.
– Förbättrad imaging krävs för personalized radiotherapy. MRI ger bättre mjukdelskontrast än CT och ger ett
bättre underlag för targetbestämning i
många situationer. MRI innehåller funktionell information och eventuell prediktiv information, men MRI fungerar dock
inte direkt för dosplanering, och det vore
förstås önskvärt att kunna dosplanera direkt på MR-underlag.
För drygt sex år sedan startades en nationell testbädd för innovativ strålterapi
med stöd av Vinnova. Ett av syftena var
att utforma metoder för användningen
av MRI i radioterapi. Projektet har lett
fram till ”Skonsam strålbehandling”, ett
nationellt Vinnovaprojekt som vill öka
implementeringen av MR i strålbehandlingsprocessen och uppnå noggrannare
bestämning av tumörområde samt öka
andelen kliniska strålbehandlingsstudier
med stöd av MRI.
Björn Zackrisson gick även in på hur
adaptiv strålbehandling kan dra nytta av
MRI.
– Vi har flera exempel på hur vi kan använda MR-informationen till biologisk
adaption och där detta har prövats. Ett

exempel är Paraplystudien för utveckling
av ny behandlingsmetod vid prostatacancer. Den kombinerar två funktionella
metoder PET och MR.
Björn Zackrisson lyfte även fram
MORRIS (Multimodal monitoring Of
Radiotherapy Response in Squamous
cell carcinoma), en ny metod för att försöka se behandlingseffekt under pågående behandling av skivepitelcancer.
– Ambitionen är att försöka hitta tidiga förändringar i tumörer för att prediktera resultatet och anpassa intensiteten
efter behandlingssvar. Det är en form
av personalized therapy där kemoterapi
eventuellt inte behöver ges om tumören
svarar bra på behandling. Det här skulle kunna komma många till godo och
komma till nytta inom många olika cancersjukdomar som huvud-halscancer,
cevixcancer, analcancer och lungcancer.
Avslutningsvis diskuterade Björn
Zackrisson även protonbehandling; redan 2002 ansågs den vara framtidens
radioterapi. Men så plötsligt stannade
utvecklingen av. Vad var det som hände?
– Vid den tiden hade IMRT just börjat introduceras i Sverige. Det var brist
på kliniska protondata, endast dosplaneringsstudier fanns tillgängliga. Fotonterapin utvecklades enormt under den
här tiden och inom protonterapin har
den tekniska utvecklingen inte varit lika
stark.
Can we make protons great again?
Björn Zachrisson ställde den retoriska
frågan och var själv övertygad om svaret:
– Yes we can. Vi är det enda land som
enats om behovet av en gemensamt ägd,
styrd och driven protonanläggning. Och
vi är det enda land som genomfört en
gemensam nomenklatur för target och
riskorgan inom radioterapi
Om Sverige ska lyckas krävs dock ett
välfungerande nätverk inom radioterapi
och omfattande investeringar från företagen för att driva den tekniska utvecklingen.
– Barn är fortfarande den grupp där
protoner är svåra att matcha. Det finns
också sannolikt grupper där potentialen
sannolikt är outnyttjad. Vi behöver även
jämförande studier för större patientgrupper, fas-II utan vare sig base-line
data som rör funktion eller jämförelsegrupp tillför ingen kunskap.

Eva Nordin
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Öppenhet och patientfokus är
framtiden för svensk strålterapi
Thomas Björk-Eriksson är specialist i
onkologi och verksamhetschef för Regionalt Cancercentrum Väst. I många
år var han vårdenhetsöverläkare vid
strålbehandlingen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har arbetat för
en harmoniserad och patientsäker introduktion av protonterapi i Europa.
Vilken roll har Björn Zackrisson spelat
för svensk radioterapi?
– Björn har spelat en mycket stor roll
för svensk onkologi och strålterapi, inte
enbart akademiskt genom de många studier han har drivit, utan också för den
glädje och det engagemang han sprider.
Han har även banat vägen för en öppenhet och insyn i varandras verksamheter,
bland annat genom så kallade ”dummy
runs”, det vill säga diskussioner kring hur
vi definierar målområden vid strålbehandling och vad det får för konsekvenser vad gäller bot och biverkningar.
– Björn har ett uttalat patientfokus och
det förmedlar han till oss övriga äldre
och yngre kollegor genom sitt budskap
om värdet av samarbete, öppenhet och
transparens inom strålterapin.

Thomas Björk-Eriksson

Under många år har du varit med att
bygga upp Skandionkliniken, ett nationellt protoncenter i Uppsala. Du har
även tagit initiativet till intresseorganet IPACS, som är en sammanslutning
av europeiska länder för en harmoniserad och patientsäker introduktion av
protonterapi i Europa. Hur ser du på
framtiden för svensk protonbehandling- och vad krävs för att den ska få en
starkare ställning?

– Vi måste tillsammans hjälpas åt att visa
det våra politiker och tjänstemän en gång
beviljade medel till, nämligen att visa vilken plats den rörliga protonstrålen har
inom ramen för modern strålbehandling. Det handlar om att tillsammans
skapa höggradig medicinsk evidens för
i vilka situationer (diagnoser, stadier,
volymer och lokalisationer) protonstrålbehandling är bättre än den bästa fotonstrålbehandlingen. Ett sätt att snabbt
få fram denna evidens är kliniska studier på nationell och internationell nivå.
IPACS gruppen är ett lysande exempel
på internationellt samarbete mellan strålonkologer, sjukhusfysiker och dosplanerare. Inom IPACS arbetar vi med att
skapa en gemensam grund för framtida
internationell, multicenterstudier för
snabb evidens inom området. Dessutom
har vi mycket kul tillsammans och har
skapat ett nätverk för anläggningar som
nyligen startat eller äri färd med att starta
behandling med protoner. Det har vi alla
samarbetande centra haft praktisk och
klinisk nytta av.
Hur skulle du vilja lyfta svensk strålterapiforskning?
– Genom att fortsätta på den väg Björn
har lett in oss på med öppenhet, samarbete, patient- och forskningsfokus samt
medvetenhet om att svensk onkologi och
forskningsfonder måste prioritera strålterapin kliniskt och akademiskt.
Du är chef för Regionalt Cancercentrum
Väst- vilka är de viktigaste frågorna för
er att driva framgent?
– RCC vill möta framtiden med patientinflytande, prevention, processarbete
och kunskapsstöd från vårdens professioner.
Eva Nordin
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”Behandlingen av trofoblastsjukdomar
är en framgångssaga”
även när det gäller denna ovanliga cancerform.

Michael Seckl, professor i molekylär
onkologi vid Charing Cross Imperial
College i London, höll en Jan Waldenström-föreläsning om trofoblastsjukdomar som har sitt ursprung i en graviditet och ofta drabbar kvinnor i fertil
ålder. Utvecklingen av diagnostik och
behandling är en riktigt framgångssaga
inom onkologin, menar han.

H

an är en världsauktoritet inom
området gestationella trofoblastsjukdomar, GDT, ett samlingsnamn för en grupp graviditetsrelaterade tumörer. De är ovanliga och kan
uppträda som en premalign sjukdom
(blåsmola), en metastaserande sjukdom
som i vissa fall kan spontanregrediera
(invasiv mola) samt i sällsynta fall som
en högmalign tumörsjukdom (koriocarcinom).
Ibland är det enda sjukdomstecknet ett
förhöjt värde i serum och urin av hormonet beta-hCG.
När Michael Seckl fick förfrågan att
komma till Sverige och hålla en högtidsföreläsning till Jan Waldenströms minne,
kände han sig hedrad.
– Det är fantastiskt kul att vara i Sverige, och jag har vid olika tillfällen besökt
både norra och södra delarna. Och att
denna gång få möjligheten att hålla en
föreläsning till Jan Waldenströms minne
är förstås en stor ära. Han var en internationellt erkänd auktoritet på sitt område och var den första som på 1940-talet
beskrev makroglobulinemi, eller lymfoplasmocytiskt lymfom.
Internationell auktoritet
Michael Seckl är chef för Imperial Experimental Cancer Medicine Centre i
London och har i många år arbetat såväl nationellt som internationellt med
utvecklingen av riktlinjer och ett bättre
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Michael Seckl

omhändertagande av kvinnor som drabbas av trofoblastsjukdomar.
– I dag har vi centraliserat vården av
dessa ovanliga tumörsjukdomar och har
tre centra i Storbritannien. Det största centrat ligger i London på Charing
Cross. Nivåstruktureringen, forskning
och utveckling har inneburit att nästan
alla drabbade kvinnor nu kan förvänta
sig att bli botade med bibehållen fertilitet. Jag skulle närmast vilja beskriva det
som en framgångssaga.
Så gott som varje dag får han telefonsamtal och e-post från kollegor världen
över som ställer frågor och vill ha professionella råd när det gäller trofoblastssjukdomar, men även när det gäller ovanliga
former av äggstockscancer, OGCT (germinalcellstumörer).
– Vi har nu startat ett nationellt center
för att se om vi kan förbättra resultaten

Organiserad övervakning
Det handlar om att hela tiden utvärdera
det man gör och se om det går att förbättra resultaten, menar Michael Seckl.
– Genom att ständigt utveckla behandlingarna hoppas vi kunna förbättra
resultaten. Genom åren har vi markant
lyckats förbättrat överlevnaden. Tidigare
dog dessa kvinnor inom fyra veckor efter
ankomst till sjukhus. I dag överlever de
allra flesta.
Michael Seckl´s Waldenström-föreläsning var en grundlig genomgång av
GTD, förekomst, diagnostik, behandling.
Gestationella trofoblastsjukdomar består av ett spektrum av sjukdomar som
beror på en abnorm proliferation av trofoblastvävnad i placenta och kan uppkomma efter såväl onormala som normala graviditeter.
I västvärlden räknar man med att 1 till
3 kvinnor (per 1 000 graviditeter) kommer att drabbas av den vanligaste formen
som är kallas druvbörd (molar pregnancies). I regel upptäcks den vanligaste tumörformen genom att kvinnan drabbas
av en blödning, vanligtvis tidigt under de
första tolv veckorna av graviditeten. Ett
ultraljud kommer att visa om det rör sig
om en mola och en skrapning behöver då
göras. Diagnosen fastställs genom analys
av patolog.
– De kvinnor som diagnostiseras med
en mola bör registreras på något sätt för
att starta beta-hCG-övervakning. I Storbritannien och även i Sverige är detta
organiserat, men i många länder är det
mindre välorganiserat. Om beta-hCG
förblir förhöjt eller börjar stiga konsekvent, talar det om att sjukdomsprocessen fortskrider och att det kommer att
behövas ytterligare behandling.

Onkologidagarna

Kemoterapi under graviditet
De allra flesta av dem som upptäcks och
behandlas i tid, kommer att botas och
även kunna bli fertila och gravida på nytt.
Men, i ungefär 10 procent av fallen
lyckas man inte med behandlingen, rester av tumören finns kvar och risken för
spridning är uppenbar. Så, att utveckla
effektiv kemoterapibehandling för att eliminera tumören är viktigt.
Michael Seckl berättade också om sällsynta fall där sjukdomen upptäcks sent
under själva graviditeten och där lungorna, levern och hjärnan är involverade.
– Här är det faktiskt möjligt att ge kemoterapi och överraskande nog behöver
barnet inte påverkas. I bland avbryter vi
graviditeten i förtid och vårdar barnet i
kuvös medan mamman får fortsatt behandling med kemoterapi.
Mickael Seckl berättade även om fall
av tvillinggraviditeter där den ena är
normal medan den andra är en molär
graviditet. Tidigare avslutade man i regel
dessa graviditeter, men erfarenheter från
Michael Seckls centra i London, visar att
man tryggt kan låta graviditeten fortsätta.
– Vi har successivt förbättrat resultaten och enligt en studie som är på väg att

publiceras visar vi att cirka 57 procent
av de som fullföljde graviditeten kunde
lämna sjukhuset med ett friskt barn
Brexit skapar oro
Mickael Seckl leder ett framgångsrikt
translationellt forskarlag med bland andra kliniker, genetiker, biomedicinska
analytiker, statistiker och molekylärbiologer. Forskarlagets fokus är att försöka
förstå grundläggande mekanismer till
varför vissa cancersjukdomar är resistenta mot gällande terapier. Forskarlaget arbetar bland annat med immunterapi som
en forskningslinje.
– Jag har flera doktorander i mitt forskarlag som kommer från hela världen
och som också är intresserade av att
försöka bättre förstå sjukdomsbiologin
och utveckla nya framgångsrika behandlingsmetoder.
Michael Seckl är nu djupt bekymrad
över Brexit och beslutet att Storbritannien ska lämna EU i mars 2019. Landet
har varit framgångsrikt i konkurrensen
om forskningsmedel från EU och oron
är nu stor, inte minst bland forskningsledare och brittiska gästforskare.
– Personligen tycker jag att Brexit är

djupt olyckligt, på flera nivåer, inte minst
vad gäller forskning. Min forskargrupp
är internationell. Jag har en forskningsledare som är från Frankrike. Jag har en
portugisisk lektor. Jag har doktorander
som genom åren kommit från Frankrike,
Portugal, Italien, Schweiz, Polen och från
flera andra europeiska länder. Just nu
har jag två grekiska doktorander i min
grupp. Det vore en katastrof om vi förlorar kompetens på grund av Brexit och
det påverkar inte bara laboratoriet, det
påverkar även kliniken eftersom många
av våra sjuksköterskor och juniora läkare
kommer från hela Europa.
Samtidigt, menar Michael Seckl, är vetenskapen internationell till sin karaktär
och forskningssamarbeten kommer med
all sannolikhet att fortgå, men då utan
EU-finansiering.
– Jag hoppas ändå att det kommer att
lösa sig på något sätt även efter Brexit.
Men det stora bekymret som jag ser det
är att utan medlemskap i EU har man
heller ingen talan om hur EU utformar
sina program.
Drivkraft att rädda liv
Michael Seckl har valt att fortsätta som
kliniker, även om hans professur och
uppdraget som forskningsledare tar
mycket av hans tid.
– Jag kan inte tänka mig att inte träffa
patienter, men det innebär också att jag
jobbar extremt mycket. Mina barn skulle
aldrig jobba så mycket som jag och min
fru gör, säger de.
Michael Seckl är gift med en läkare
som är specialist i allmänmedicin och
har en egen mottagning i centrala London. De två barnen är vuxna, men så ofta
det går försöker de resa tillsammans, senast till Vietnam och Kambodja.
– Det var en fantastisk erfarenhet.
På frågan vad han önskar mest av allt
svarar han:
– Jag hoppas förstås att det går bra för
min familj och att vi får vara friska länge
än. På ett professionellt plan skulle jag
vilja se att färre människor dör av cancer.
När jag kommer till slutet av min karriär
skulle jag vilja se att ännu fler människor
överlever från cancer och att jag har haft
möjligheten att bidra till den utvecklingen.

Eva Nordin
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Nationellt vårdprogram
för trofoblastsjukdomar
Hur många som faktiskt insjuknar i gestationella trofoblastsjukdomar i Sverige är svårt att uppskatta, sannolikt på
grund av en underdiagnostisering och
underrapportering av okomplicerade
molor till Cancerregistret.

S

edan hösten 2016 finns ett nationellt vårdprogram för gestationella
trofoblastsjukdomar.
– Det är välkommet. Vi talar till vardags om GTD som en grupp, men egentligen handlar det om olika sjukdomar,
men de kommer ur samma typer av celler, trofoblasterna som är embryots yttre
cellager, säger Susanne Malander.
Hon är specialist i gynekologisk onkologi och sedan många år verksam som
överläkare i Lund. Hon är också styrelseledamot i Svensk Onkologisk Förening.
På Onkologidagarna i Jönköping introducerade hon Michael Seckl för publiken.
– Han har en nära koppling till arbets-

gruppen som utvecklat det nationella
vårdprogrammet för trofoblastsjukdomar och han är väldigt generös med sin
tid och kunskap, vilket vi är väldigt tacksamma för. Michael Seckl svarar snabbt
på mejl och ställer ofta upp som bollplank i svåra frågor. Det är en väldigt stor
trygghet, inte bara för patienterna, utan
också för oss som arbetar med att behandla den här sällsynta patientgruppen.
Det exakta antalet graviditeter där trofoblastsjukdom uppstått kan på grund av
spontana och framkallade aborter inte
bestämmas.
Men enligt det nationella vårdprogrammet har incidensen av den vanligaste formen, hyatidiform mola, varierat
mellan 1.2 till 1.5 av 1 000 förlossningar.
Cirka åtta procent av molorna utvecklas
till trofoblastsjukdomar, vilket är jämförbart med siffror från andra europeiska
länder.
– Det är ett svårt område och det är en
liten patientgrupp som inte alla kan vara

Susanne Malander, onkolog Linköping/Lund, styrelseledamot i SOF
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experter på. Arbetar man inom gynekologisk onkologi kommer man att möta
dessa patienter. I Lund tas de om hand av
en och samma specialist som är särskilt
kunnig på trofoblastsjukdomar och som
har ett stort nätverk.
Det är en patientgrupp av kvinnor där
majoriteten numera kan bli botade och
föda barn igen.
Utmaningen är att hantera de som inte
svarar på behandling.
– Ibland träffar vi riktigt ovanliga fall
där patienter har en metastaserad tumörsjukdom när diagnosen ställs och
då kan det vara svåra ställningstaganden
som kräver expertishjälp. Här har bland
andra Michel Seckl varit ovärderlig, man
kan mejla honom mitt i natten och han
svarar tidigt nästa morgon. Han har betytt mycket för utvecklingen av nationella riktlinjer och vårdprogram, säger Susanne Malander.
Eva Nordin

Kristina Olausson, ordförande för Sjuksköterskor i Cancervård tillsammans med Margareta Randén, ordförande för Svensk Onkologisk Förening. Årets Onkologidagar i Jönköping lockade fler deltagare än tidigare år.
Framgångsreceptet? – Vi arbetar till vardags i team runt
patienten och det faller sig helt naturligt att vi även har
fortbildningsdagar tillsammans. Det är vägen framåt,
menar de.
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Prevention och jämlik vård överst
på patienternas önskelista
Under Onkologidagarna var Nätverket
mot gynekologisk cancer en av flera
utställare. Alexandra Andersson var på
plats för att väcka deltagarnas intresse
för patientorganisationen och dess arbete.

H

on önskar att Sverige ska erbjuda en jämlik vård där socioekonomiska faktorer inte ska spela
någon roll för överlevnad eller vilken
vård och behandling en individ får.
Hur upplevde du årets Onkologidagar?
– Jag vill ge arrangörerna beröm, bra
jobbat. Det var spännande dagar med
viktigt innehåll. Jag hade dock givetvis
önskat föredrag och diskussioner om gynekologisk cancer.
Alexandra skulle också vilja se mer
forskning inom gynekologisk cancer,
särskilt äggstockscancer. Och att personal inom vård, omsorg och rehabilitering
får attraktiva arbetsplatser som främjar
forskning av alla dess slag.
Ärftlig risk
Alexandra Andersson är 25 år och bor
utanför Skellefteå. För drygt sex år sedan
fick hennes mamma beskedet att hon
hade spridd äggstockscancer och har sedan dess haft flera återfall.
– Jag förstod ganska snabbt att det här
är en sjukdom som den vanliga kvinnan
inte kan så mycket om. Och med handen
på hjärtat har jag fått erfara att många
drabbade kvinnor får cirkulera runt i
primärvården utan att få en ordentlig
utredning. Bristen på kunskap i överlag
kring gynekologisk cancer skapade en ilska hos mig och jag försökte hitta sätt att
konstruktivt hantera den och då hittade
jag föreningen Nätverket mot gynekologisk cancer. Att engagera mig i nätverket
föll sig helt naturligt då alla i styrelsen

Alexandra Andersson. Nätverket mot gynekologisk cancer.

och våra medlemmar delar tron på att
kunskap räddar liv.
För två år sedan fick Alexandra veta att
hon, liksom hennes mamma, bar på genmutationen BRCA-1 och att det därmed
finns en hög risk att insjukna i bröstcancer och äggstockscancer.
– Beskedet fick mig att fatta beslutet
att genomgå förebyggande åtgärder och
ta bort brösten. För mig föll sig det valet
självklart. Jag har sett vad denna genmutation ställt till med på nära håll, många
kvinnor i min släkt har gått bort i unga
åldrar. Och jag vill bli gammal.
Alexandra upplever vetskapen om mutationen som en fördel då hon har möjlighet att gå på kontroller och genomgå
förebyggande åtgärder, något som hen-

nes mamma och många släktingar inte
haft möjlighet till.
– Men visst, det är inte alltid helt enkelt
och jag förstår att många kvinnor anser
att vetskapen om bärarskapet också kan
vara jobbigt.
Skiftande reaktioner
Omgivningens reaktioner på Alexandras
beslut att genomgå förebyggande behandling har varit högst skiftande. Hennes familj och närmaste vänner har alltid
stöttat henne. Men andra har haft synpunkter på att Alexandra inte kommer
att kunna amma sina barn och därför
skulle hon bli ”en sämre mamma”.
– Min kontring brukar alltid vara att
mina barn istället kommer få uppleva
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en mamma som lever och att jag kan
följa deras uppväxt och väg genom livet.
Kommentarerna kan göra mig lite orolig,
hur kan kunskapen om BRCA vara så
dålig?
Prevention på agendan
Nätverket mot gynekologisk cancer arbetar för att öka kunskapen och cancersjukdomar.
– Vi vill bland annat att vården ska
arbeta mer aktivt med prevention. Ett
exempel är att landstingen påskyndar
införandet av det nya vårdprogrammet
för livmoderhalscancerscreening, att
självtestning för HPV-virus blir möjligt
för de kvinnor som vill det, och att åldersgränsen för screening ses över och
höjs. Vi vill också öka allmänhetens och
primärvårdens kunskap om symtomen
på äggstockscancer, och även sprida
kunskap om ärftlighet och vikten av att
fler känner till sin familjs cancerhistoria,
vilket kan rädda många liv.
Kvinnor i Sverige känner inte till gy-

nekologisk cancer tillräckligt bra, menar
Alexandra.
– Många kvinnor känner exempelvis
inte till symtomen på äggstockscancer
och att den inte kommer att synas på
några cellprov. Kunskapsnivån är en utmaning. Här är primärvården en viktig
aktör. Innan man kommer till cancervården har primärvården en stor roll och jag
önskar se att SVF-förloppen för gynekologisk cancer fungerar och att fler kvinnor upptäcks i tidigare stadier.
– Jag vill också att våra patienter ska få
en rehabilitering i världsklass och att vi
tidigare tar hand om sena biverkningar
och följdsjukdomar till cancer.
Vilka utmaningar ser du?
– Att skapa en personcentrerad vård, och
att närstående får den uppmärksamhet
de förtjänar. Då ingår en IT-struktur som
underlättar personcentrerad vård och är
patientsäker. Idag är det exempelvis oerhört svårt att läsa journalen mellan olika
vårdgivare och landsting.

Alexandra vill se en holistisk syn på
patienten i hela vårdkedjan, en vård som
ser till varje individ och tar hänsyn till
det nätverk som en individ har eller saknar.
– Jag hoppas och tror att vi i framtiden
kommer att fokusera mer på kvalitetsregister och hur dessa skulle kunna användas i forskning i mycket högre utsträckning än idag.
Vilken är den viktigaste valfrågan för
er?
– Jämlik vård.
Eva Nordin
Fotnot
Nätverket mot gynekologisk cancer har
producerat filmen ”Så här vill vi att
svensk gyncancervård ska vara”. Filmen
hittar du på youtube.se eller på: gyncancer.se/gyncancervard-ur-ett-patientperspektiv/

Den lokala arrangörsgruppen avtackades med blommor. Fr v Sofia Zachrisson, Stina Pettersson, Gunilla Pettersson, Michael Strandéus, Ingalill Jönson, Per Nodbrant (saknas
på bilden gör Eva Ulff).
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Röster om årets Onkologidagar

Kajsa Danieli, apotekare vid Länssjukhuset Ryhov, Jönköping:
– Det är första gången jag är här och jag
tycker att det är många spännande och
inspirerande föreläsningar. Även om jag
inte träffar patienter i mitt arbete så är
jag intresserad av att höra om framtidens
nya behandlingar. Det händer ju oerhört
mycket inom exempelvis immunterapi.
Till vardags arbetar jag praktiskt med att
tillverka cytostatikabehandlingar och för
mig var det intressant att lyssna på ett föredrag om prostatacancer som handlade
om biverkningar och att de behöver vara
tolererbara. Det handlar inte bara om att
bota, utan också om livskvalitet.

Michael Strandéus, strålonkolog vid
Länssjukhuset Ryhov samt facklig sekreterare i Svensk Onkologisk Förening:
– Det är en stor vinst att så många professioner som verkar inom onkologin är
representerade på mötet, det är verkligen
vägen framåt. Vi får en gemensam syn på
viktiga frågor, inte minst om hur vi ska
ta hand om våra patienter på bästa sätt.
Personligen uppskattade jag blocket om
immunterapi, det var väldigt bra.

Jeanette Winterling, omvårdnadsansvarig sjuksköterska för hematologi
i tema cancer vid Karolinska universitetssjukhuset, samt ordförande för
SWEDPOS: Svensk Förening för Psykosocial Onkologi och Rehabilitering:
– Vi måste arbeta tillsammans för att
vi ska lyckas skapa en bra cancervård i
framtiden. En viktig fråga är cancerrehabilitering, även om mycket görs har vi
fortfarande en bra bit att gå. En av programpunkterna på mötet har SWEDPOS
varit med och arrangerat och det blev
väldigt lyckat. Det handlade om just cancerrehabilitering där vi bland annat hade
ett rollspel för att öva på viktiga och svåra
frågor.
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Nya namn i styrelsen
Vid Svensk Onkologisk Förenings årsmöte i anslutning till onkologidagarna
valdes tre nya namn in i styrelsen: Jakob to Baben från Jönköping blev ny
vice ordförande, Gustav Ullenhag från
Uppsala ny vetenskaplig sekreterare
och Ida Lagstam från Örebro valdes in
som ny ordinarie ledamot.

M

agnus Lagerlund, mångårig
vice ordförande avtackades,
liksom Caroline Lundgren
som haft flera olika uppdrag under sina
år i styrelsen.
David Kudrén från Uppsala tar över
rollen som skattmästare från Susanne
Malander som dock kvarstår i styrelsen
som företrädare för gynekologisk onkologi.
Beklagligt nog blev årsmötet genom
en oklarhet i schemat inte särskilt välbesökt, trots att många medlemmar fanns
på plats i Jönköping. Något som styrelsen
tillstod skulle tjäna lärdom för kommande onkologidagar.
Här är hela den nya styrelsen: Margareta Randén, ordförande, Gustav Ullenhag, vetenskaplig sekreterare, Jakob to
Baben, vice ordförande, David Kudrén,
skattmästare, Michael Strandeus, facklig
sekreterare (Jönköping), Andreas Hallqvist, utbildningsansvarig (Göteborg),
Susanne Malander, gynonkolog (Lund),
Kjell Bergfeldt, redaktör Cancerläkaren
(Uppsala), Stina Lindblad, ST-representant (Umeå), Pär Bodén, ST-representant
(Östersund), Ida Lagstam, Örebro och
Anders Ullén, Stockholm.
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Onkogenetik på välbesökt ST-kurs
Närmare 10 procent av alla cancerfall
bedöms idag som ärftligt betingade och
ytterligare 15-20 procent uppkommer
genom vad man kan kalla en familjärt
ökad risk men där man inte i nuläget
kan påvisa någon känd sjukdomsorsakande genetisk avvikelse. Det innebär
att alla vi som jobbar med cancerpatienter och deras anhöriga berörs av
onkogenetik.

D

et illustreras också av det stora
intresset för årets ST-kurs i anslutning till Onkologidagarna i
Jönköping. Ämnet var just onkogenetik
och kursen var välfylld med ett stort antal ST-läkare från hela landet. De flesta
var eniga om att kursen gav en bra genomgång av det snabbt växande kunskapsområdet.
Kursen inleddes med föreläsning i Basal Onkogenetik av Ekaterina Kuchinskaya, klinisk genetiker verksam vid
Linköpings Universitet. Hon betonade
att målet med genetisk utredning är att
förhindra framtida död i cancer genom
att identifiera de som har en ärftlig hög
risk för cancer och skräddarsy preventionsprogram för dessa. En viktig del är
även att identifiera de individer som inte
bär på en ökad risk för cancer så att dessa
kan slippa onödiga undersökningar och
oro.
Det finns också individer med en familjärt ökad risk för cancer men där en
specifik mutation inte kunnat påvisas.
För dessa individer är cancergenetisk
rådgivning mycket viktig, både för att
diskutera om det finns indikation för
kontroller liknande de som finns för mutationsbärare, eller om dessa ska avstås.
Flera föreläsare tog även upp vikten av
att diskutera livsstil med alla individer de
möter då framförallt rökning helt klart
kan potentiera risken för cancer ytterligare för de med ärftligt ökad risk för
cancer.
Detta arbete har traditionellt skett i
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utredningar av familjernas släktträd där
insjuknande och död i olika cancersjukdomarna markeras. En viktig del i detta
arbete är att säkerställa att diagnoserna
stämmer och detta gör man genom att
samla in journaluppgifter från anhöriga.
Detta ger en indikation om man ska gå
vidare med genetisk testning och vilka
gener man i så fall ska rikta in sig på.
Problemet är att det tar månader, ibland
år, att få utredningarna klara. Alla föreläsare på kursen nämnde att man allt oftare
har behov av snabbare svar på vissa genetiska frågeställningar då de också utgöra
en del av ett behandlingsbeslut. Dessutom går den genetiska diagnostiken successivt ifrån tester av enskilda gener till
hela paneler som testar fler gener på en
gång och till en lägre kostnad än tidigare
(NGS = Next Generation Sequencing).
Ekaterina repeterade även de olika
varianterna av nedärvning; autosomalt
dominant, autosomalt recessiv och xbunden recessiv, samt hur man från ett
familjeträd kan identifiera hur en sjukdomsorsakande mutation ärvs. Dessutom gick vi igenom begreppen reducerad
penetrans vilket innebär att inte alla som
bär på en sjukdomsorsakande gen utvecklar sjukdomen, något som kan göra
att man missar en ärftlig anhopning av
cancer i en familj.
Preimplantatorisk genetisk diagnostik
(PGD)
Familjer som vet att de har en ökad risk
att deras barn ska ärva en sjukdomsorsakande mutation har rätt till genetisk rådgivning. De ska även erbjudas fosterdiagnostik samt upplysas om möjligheten till
preimplantatorisk genetisk diagnostik
(PGD). Genom PGD kan mutationer
identifieras redan i embryostadiet så
att man vid en provrörsbefruktning (in
vitro fertilisering IVF) kan inplantera ett
embryo utan mutation. Fördelen jämfört
med traditionell fosterdiagnostik är uppenbar; genom kan man försäkra sig om

att ett väntad barn inte bär en mutation
som innebär hög risk för allvarlig sjukdom.
PGD-metoden är endast etablerad vid
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge men de tar emot patienter från
hela landet.
Föreläsningen tog även upp svårigheter i tolkningen av de genetiska varianter
man kommer påvisa i det ökade antal
genetiska tester som kommer genomföras framöver. Vilka varianter har egentligen betydelse för individen och dennes
familj? Ekaterina Kuchinskaya önskade
därför ökat samarbete där onkologer, patologer, kliniska genetiker och bioinformatiker samlas runt dessa patienter. Med
tanke på den spännande men utmanande NGS-utvecklingen som sker just nu är
det en önskan som säkert delas av fler.
Vad en onkolog ska känna till
Ekaterina tog även upp en hel del syndrom en onkolog bör känna till; såsom
Li-Fraumeni, Peutz-Jeghers och Cowdens syndrom med flera. Gemensamt
för dessa är tidigt insjuknande i cancer,
flera släktingar med flera eller besläktade
cancerformer, fler än två primära tumörer i samma individ, ovanliga/specifika
tumörer som retinoblastom, samt om
man hittat förändringar i tumörvävnad
som kan vara konstitutionella genetiska
förändringar/avvikelser. När misstanken
om ärftlig cancer har väckts och patienten önskar att man går vidare med utredning, ska patienten remitteras till närmaste cancergenetiska mottagning.
Ärftliga maligna melanom
Hildur Helgadottir, onkolog i Stockholm, förläste om ärftliga maligna melanom, ett område hon själv forskat
intensivt på. Vi fick lära oss mer om
CDKN2a-mutationen som är en autosomalt dominant mutation med nedsatt
penetrans. CDKN2a-mutation har identifierats hos ett 40-tal familjer i Sverige
och bärare av mutationen har en ökad
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Docent Marie Stenmark Askmalm,
onkolog och klinisk genetiker i Lund
föreläste om både GI-cancer och urologisk cancer. Vi gick igenom bland annat
Lynch syndrom samt Familjär adenomatös polypos (FAP) samt de syndrom som
kan vara kopplade till familjär ventrikel-,
pancreas- och njurcancer.
Hereditet vid prostatacancer är ett
område som inte riktigt tagits på allvar
i kliniken och där det finns utrymme för
förbättring, var också något som hon betonade.

risk för malignt melanom men även
pankreascancer och i viss mån flera röknings-associerade cancerformer, exempelvis esofaguscancer.
Bröst- och ovarialcancer
Docent Svetlana Bajalica Lagercrantz,
onkolog och klinisk genetiker verksam i
Stockholm, föreläste kring ärftlig bröstoch ovarialcancer, vilket nog är det första
både kliniker och allmänheten tänker på
när man pratar om ärftliga cancerformer.
Svetlana gick igenom såväl mutationer
i BRCA-1 och 2 vad gäller utredning,
ställningstagande till profylaktiska operationer och värdet av dessa. Hon påtalade också att det inte finns något bra
kontrollprogrammet för att upptäcka
ovarialcancer i tidigt skede hos BRCA-bärare varför rekommendationen att
genomgå profylaktisk salpingo-ooforektomi är ännu starkare än den är för profylaktisk mastektomi där MR av brösten
kan upptäcka tidiga tumörer. En intressant detalj i föreläsningen var att bärare
av TP-53 mutationen ofta får bröstcancer
och att dessa helst inte ska strålbehandlas

då de har en hög risk att utveckla angiosarkom och bör därför om möjligt mastektomeras.
Farmakogenetik
Docent Henrik Green vid Linköpings
Universitet föreläste om genetiska faktorer som prediktor för behandlingseffekt
och/eller biverkningar och utgick från
begreppet farmakogenetik; hur genetiken påverkar upptag och elimination
av läkemedel. Flera terapier baserade
på tumörspecifika drivande mutationer
är redan i kliniskt bruk, ett exempel är
BRAF/MEK-hämmare vid BRAF-muterat metastaserat malignt melanom och
man kan förvänta sig att behandlingsarsenalen kommer utökas ytterligare inom
de närmsta åren.
Henrik presenterade även egen forskning där man söker efter genetiska
markörer som kan påvisa ökad risk för
biverkningar av cytostatika i form av
benmärgssuppression och neuropati, vilket framöver förhoppningsvis kan hjälpa
oss välja den cytostatikabehandling med
låg risk för biverkningar.

Patientens väg genom utredning
Genom Jenny Pettersson och Kristin Andersson, specialistsjuksköterskor i onkologi och genetiska vägledare vid den
onkogenetiska mottagning i Jönköping,
fick kursdeltagarna en guide genom utredning och samtal för individer som
antingen söker eller remitteras till en
onkogenetisk mottagning. De tog även
upp de psykosociala och etiska aspekterna av en utredning, illustrerat av hur
man kan hantera familjerelationer där
familjemedlemmar av olika skäl inte har
kontakt. Vad gör man när man hittar en
sjukdomsorsakande gen hos en individ
men individen i fråga inte vill föra informationen vidare till övriga släkten. De
får då varken möjlighet till testning eller
att ingå i preventionsprogram. Jenny och
Kristin välkomnad också fler onkologer
till de onkogenetiska mottagningarna
då verksamheten vid dessa mottagningar hela tiden ökar i takt med den ökade
kunskapen.

Sara Wirén
ST-läkare i Umeå
Fotnot
Stort tack till alla som hjälp till att skapa en välmatad kurs. Ett extra tack till
kurssamordnare Anna Nyberg, onkolog
i Jönköping, som både såg till att skapa
en välkomnande atmosfär och höll i ramarna för kursen.
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Intressanta arbeten i Fågelboet
På grund av sena förhinder blev det
två avhandlingar som presenterades
vid årets fågelbo, vilka å andra sidan
kunde redovisas något djupare. Dessa
intressanta arbeten innehöll båda kliniska behandlingsstudier; i tidig fas vid
malignt melanom och i senare fas vid
colorektalcancer.

F

örst ut var onkolog Aglaia Schiza,
verksam vid akademiska sjukhuset
i Uppsala. Hon redogjorde för sin
avhandling ”Experimental treatment of
patients with disseminated malignant
melanoma” som försvarades i december 2017. Tre arbeten handlade om immunstimulerande cellterapi och två om
unika fallrapporter vid behandling med
BRAF-hämmare.
Första beskrivna fallet
Aglaia Schiza inledde med en dramatisk berättelse som också utgjorde ett av
delarbetena om en gravid kvinna som
drabbades av progredierande malignt
melanom. Det var det första beskrivna
fallet som behandlades med BRAF-hämmare under graviditet för få tiden att gå
så att man kunde förlösa barnet. Hon berättade även om det första rapporterade
fallet med framgångsrik behandling med
BRAF-hämmare vid metastaserat konjunktivalt melanom.
Övriga arbeten kretsade kring kliniska
fas I-studier på patienter med generaliserat malignt melanom med genterapi.
Man utnyttjade interaktionen mellan
CD40 och CD40L där CD40 är en immunstimulerande receptor som bland
annat finns på dendritiska celler och
tumörceller, medan liganden CD40L uttrycks på exempelvis aktiverade T- och
B-celler. Genom att injicera ett adenovirus som bär på den humana genen för
CD40L (AdCD40L) direkt in i tumörer
hoppades man utveckla ett immunsvar.
Cellerna börjar producera proteinet
CD40L som presenteras på cellytan och
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ger därigenom upphov till ett immunologiskt svar när det binder till receptorn
CD40, vilket resulterar i apoptos.
I studien injicerades virus med
CD40L-genen i metastaser av malignt
melanom vid fyra tillfällen, man hade
två kohorter där den ena även fick lågdos
cyclofosfamid för att öka det immunologiska svaret. Man undersökte primärt
genomförbarhet och toxicitet men även
överlevnad, radiologisk respons och
immunologiska effekter i plasma och
vävnad. Femton patienter som tidigare
erhållit etablerad terapi erhöll behandling i dessa två kohorter. Man såg lättare
biverkningar lokalt och viss påverkan
systemiskt såsom feber, trötthet och illamående men behandlingen bedömdes
överlag väl tolererbar. Inga objektiva
responser kunde ses men en andel med
stabil sjukdom och även tecken till metabolisk respons med hjälp av FDG-PET,
också vid andra lokalisationer än där
man hade injicerat. Man såg även en tendens till att kohorten som fått tillägg av
cyclofosfamid hade längre överlevnad.
I studien analyserades även upprepade plasmaprover avseende regulatoriska T-celler (Tregs), CD4+ och CD8+
T-celler, IFNγ, CXCL9, CXCL10, TGFβ,

myeloid-deriverade
suppressorceller
(MDSC) IL-10, E-selectin med flera,
och man kunde se tecken till systemiska effekter avseende immunologisk respons med bland annat lägre nivåer av
immunosuppressiva molekyler hos patienter som levde längre än 6 månader
samt uppreglering av dödsreceptorerna
TNFR1,TRAIL-R2 såväl som TNFR2.
Analyser av upprepade biopsier visade
också tecken på immunologisk respons:
sjunkande nivåer av IL-8, en angiogen
cytocin, korrelerade till längre överlevnad. Dessutom noterades ökat uttryck av
CD40 som ledde till en CD40-medierad
cytotoxicitet.
Aglaia Schiza redogjorde också för ett
arbete, som i tillägg till tidigare två kohorter inkluderade ytterligare en kohort
om nio patienter, där man undersökte
huruvida funktionell bilddiagnostik med
diffusonsviktad magnetresonanstomografi (MRT) kunde vara bättre än sedvanlig MRT eller datortomografi (DT)
för att utvärdera respons efter behandling. Man noterade att patienter där man
såg en ökad signal (dvs ökad diffusion
som tecken på högre rörlighet pga färre
antal kvarvarande tumörceller) hade signifikant bättre överlevnad, och hypotise-
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rade att diffusionsviktad MRT kombinerad med FDG-PET kan bli en framtida
standard för snabb responsutvärdering.
Vad gäller fortsatt arbete ämnar man gå
vidare med genterapi men med ytterligare gener i tillägg till CD40L.
Kolorektalcancer
Helga Hagman presenterade sin avhandling: ”A targeted approach to maintenance of tumour response. Clinical and translational studies in metastatic colorectal
cancer”. Den försvarades i april 2017.
Helga är onkolog, verksam i Lund och
har tidigare jobbat i Jönköping,
Hon inledde med att påvisa den successiva behandlingsutvecklingen vid spridd
colorektal cancer de sista decennierna,
från singelbehandling med 5-FU till
kombinerad cytostatikabehandling, antikroppstillägg och underhållsbehandling
där man nu kan se en medianöverlevnad
på mer än två år i de senare studierna.
Och det är just underhållsbehandling
som är fokus i hennes avhandling som
utgörs av två prospektiva randomiserade
studier vid metastaserad colorektalcancer samt vidare translationella studier i
denna population.
Den första studien, ”the Nordic ACT
trial”, är en fas III studie som inkluderade 249 patienter till induktion med FOLFIRI, FOLFOX, XELIRI eller XELOX
samt bevacizumab där patienter med
komplett, partiell respons eller stabil
sjukdom (n=162) efter 4,5 månader ran-

domiserades 1:1 till fortsatt bevacizumab
alternativt bevacizumab i kombination
med erlotinib. Kombinationen var mer
toxisk med klassiska TKI biverkningar
och man fann inte någon skillnad mellan
grupperna avseende PFS eller OS men
medianöverlevnaden i studien var hög
och översteg två år.
Härefter redogjordes för ACT-2 studien som inkluderade 233 patienter som
fick samma induktion som ovan men
där populationen som ej progredierade
(n=146) därefter fick olika behandling
beroende på KRAS-mutation. Patienter
med vildtyp (n=71) randomiserades till
samma behandling som i ACT-1 (bevacizumab +- erlotinib) och patienter med
muterat KRAS (n=75) randomiserades
mellan bevacizumab eller metronomisk
capecitabin där man hoppades påverka
tumörproliferationen såväl som angiogenes och det immunologiska svaret. Slutsatsen var att man inte såg någon skillnad mellan dessa strategier i gruppen
med muterat KRAS, men att de behandlingarna, jämfört med kombinationer
med cytostatika eller gruppen som fått
erlotinib, var bättre tolererade.
Överlevnad
För patienterna med vildtyp KRAS i
ACT-2 såg man en tendens till längre
överlevnad hos dem som fått underhåll
med bevacizumab singelterapi till skillnad mot kombination med erlotinib
(p=0,054), vilket dock mest sannolikt

bedömdes bero på confounders. Sammantaget efter ACT och ACT-2 ansågs
kombinationen bevacizumab och erlotinib inte aktuell att införa som underhållsbehandling, men utfallet pekar som
ofta mot behovet av biomarkörer. Det
leder in på de translationella studierna
där man undersökte potentiella angiogenesrelaterade biomarkörer hos patienter
behandlades i ACT-2 studien.
I ett arbete studerade man vasoaktiva peptider med tanke på associationen
till angiogenes och blodtrycksreglering,
och huruvida de skulle kunna prediktera för respons på bevacizumab. Man
analyserade adrenomedullin (ADM),
atrial natriuretic peptide (ANP) och
vasopressin (copeptin) vid baseline och
efter sex veckor, samt följde regelbundet
blodtrycket hos 97 patienter som hade
progredierat i något skede av studien.
Man fann ingen association med blodtryck men däremot korrelerade bättre
behandlingseffekt, mätt som respons och
tid till progress (TTP), med ökade nivåer av vasoaktiva peptider. I ytterligare ett
translationellt arbete studerades proteinuttrycket i serum hos 22 patienter som
hade progress under underhållsbehandling med bevacizumab. Man tog serum
vid baseline, inför underhållsfasen och
vid progress och analyserade med hjälp
av en protein array metod förändringar
i proteinuttryck av 55 angiogenes-relaterade proteiner. Man fann att ett flertal
både pro-angiogenetiska och anti-angiogenetiska proteiner förändrades över
tid men man kunde hittills inte se något
samband med klinisk effekt. Framöver
ämnar man undersöka eventuella confounders för resultaten i ACT2 studien, t
ex primärtumör lokalisation. Vidare vill
gruppen fortsätta studera anti-angiogenes, betydelsen av möjlig synergi mellan
andra läkemedel och bevacizumab, samt
betydelsen av vasoaktiva peptider som
prediktiva biomarkörer.

Andreas Hallqvist
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Posterpresentationer
Närmare 50 mötesdeltagare valde att ansluta sig till postervandringen, som leddes av Anders Ullén, Karolinska Universitetssjukhuset, och Michael Strandéus,
Jönköping.

E

n av dem som muntligen presenterade sin poster var Anna-Karin
Ax, specialistsjuksköterska på Onkologiska kliniken i Linköping och doktorand vid Linköpings universitet. Hon
har gjort en intervjustudie med deltagare
från Phys-Can studien (physical training
and cancer). Syftet var att undersöka hur
personer med cancer (bröst-, kolorektal-eller prostacancer) som får kurativ
onkologisk behandling och som deltar i
en fysisk träningsintervention upplever
aktiviteter och delaktighet i det dagliga
livet.
– Vi vet sedan tidigare att fysisk träning under behandlingen kan förbättra
livskvaliteten och fysisk funktion, samt
minska risken för fatigue, ångest och oro,
säger Anna-Karin Ax.
Studiedeltagarna fick träna, konditionsträning på egen hand samt styrketräning med instruktör två gånger i veckan tillsammans med andra deltagare, i
sex månader i samband med den onkologiska behandlingen.
Resultat från studien visar att det var
viktigt med struktur under sjukskrivningen och träningsinterventionen
bidrog till att studiedeltagarna kunde
bibehålla aktivitet och delaktighet i det
dagliga livet under behandlingen. I samband med styrketräningen fick deltagarna socialt och informativt stöd från
andra cancerdrabbade och gyminstruktörerna.
– Några av slutsatserna är att vårdpersonalen bör hjälpa till att motivera till
fysisk aktivitet och träning under den
onkologiska behandlingen. De positiva
effekterna av träning visar också betydelsen av träning som en viktig del av cancerrehabiliteringen, säger Anna-Karin Ax.
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Anna-Karin Ax, sjuksköterska Linköpings universitet

Delmy Olivia, specialistsjuksköterska vid Länssjukhuset
Ryhov, presenterade sin poster/ Does individual genetic background predict acute radiation skin reactions in
women undergoing adjuvant breast cancer radiotherapy?

Jenny Rundgren och Jennie Jackson, specialistsjuksköterskor, Karolinska Institutet

Analcancer
Kajsa Bergentz är ST-läkare vid Onkologiska kliniken på Universitessjukhuset i
Örebro. Hon berättade om uppföljning
av patienter med analcancer som fått
brachyterapi.
I Sverige drabbas cirka 150 patienter
varje år av analcancer, fler kvinnor än
män insjuknar. Majoriteten av tumörerna är skivepitelcancer med stark association till humant papillomvirus (HPV, typ
16 och 18).

Kajsa Bergentz, ST-läkare vid onkologiska kliniken,
Örebro-poster analcancer

– I dag anses radiokemoterapi vara
standardbehandling vid analcancer. Det
finns många publicerade patientserier
med brachyterapi som boost, i kombination med extern strålbehandling, men
randomiserade studier saknas.
Störst erfarenhet i Sverige av brachyterpai vid analcancer finns i Örebro.
Syftet med studien var att kartlägga be-
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tar totalöverlevnad, sjukdomsfri överlevnad och recidivmönster, stämmer bra
överens med redan publicerade data. På
grund av ett heterogent patientmaterial är det dock svårt att dra några större
slutsatser, men studien pekar på flera fall
där brachyterapi kan spela en viktig roll
för patienter med analcancer.

SOFs styrelsemedlemmar Michael Strandéus och Anders Ullén, guidade deltagarna genom postervandringen.

handlingsresultat för patienter med analcancer som fått brachyterapi som monoterapi eller i kombination med extern
strålbehandling.
– Slutsatsen är att vår data som omfat-

Delaktighet i vården
Jennie Jackson och Jenny Rundgren går
specialistsjuksköterskeutbildningen med
inriktning på avancerad cancervård på
Karolinska Universitetssjukhuset. De är
också samordnande kontaktsjuksköterskor/processledare vid Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.
I en enkätstudie, som är en del av en
magisteruppsats, svarade 434 deltagare
på en fritextfråga som lyder: Berätta gärna om dina upplevelser kring delaktighet
i vården, möjligheter/önskan att påverka
din vård och i vilken omfattning hänsyn
togs till vad som var viktigt för dig.

I analysprocessen framkom tre teman:
kommunikation, bemötande och relationer.
– Flera av svaren antyder att delaktighet som begrepp kan vara svårbegripligt.
Generellt kan man påstå att vårdens uppfattning av patientdelaktighet skiljer sig
åt från patienternas och enligt patienterna behöver vi fokusera mer på att skapa
förutsättningar för delaktighet. Alla i
teamet kring patienten behöver reflektera över sitt gemensamma personcentrerade förhållningssätt, vilket förmodligen
krävs för att möta nuvarande och framtida behov av en individualiserad cancervård. En patient svarade:
”För att känna mig mer delaktighet
hade jag velat träffa samma läkare kontinuerligt, då kan man skapa en relation.
Jag har bara träffat samma onkolog två
gånger och då på begäran, annars minst
sex olika…”
Eva Nordin

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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”Arbetet med Onkologidagarna har
stärkt sammanhållningen på kliniken”
Vilka viktiga lärdomar drar du?
– Tillsammans är vi starka. Gäller både
för cancervården och arrangerandet av
onkologidagarna.

Per Nodbrant, verksamhetschef vid
onkologiska kliniken i Jönköping, ser
tillbaka på Onkologidagarna med stor
entusiasm. Årets möte som riktade sig
till en bredare grupp än vanligt lockade
fler deltagare än tidigare år.
Hur upplevde du årets onkologidagar?
– Jag tycker att det blev precis som vi
planerat för och hoppats på. Programmet höll vad det lovade från öppningsföreläsningen till sista paneldebatten.
Och temat ”Tillsammans för framtidens cancervård” gick som en röd tråd
genom dagarna. Många trevliga, glada
och positiva kongressdeltagare gav oss i
arrangörsgruppen mycket positiv energi.
Kul också att alla bjuder till och skapar
en häftig atmosfär under middagen. Tror
det är en viktig ingrediens under den här
typen av kongress.
Vad var styrkorna med årets möte,
tycker du?
– Det tvärprofessionella deltagandet, vil-
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Per Nodbrant, verksamhetschef på Onkologkliniken i
Jönköping

ket också leder till fler deltagare och ett
mer dynamiskt möte. Otroligt många
timmar är nedlagda på att få till ett bra
program med flera parallella spår så att
det finns något för alla. Till sist är det ju
ändå programmet som fyller mötet.

Vad skulle du själv vilja lyfta fram som
inspirerade dig och vad tar du med dig
tillbaka till kliniken?
– Det som inspirerat mig mest är hur
klinikens alla medarbetare engagerat sig
i onkologidagarna och hjälpts åt för att
få allt att funka så bra som möjligt. Varje
dag har jag mötts av idel leenden och gott
humör från mina medarbetare. Jag tror
detta ytterligare stärker sammanhållningen på kliniken och faktiskt kommer
till nytta i den kliniska vardagen. Så vad
jag tar med mig tillbaka till kliniken är
tårtor för att tacka alla för hjälpen. Personligen kommer jag leva länge på denna
upplevelse.

Eva Nordin

Onkologidagarna
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Utbildning i fokus för de nya i styrelsen
Gustav Ullenhag, docent och överläkare på Akademiska sjukhuset samt Ida
Lagstam, onkolog på Onkologkliniken
vid Universitetssjukhuset i Örebro blev
under Onkologidagarna i Jönköping invalda som nya ledamöter i styrelsen för
Svensk Onkologisk Förening tillsammans med Jakob to Baben, Jönköping.
Vad arbetar ni med till vardags?
Ida: – Jag är inriktad på medicinsk onkologi och framförallt GI-cancer, urinblåse- och njurcancer. Sedan några år
tillbaka är jag även ST-studierektor på
kliniken.
Gustav: – Mitt kliniska huvudområde är
malignt melanom och min forskningsinriktning immunstimulerande genterapi.
Jag är även forskningsgruppledare och
ordförande för Uppsalas cancerråd.
Vad var det som gjorde att ni valde onkologi som specialitet?
Ida: – Mitt första vikariat efter termin 9
och efter termin 11 var på LAH (palliativa enheten) i Norrköping. Jag trivdes
bra, men när det vid den tiden inte gick
att specialisera sig inom palliativmedicin, låg onkologin närmast till hands.
Gustav: – Jag ville arbeta inom ett område där man känner att man kan göra
skillnad. Sedan var jag tilltalad av specialitetens uttalade bredd som omfattar
avancerade behandlingar, svåra etiska
frågeställningar, möjligheter till högintressant forskning och vård i livets slutskede. Jag brukar benämna onkologin
”den gyllene specialiteten”.
Hur upplevde ni årets Onkologidagar
och vad inspirerade er mest?
Ida: – Jag åkte därifrån inspirerad och
med nya kunskaper. Hela blocket om immunterapi låg helt rätt i tiden för mig.
Gustav: – Det var positivt att de var så
pass välbesökta och flera programpunkter höll mycket hög kvalité (se nedan).
Sedan har jag som nyvald vetenskaplig

Ida Lagstam, onkolog i Örebro samt ny styrelseledamot
i SOF.

Gustav Ullenhag, onkolog vid Akademiska sjukhuset
i Uppsala som nyvald vetenskaplig sekreterare i SOF.

sekreterare en del idéer om hur de kan
bli ännu bättre, till exempel vikten av att
postersessionen kan hållas i lugn och ro
och att man inte behöver missa lunchen
om man deltar.
Med tanke på min immunterapiinriktning uppskattade jag förstås att temat var
just immunterapi. Sedan fann jag Björn
Zackrissons föreläsning särskilt givande,
inte minst hans bedömning av protonstrålbehandlingens framtid var intressant.

Det är valår i år- vilka är de viktigaste
vårdfrågorna att driva, tycker ni?
Ida: – Det är alltid svårt att avgöra vad
som är viktigast. Ofta ger det ena det andra. En viktig fråga är en jämlik hälsooch sjukvård där ekonomi eller status i
samhället inte ska vara avgörande för vilken vård man får. Ett problem, som jag
ser det, är vinster i välfärden. Platsbrist
och underbemanning ett annat.
Gustav: – Att få ner väntetiderna tycker jag är centralt. Detta gäller allt ifrån
akutmottagningar, tid till operationer
och förstås väntetider till behandling
inom vårt eget område.

Vilka är skälen till att ni vill engagera
er i styrelsen för SOF?
Ida: – Jag tycker att det ska bli spännande
att få inblick i SOFs arbete. Som ST-studierektor tror jag att SOF skulle kunna
bidra till att ytterligare stärka ST-utbildningen över landet.
Gustav: – Att jag fick möjligheten att bli
vetenskaplig sekreterare var avgörande.
Jag kommer därmed att ha en viktig roll i
utformningen av programmet för Onkologidagarna, vilket känns som en viktig
och stimulerande uppgift.
Vilka är de viktigaste frågorna för styrelsen att driva, tycker ni?
Ida: – Jag passar den frågan. Fråga mig
gärna igen när jag fått mer inblick i arbetet.
Gustav: – Utbildning och fortbildning.
Förutom att se till att de håller högsta
kvalitet, måste vi göra allt vi kan för att
alla som vill ska få delta.

Vad önskar ni av framtidens cancervård?
Ida: – Att frågorna ovan är lösta. Utöver
det att vi ska hitta bättre sätt att veta vilken patient som kommer att ha nytta av
vilken behandling och förstås att vi ska
kunna bota ännu fler patienter.
Gustav: – Att alla cancerpatienter känner att de blir sedda och omhändertagna som de unika individer de är, att alla
snabbt får den bästa behandlingen och
att framtidens bästa behandling är mycket bättre än dagens. Det optimala vore att
cancervården inte behövs, det vill säga
att ingen får cancer, men det är förstås
orealistiskt.
Eva Nordin
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Tre sjukhus delar på nästa års onkologidagar
Förväntan är stor inför vad som väntar
vid nästa års onkologidagar. Då står
Stockholm som arrangör och för första gången ska arrangörskapet delas
mellan tre sjukhus – Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och
Capio St Görans sjukhus, som alla tre
hyser onkologisk verksamhet.

Ä

ven om det bara är Södersjukhuset som har en regelrätt klinik,
de andra har valt andra organisationsformer för sin onkologiska verksamhet.
– Vi är övertygade om att vi kommer
att få ihop ett intresseväckande program
som förhoppningsvis ska locka hela onkologisverige till Stockholm, säger Signe
Friesland, onkologiansvarig vid Karolinska Universitetssjukhuset, och Mariann
Iiristo, tillförordnad verksamhetschef,
Södersjukhuset.
De har sällskap av Henrik Grönberg,
chef för onkologin vid Capio St Görans
sjukhus, i arrangörsgruppen, som även
kommer att inkludera företrädare för

Signe Friesland, onkologansvarig vid Karolinska Universitetssjukhuset, och Mariann Iiristo, tf verksamhetschef, Södersjukhuset, fanns på plats i Jönköping och utgör två tredjedelar av den treenighet som tillsammans med Capio St
Görans sjukhus står som arrangörer för nästa års onkologidagar.

Svensk Onkologisk Förening och Sjuksköterskor i cancervård, eftersom även
nästa års onkologidagar arrangeras gemensamt av SOF och sjuksköterskorna

(se artikel på annan plats i tidningen).

Det var mycket folk i rörelse i utställningshallen under pauserna i det vetenskapliga programmet. Foto: Andris Björgaas
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I livets slutskede

Nya direktiv för behandling
i livets slutskede
En viktig men lyckligtvis inte daglig
uppgift som vi cancerläkare ställs inför
är att fatta beslut kring livsuppehållande behandling hos patienter i livets
slutskede. Beslut som inte så sällan
kräver både djupgående medicinska
kunskaper såväl som förmåga till tydlig
och samtidigt taktfull kommunikation.

V

i har i detta också att följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd angående livsuppehållande behandling (SOSFS 2011:7), en
föreskrift som är av stor betydelse, men
inte alltid så lätt att förhålla sig till (läs
mer i Svensk Onkologi nr 5/2015).
Svenska Läkaresällskapet (SLS) publicerade 2007 etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och/eller
avbryta livsuppehållande behandling.
Riktlinjerna har nu uppdaterats och
kompletterats i samarbete med Svensk
sjuksköterskeförening. Då SOF är remissinstans för ett flertal organisationer

och myndigheter har vi i och med remissen haft anledning att reflektera över vårt
förhållningssätt i dessa ofta svåra situationer.
Svensk Onkologisk Förening anser att
uppdateringen har förtydligat och fördjupat de tidigare riktlinjerna vilket är
positivt. Det är av stort värde, och faktiskt en nödvändighet, att de etiska frågorna kring svåra situationer diskuteras,
publiceras och hålls aktuella, även om
riktlinjer och råd naturligtvis aldrig kan
vara heltäckande. SLS’ nu uppdaterade
dokument gör inte heller anspråk på att
vara det, men vi har påpekat i vårt remissvar att det inte framgår tillräckligt
tydligt att riktlinjerna är vägledande och
att beslut, handläggning och diskussion
måste anpassas till varje enskilt fall.
I en komplicerad sjukdomssituation
är det inte alltid självklart vilka insatser som ska göras eller avstås ifrån, och
här krävs det inte sällan diskussion med
kollegor både inom och utom onkolo-

gin, med vårdteamets medlemmar och
naturligtvis också med patienten och
närstående. Här har man i förslaget till
nya riktlinjer lämnat råd kring hur man
kan kommunicera frågan om att avstå eller avbryta behandling med patient och
närstående. Det bör också dokumenteras
på ett tydligt sätt vilka insatser man tagit
ställning till vilket är av stor betydelse vid
händelser jourtid. Dessutom, inte minst
viktigt, måste ställningstagandet naturligtvis omprövas när patientens tillstånd
förändras. Ett grundläggande kriterium
för all vård måste vara att (eventuell) behandling ska vara till gagn för patienten.
Enligt remissens nuvarande ordalydelse
kan det uppfattas som en bisats och vi
har därför rekommenderat att det poängteras och prioriteras på ett tydligare
sätt än i remissversionen.
Michael Strandéus
facklig sekreterare, SOF
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ST-enkät: Mycket är bra, men…
Våra tankar när vi gått igenom resultatet från enkäten är att det finns det
många positiva kommentarer från
ST-läkarna men även saker som måste
förbättras.

M

ajoriteten får gå de externa
kurser som de önskar, vilket
är mycket positivt. Däremot
finns det tydliga skillnader i den interna
ST-utbildningen, från ingen utbildning
alls till tio timmar per månad. Internutbildningen är en kvalitetsfaktor för
ST-utbildningen och skillnaderna är inte
acceptabla. Detta måste lyftas av studierektorerna, verksamhetscheferna och
ST-läkarna tillsammans. Förslagsvis kan
mindre kliniker ta hjälp av de större för
en samordnad utbildning och ST-läkarna kan få tid och ansvar för att anordna

utbildningen tillsammans med sin studierektor. När enkäten presenterades för
ST-studierektorerna diskuterades det att
på vissa kliniker väljer ST-läkare att inte
närvara på de anordnade utbildningstillfällena, även det bör lyftas och vår tanke
är att följa upp det i nästa enkät.
Gällande det interna utbildningsklimatet är frågan om lästid intressant. Utifrån enkäten är upplevelsen att tid och
ro för lästid inte finns på grund av administration och kliniskt arbete. Stämmer
detta och i så fall varför? I vissa landsting
är lästiden inbakad i mottagningen med
mer tid mellan patienterna, är det rimligt? Enligt SYLF:s ST-policy skall ST-läkarna ”vara garanterad ett minimum om
motsvarande fyra timmars självstudier
utöver annan utbildning varje vecka”. I
enkäten ser vi att 15 % har 7–8 timmars

lästid varje månad och 42 % har ingen
alls. Detta är en fråga vi tycker är viktig och önskar att man lyfter runt om i
landet och vår ambition är att följa upp
detta.
De avslutande frågorna vittnar om
att majoriteten av ST-läkare som svarat
på enkäten har valt specialiteten då den
känns givande, både de djupa patientmötena och intellektuellt. Det finns dock
en stor ambivalens där många uppger en
tung arbetsbelastning med för lite tid för
administration och en stor påfrestning
gällande bristen på vårdplatser. Detta är
en viktig fråga för framtiden; hur skall vi
behålla våra yngre kollegor som brinner
för specialiteten då belastningen utifrån
med brist på vårdplatser, sjuksköterskor
och läkare växer? Denna fråga vill vi
inom SOF fortsätta att arbeta med.

Här är alla svar
När vi ST-läkare träffas på kurser och
konferenser är det naturligt att vi jämför vår arbetssituation ur olika perspektiv. Onkologiklinikerna utvärderas
regelbundet med SPUR-inspektioner
(https://www.lipus.se/sok-spur-rapporter/). Dessa ger på sitt sätt värdefull information och säkrar kvalitet.
Men de redovisar ingen statistik eller
gör direkta jämförelser ST-utbildningar
emellan.

H

östen 2017 genomförde SOF
därför en webenkät i syfte att ge
en fylligare bild av ST-läkares
arbetssituation. Här är resultaten sedan
218 ST-läkares vid 16 onkologkliniker
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identifierats via onkologklinikernas STstudierektorer. Förfrågan om att delta
samt två påminnelser skickades ut via
mejl oktober-december 2017. Här följer
en sammanfattning av resultaten.
Svarsfrekvens
112 (51%) ST-läkare svarade på enkäten,
varav 69 procent kvinnor. 42 procent av
ST-läkarna är i åldern 31-35 år, resterande är jämnt fördelade ≤30 år och ≥36 år. I
en kommande undersökning kunde vara
intressant att t.ex. undersöka andel deltidsarbetande.
Svaren är jämnt fördelade över landet förutom Stockholm som är tydligt
underrepresenterat med endast sex sva-

rande. Med tanke på svarsfrekvensen får
en viss försiktighet iakttas vid generaliseringar uttolkningen av enkäten. Någon
bortfallsanalys är inte utförd.
Forskning
33 procent bedriver forskning utöver sitt
kliniska arbete varav en fjärdedel forskar
på mer än 50procent av tiden. De flesta
forskar <20 procent.
14 procent av ST-läkarna är disputerade och 40 procent har inga svårigheter
att få ut forskningstid medan 25 procent
uppger att de sällan kan ta ut all tid.
Kommentarerna kring denna fråga täcker också in denna spridning, allt ifrån att
man får uppmuntran och stöd från kli-
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nikledning till att man blir hänvisad till
kvällar och helger. Utifrån kommentarer
är det tydligt att arbetsmiljön påverkas
kraftigt i negativ riktning då klinikledningens stöd saknas.
ST-utbildning
Intern ST-utbildning upplevs positivt.
Ett fåtal kliniker organiserar ingen egen
ST-utbildning. Borås länkar mot Sahlgrenska. Ett vanligt upplägg är en timmes undervisning per vecka och någon
heldag per termin samt att man följer en
2-årscykel där alla tumörgrupper redovisas. Organisering och planering skiftar,
från att ST-läkarna själva ansvarar för
undervisningen till att ST-studierektor
ansvarar. Vad gäller extern ST-utbildning
får ca: 80 procent gå de kurser de önskar. För att stärka utbildningen lyfts frågan om sit-in av examinerande karaktär
och avslutande ST-tenta. Det efterfrågas
också tydligare målbeskrivning för varje
enskild placering.
Självstudier
Upplägget kring självstudier är skiftande.
De allra flesta har klinikbeslut om självstudier varav hälften mer än sju timmar
per månad. En fjärdedel av ST-läkarna
har också schemalagd tid för självstudier,
men en majoritet (78 %) uppger att det i
praktiken blir mindre än fyra timmar per
månad varav hälften uppger att de aldrig
tar ut tid för självstudier. 28 procent anger att uteblivna självstudier beror på ledningsbeslut. Denna punkt lyfter särskilt
tydligt om vad som är personligt ansvar
och vad som åligger kliniken.
Ett flertalkliniker har även avtalat om
att ha längre mottagningspass för att hinna läsa på i anslutning till patientmöte,
det är osäkert hur detta visar sig i statistiken.
Handledning
Nästa hälften (43%) har planerad träff
med huvudhandledare 1-2 gånger per
månad. 77 procent tycker att den vardaglig kliniska handledningen är bra eller
mycket bra. Någon klinik har regelbunden reflektionstid i grupp tillsammans
med kurator där man kan ta upp svåra
kliniska situationer och fokusera mer på
etiska frågeställningar.
Mottagning
Som regel gäller 60 minuter för nybesök
och 30 minuter för återbesök. Antal mot-

tagningspass per vecka (halvdagar) som
räknas som heltid varierar mellan fyra
och åtta. Detta beror även på var i sin ST
man befinner sig och hur tiden fördelas
mellan mottagning, dagvård och MDK.
I kommentarsfältet önskas mer luft
i mottagningspassen, tiden räcker inte
till. För att växa in specialistrollen lyfts
frågan om att ST-läkare i tidigare och i
större utsträckning under handledning
får ta ansvar på MDK. Ytterligare ett förbättringsförslag är att på mottagningen
ha namngiven tillgänglig frågedoktor.
En fråga gällde jourarbete. 86 procent
uppgav att de går 1-3 jourpass per månad fördelat på kvällar eller helger. Sju
procent av ST-läkarna går fem eller flera
jourpass per månad.
Öppna frågor
Enkäten avslutades med öppna frågor:
Den första: Vad är det bästa med att arbeta som onkolog? Här är de mest frekventa svaren:
”Patienten – priviligierade möten, djupa samtal, nära patient & anhöriga, på
riktigt liv & död, man kan göra skillnad,
livsöden, patientkontinuitet”
”Kollegor och personal – engagerad
och bra personal inom Onkologin”
”Högspecialiserat, brett, i framkant
och varierande”
”Forskningen – intressant och bra
möjligheter för forskning”
Den andra: För att du skall arbeta ditt
fortsatta yrkesverksamma liv inom onkologi, vad tycker du är viktigt?
De två mest frekvent upprepade punkterna rörde arbetsmiljö (sic) och handlade om vårdplatssituationen och rimlig
arbetsbelastning. Andra punkter som
tas upp är mindre administrationsbörda, mer tid för utvecklingsarbete, mindre övertid, fler kollegor, delaktighet och
möjlighet att påverka.

Pär Bodén, Stina Lindblad
ST-representanter i SOF-styrelsen
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Skandionkliniken
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Onkolog/Radioterapeut
Läs mer och ansök på: www.skandionkliniken.se

Ett enda klick till rätt och säker läkemedelsanvändning

medicininstruktioner.se
Beställ kostnadsfria påminnelsekort: info@medicininstruktioner.se

Medicininstruktioner Sverige AB · 031-779 99 87
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Kallelse till årsmöte
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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
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"The big five"

Efterutbildningskurs för
specialister! ”The big five!”
Syfte
Att ge en update inom fem stora tumörsjukdomar och fördjupad kunskap
om nya associerade läkemedelsklasser.
Målgrupp
Specialister i onkologi
Plats
Lejondals Slott, Lejondals Allé 6
197 34 Bro, www.lejondalsslott.se
Tid
7-9 november 2018 (v. 45)
Kursavgift
Kursavgiften är 8 000 exkl moms, och inkluderar helpension (logi samt alla måltider). Resor ombesörjs av deltagarna
själva och ingår inte kursavgiften.
Anmälan
Anmälan sker via Cancerakademin. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! www.cancerakademin.se
Välkomna med anmälan!
hälsar SOF:s styrelse genom
kursledare Andreas Hallqvist
Kursen arrangeras i samarbete med Cancerakademin
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Dag 1, 7 nov

Dag 2, forts

09:30-10:00

Ankomst och kaffe

10:00-11:10

PARP-hämmare: mekanism – Åke Borg, Lund

11:20-12:25
12:30–13.30
13:35-15:00
15:00-15:30
15:30-17:00
19:00

12:4514:00

Lunch

CDK-hämmare: mekanism – Theo Foukakis,
Stockholm

15:3016:00

Kaffe

Ovarialcancer: State of the art – Susanne
Malander, Lund

19:00

Lunch

16:0017:00

Kaffe

Dag 3, 9 nov

Gemensam kursmiddag

09:3010:15

Ovarialcancer, forts – Susanne Malander

Dag 2, 8 nov
08:30-10:00

Bröstcancer: State of the art, medicinsk
behandling – Henrik Lindman, Uppsala

10:00-10:30

Kaffe

10:30-11:30

Bröstcancer: State of the art, strålbehandling
– Dan Lundstedt, Göteborg

11:35-12:40

14:0015:30

Colorektalcancer: State of the art,
strålbehandling – Caroline Staff, Stockholm

Colorektalcancer: State of the art, medicinsk
behandling – Maria Gustafsson Liljefors,
Stockholm
Lungcancer: State of the art, strålbehandling –
Andreas Hallqvist, Göteborg
Gemensam middag

08:3009:25

Lungcancer: State of the art, medicinsk
behandling – Andreas Hallqvist, Göteborg

10:1510:30

Kaffe

10:3012:00
12:0012:15
12:1513:00
13:00

Prostatacancer: State of the art, strålbehandling
– Jan Kindblom, Göteborg
Prostatacancer: State of the art, medicinsk
behandling – Camilla Thellenberg-Karlsson,
Umeå
Utvärdering, avslut
Lunch
Avfärd

Notiser

Anslag till cancerforskning
Från Dagmar Ferbs minnesfond utdelas
150 000 kr under 2018.

M

edel ges till ett eller flera projekt inom kliniskt orienterad
cancerforskning som inte använder så kallad genteknologi, främst
nya projekt med begränsade resurser.
Kostnader för löner och resor täcks inte.

Anslag förvaltas av fonden för att undvika förvaltningskostnader. Beslut meddelas i maj-juni.
Ansökan ska innehålla projektbeskrivning, uppgift om sökt belopp, kostnadsmotivering, uppgifter om den sökandes/gruppens beviljade och sökta
övriga anslag, meritförteckning samt institutionstillhörighet och epost-adress för

huvudmannen. I tillämpliga fall bifogas
utlåtande från etisk prövning. Särskilda
ansökningsformulär krävs inte. Elektronisk ansökan om högst sex A4-sidor ska
senast 2018-05-06 sändas till: petergunven@gmail.com (samma adress för förfrågningar).

Karolinska flyttar
Cancerläkaren har under det senaste
året i en serie artiklar presenterat den
kliniska cancerforskningen vid våra universitetskliniker.

I

detta nummer hade turen kommit till
den största kliniken i landet – Karolinska Universitetssjukhuset.
Men på grund av att man i dagarna är
fullt upptagna med att flytta in i de nya
sjukhuslokalerna har det inte funnits utrymme att ställa samman forskningsaktiviteterna som planerats att redovisas i
tidningen. De ansvarig har lovat att återkomma så snart allt kommit på plats i
den nya byggnaden.
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Protonterapi och dosplanering
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Hans Hagbergs kluriga fall

Multidiagnostisk utmaning?
51-årig man med tumör som växer i
främre mediastinum genom sternum.
Vilka diagnoser har patienten?
Svar: Se sidan 56.
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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 kronor per
kongressresa. God framförhållning uppskattas! Välkommen med din ansökan
om resebidrag.

Här är det kluriga svaret
Patenten är operererad med nefrektomi bilaterlat på grund av cystnjurar (även cystor i levern). Transplanterad njure i lilla bäckenet.
Högmalignt B-cellslymfom i främre mediastinum. Mycket höga EBV nivåer i blodet.
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Kjell Bergfeldt

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

