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Det mesta och det bästa från ASCO
Senaste nytt om onkologidagarna
Onkologin på Nya Karolinska

I Sverige har nu fler än 1 900 patienter
behandlats med OPDIVO (nivolumab)1
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HUVUD- OCH
HALSCANCER

OPDIVO som monoterapi
är indicerat för behandling
av återkommande eller
metastaserande skivepitelial
huvud- och halscancer hos
vuxna som progredierat under eller
efter platinumbaserad behandling.

MALIGNT MELANOM

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

ADJUVANT MELANOM

LUNGCANCER

OPDIVO som monoterapi är indicerat för
adjuvant behandling av vuxna efter total
resektion av melanom, som involverat

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

lymfkörtlar eller som har metastaserat.

KLASSISKT
HODGKINS LYMFOM

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

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

NJURCELLSCANCER

OPDIVO vid
avancerad
njurcellscancer
efter tidigare
behandling.

1 IMS försäljningsdata maj 2018.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
OPDIVO® (nivolumab) 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar, ATC-kod: L01XC17. Dosering: Intravenös infusion. OPDIVO
som monoterapi: 3 mg/kg eller 240 mg nivolumab varannan
eller 480 mg var fjärde vecka beroende på indikation. OPDIVO
i kombination med ipilimumab: 1 mg/kg nivolumab i kombination med 3 mg/kg ipilimumab ges var tredje vecka de första
4 doserna. Därefter ges nivolumab 240 mg varannan eller
480 mg var fjärde vecka. Indikationer: OPDIVO är indicerat för
behandling av vuxna med:
• avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande)
melanom som monoterapi eller i kombination med
ipilimumab. Jämfört med nivolumab monoterapi har en
ökning av progressionsfri överlevnad och totalöverlevnad
med kombinationen nivolumab och ipilimumab endast
visats hos patienter med lågt tumöruttryck av PD-L1
• totalt resekterat melanom, som involverat lymfkörtlar eller
som har metastaserat (adjuvant behandling)
• lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig

lungcancer efter tidigare kemoterapi
• avancerad njurcellscancer efter tidigare behandling
• recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom
efter autolog stamcellstransplantation och behandling
med brentuximab vedotin
• skivepitelial huvud- och halscancer som progredierat under
eller efter platinumbaserad behandling
• lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande
urotelcellscancer hos vuxna vid otillräcklig effekt av
tidigare platinumbaserad behandling
Varningar och försiktighet: Behandling ska initieras och övervakas av specialistläkare med erfarenhet av cancerbehandling.
OPDIVO är associerat med immunrelaterade biverkningar.
Tidig diagnos av dessa och lämplig behandling är nödvändig
för att minimera livshotande komplikationer. Baserat på biverkningens allvarlighetsgrad, ska uppehåll med nivolumab
eller kombinationen av nivolumab och ipilimumab göras och
kortikosteroider administreras. Patienter bör övervakas kontinuerligt (i minst 5 månader efter sista dosen) då en biverkning
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av OPDIVO kan ske när som helst under eller efter avslutad
behandling. Immunrelaterade biverkningar inträffade med
högre frekvens när nivolumab administrerades i kombination
med ipilimumab jämfört med nivolumab som monoterapi.
Melanom: Innan behandling av patienter med snabbt progredierande sjukdom, ska läkaren överväga den fördröjda effekten av OPDIVO. Icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp
och skivepitelial huvud- och halscancer: Innan behandling av
patienter med sämre prognostiska faktorer och/eller aggressiv sjukdom, ska läkaren överväga den fördröjda effekten av
OPDIVO. Klassiskt Hodgkins lymfom: Det finns en ökad risk
för akut graftversushost disease (GVHD) vid användning av
nivolumab före och efter allogen hematopoetisk stamcellstransplantation. Nyttan med behandlingen respektive stamcellstransplantationen måste övervägas från fall till fall. Förpackningar: 1 injektionsflaska om 4 ml, 10 ml eller 24 ml. Övrig
information: Rx, EF. För fullständig information, se www.
fass.se. Baserad på produktresumé: 30 jul 2018. Bristol-Myers
Squibb AB, Tel. 08-704 71 00, www.bms.com/se
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Nu vill vi ha
kvalitetsindikatorer och
prediktiva markörer
Årets post ASCO-möte har precis avslutats. På en dag presenteras ett kondensat av en fem dagar lång konferens med
tusentals abstracts. För den som inte
har möjlighet att vara på plats i Chicago är post-ASCO-mötet ett utmärkt
tillfälle att ta del av alla nyheter som
dessutom presenteras i ett svenskt perspektiv; vilka nyheter som är mest relevanta för vår del och som har möjlighet
att få genomslag i svensk cancervård. I
detta nummer av Cancerläkaren finns
ett fylligt referat av post ASCO-gruppens presentationer.

E

tt återkommande tema i flera presentationer var att man i flera studier försöker hitta patientgrupper
där man kan avstå från behandling, vilka
ofta är långvariga, toxiska, och inte minst
kostsamma. Ett av huvudnumren på
ASCO var TAYLORx-studien som presenterades på plenary session, där man
visade att man med ett genetiskt test kan
identifiera ytterligare en patientgrupp
som inte har nytta av adjuvant kemoterapi och där tusentals kvinnor kan besparas detta. Att det är ett ”hett” område
illustreras också av att studien fick stort
genomslag i media över hela världen och
lyftes till och med fram på löpsedlar, på
bilden här intill representerat av engelska
Daily Mirror. Nyheter om minskat användande av läkemedel verkar vara lika
”säljande” som motsatsen.
Det illustrerar också en viktig poäng:
att vi måste bli bättre på att selektera de
patienter som har nytta av en behandling. De prediktiva markörer som finns
i dag är med få undantag inte tillräckligt
bra och att rätta till detta måste vara ett
gemensamt mål för alla: för samhället
(stat och landsting), för vård och forsk-

ning samt för läkemedelsindustrin som
för sin egen trovärdighet måste bidra
till denna utveckling. I detta nummer av
Cancerläkaren återges en debattartikel
från Dagens Nyheter på detta tema som
bland andra undertecknat skrivit och
som jag vill dela med samtliga läsare.
Valfrågor
Jag skriver detta med en vecka kvar till
valet; när ni läser tidningen vet ni om
cancervården kommer att förstatligas;
om det blir ytterligare X antal hundra
miljoner som ska gå till att få bort köerna
till behandling eller om sjukvårdspartiet
fått makten i Västernorrland.
Sjukvården har stått högt på agendan
och debatten verkar mest handla om vinster i välfärden och väntetider. Och mitt
i denna hetsiga diskussion inser man att
det mesta baseras på ganska löst hållna
åsikter: vem vill inte ha hög kvalitet i vården? vem vill inte ha rimliga väntetider?
Man påminns i debatt efter debatt om att
det fortfarande, närmare 40 år efter det
att cancervården började använda kvalitetsregister, saknas relevanta kvalitetsindikatorer för att mäta det vi gör. Det är
extra sorgligt eftersom de flesta av oss
upplever att det mesta av vad vi gör är
bra och gagnar patienterna.
Jag uppfattar att de metoder att mäta
led- och väntetider som introducerats
genom SVF är bra och adekvata. Dessutom har de tagits fram av vårdprofessionen. De stöds också av erfarenheter
som jag hört från Mayo-kliniken när
man trimmade sitt system så att patienten kom dit, utreddes på en dag, fick sin
diagnos och kunde opereras nästa dag.
Man var ganska nöjda tills patienterna sa
från. Det gick för fort. Man ville ha betänketid för att överväga vilka alternativ
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som fanns. Vi behöver inte sträva efter
expressfart fram till behandlingsstart –
lagom är bäst!
Kvalitetsindikatorer
Men hur mäter man andra aspekter på
kvalitet? Oavsett om det är privat eller
offentlig vård borde det inte spela någon
roll vem som utför vården bara den är
av hög kvalitet. Våra landsting betalar
för den vård deras invånare får utan att
egentligen ha någon koll på vad de får för
pengarna. De flesta har krav på att man
ska följa nationella vårdprogram men det
räcker med att man intygar att man gör
det för att man ska få fortsätta sin verksamhet. Hade exempelvis Stockholms
läns landsting (SSL) haft bättre möjligheter att följa upp väntetider i cancervården
hade fjolårets debacle med allt för långa
väntetider till operation av pankreascancer, väntetider som kan ha påverkat utgången i vissa fall.
Patienterna har heller ingen möjlighet
att veta om den vård de erbjuds är av hög
kvalitet, medan vi i vården - handen på
hjärtat – ofta har en ganska klar bild av
hur vi för egen del värderar vården där
många också vet av vem och var man
skulle vilja bli omhändertagen om det
blev aktuellt med cancerbehandling.
On line-rapporter
De flesta saknar dock möjligheten att
värdera olika alternativ. Här finns i alla
fall exempel på att vi är på rätt väg. Regionala Cancercentrum tillsammans
med flera diagnosgrupper har genom
sina kvalitetsregister tagit fram nya sätt
att redovisa sina data och interaktiva
online-rapporter finns nu för flera diagnoser. Prostata var först och ligger långt
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Nyheten på ASCO om att det finns patienter som inte
behöver kemoterapi vid bröstcancer fick stor uppmärksamhet runt om i världen.

framme, men ändå har vi en bit kvar till
att kunna följa patientrelevanta mått;
för prostata tänker jag främst på hur väl
olika vårdgivare uppnår kvalitetsmålen i
termer av exempelvis låg frekvens av impotens och urinläckage efter kirurgi.
När jag ändå är inne på detta med
kvalitetsmått och kvalitetsdata kan jag
inte låta bli att reflektera över att tillgången till dessa blivit ”råvaror” i en stor
och växande industri. Senast illustrerat
av avslöjandet att St Eriks sjukhus och
Sahlgrenska Universitetssjukhuset låtit
överföra patientdata till det ifrågasatta
USA-baserade konsortiet ICHOM där
konsultföretaget BCG har en framträdande roll. Det presenteras som forskningsnära uppföljning men överföring

av data sker utan patientsamtycke och
etikprövning.
Jag har inga problem med att svensk
cancer- och sjukvård ska vara med i internationell ”bench marking”. Men jag
har svårt att komma förbi att när kommersiella aktörer finns med måste det
vara med full transparens och tydliga regelverk som omöjliggör misstankar om
dolda affärsmodeller. Dom flesta som
medverkar i ett forskningsprojekt gör
det av altruistiska skäl – att vilja bidra till
ökad kunskap och skapa möjligheter för
framtida patienter. Men tilltron till forskningen riskerar att minska om de data
som aggregeras också blir handelsvaror.
Vi ser det redan på en lång rad områden
där exempelvis våra sökningar på Google ger underlag och styr den annonsering
vi utsätts för. Det kan jag möjligen stå
ut med, men om hälso- och patientdata
börjar användas på samma sätt blir jag
rädd.
Ni kan i detta nummer också läsa om
ett projekt som utvecklats för att göra det
enklare för vården att samla in hälsodata. Cancerläkaren lovar återkomma med
fler artiklar kring detta tema.

Kjell Bergfeldt
redaktör

Ledare

När blixten slår ner…
Det kom som en blixt från en klar himmel. Veckan innan midsommarveckan
fick en nära väninna till min syster och
hennes familj neurologiska bortfallssymtom.

F

rån att ha varit helt symtomfri blev
hon oförmögen att betala vid kassan i mataffären, fick svårt att ta på
sig kläderna och svårt att hitta ord. På
misstanke om stroke sökte hon och hennes make akut ett mellanstort sjukhus i
Sverige. Tyvärr visade röntgenbilderna
misstanke om en malign tumör, med
största sannolikhet glioblastoma multiforme.
Ingen kirurgi
Hon sattes in på steroider och ganska
snabbt gick i stort sett alla symtom fullständigt i regress. Efter cirka två veckor
fick patienten och hennes närmaste träffa en neurokirurg. Denne meddelade att
kirurgi inte var lämpligt, både med tanke
på växtsätt och lokalisation. Samma dag
genomgick hon en mindre operation
för att få en biopsi. Den skulle vara klar
inom ett par veckor. Vår vän bedömdes
som pigg, stark och i god kondition. Det
postoperativa förloppet var glatt och efter lite korrigering av steroiddosen gick
livet nästan tillbaka till det normala,
dock med den tunga vetskapen om att ha
en cancersjukdom med en mycket dålig
prognos.
I mitten av juli var PAD-svaret nästan
klart (oklart var ännu metyleringsgraden) och nybesök skedde på närmaste
onkologiklinik. Då vår vän hade högsta
funktionsscore bestämdes om konkomittant behandling med Temodal och
strålbehandling. Allt kändes bra tills beskedet kom om start av behandling, Hon
skulle få vänta till slutet av augusti. Sammanlagt fick hon vänta 76 dagar – nästa
tre månader – från misstanke om diagnosen till start av behandling.

Ledtiderna för långa
I det nyligen reviderade nationella vårdprogrammet för tumörer i hjärna och
ryggmärg står följande: ”Gliom kräver
snabb handläggning och behandling, då
högmaligna gliom kan tillväxa mycket
snabbt”. För mig måste det ses som ett av
huvudbudskapen i vårdprogrammet.
Handläggningen ska ske enligt den
modell som tagits fram i införandet av
standardiserade vårdförlopp. Det borde
vara till fyllest, men det är ändå svårt att
vara tillfreds med vad som åstadkommits inom ramen för SVF. För bara någon vecka sedan rapporterade en av våra
största nyhetskanaler att ledtiderna inom
SVF fortfarande är alldeles för långa. Fler
än hälften av alla vårdförlopp har längre
ledtider än vad det maximalt får vara.
För hjärntumörer är den maximala
ledtiden mellan stark misstanke och start
av behandling maximalt 48 kalenderdagar. För de 155 patienter med högmaligna tumörer som hittills under 2018 gått
in i SVF är det mindre än hälften (46%)
som behandlats inom den tiden.
Jag, och vi alla i SOF-styrelsen, tror på
SVF-arbetet. Men jag måste konstatera
att vi långt ifrån har ”kommit i hamn”
vad gäller genomförandet. Mycket återstår att göra. För vår väninna blev tiden
mellan välgrundade misstanke och behandlingsstart 76 dagar, att jämföra med

de 48 som anges i SVF. Det är inte acceptabelt.
Är det för att hon insjuknade under
sommaren? Efter många år som chef i
olika befattningar, så vet jag vad sommaren innebär för sjukvården. Med all
rätt skall den hårt arbetande personalen
ha semester, liksom att patienterna inte
ska behöva känna oro för att bli sjuka
på sommaren. Ekvationen går inte alltid
ihop.
Ändå är det inte bara på sommaren
som vi har svårt att nå målen i SVF och
jag kan bara konstatera att det är så. Jag
ser också nödvändigheten av att vi gemensamt med alla professioner som är
betydelsefulla på vägen från misstanke
om cancer till diagnos och start av behandling måste hitta arbetssätt och resurser som gör det möjligt.

Margareta Randén
ordförande SOF
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Sir Richard Peto kommer tillbaka
Det är bara ett halvår kvar till onkologidagarna och programmet börjar ta
form. 2019 hålls vårt stora nationella
onkologimöte i Stockholm den 19-21
mars. Möteslokal blir Folkets Hus bara
två kvarter från Centralen.

T

emat för mötet, som liksom förra
året arrangeras tillsammans med
sjuksköterskor i cancervård, blir
sambandet mellan levnadsvanor och

cancer. Mycket fokus kommer att ligga
på prevention, vad vi alla kan göra för att
minska den stigande cancerförekomsten.
Onkologidagarna kommer också att
innebära ett kärt återseende då Sir Richard Peto, en av de stora inom cancerepidemiologin, tackat ja till att medverka och
ska hålla Waldenström-föreläsningen.
Richard Peto är senior professor i Oxford och har tillsammans med medarbetare genom stora epidemiologiska och

SAVE THE DATE

Kjell Bergfeldt

Swedish tumor microenvironment meeting 2019

Translationellt cancermöte med fokus på tumörstroma och
mikromiljö.
Ur programmet:
• Inbjudna internationella talare med ledande roll i
forskningsfältet
• Sessioner som bl.a. belyser fibroblaster, extracellulärmatrix, immunceller och vaskulatur
• Postersvisning och korta presentationer av doktorander och post-docs
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randomiserade studier gett oss kunskap
om en lång rad riskfaktorer som påverkar vår risk för cancer och andra sjukdomar. Mest av allt har han gett oss ”hårda
data” om sambandet mellan rökning och
cancer, och inte minst det faktum att det
går att påverka risken genom att sluta
röka.

När: 9-11 April, 2019 Var: Umeå
Organisationskommitté:
Arne Östman, Karolinska institutet
Kristian Pietras, Lunds universitet
Taija Mäkinen, Uppsala universitet
Daniel Öhlund, Umeå universitet
Mötet arrangeras i samarbete med Cancerakademin

Urologisk cancer

När metastaser
från cancer drabbar och
försvagar skelettet

NU ÄVEN
GODKÄNT FÖR
MULTIPELT
MYELOM

GENOM FÖREBYGGANDE BEHANDLING
MED XGEVA® KAN DU MINSKA RISKEN FÖR
SKELETTKOMPLIKATIONER1-2
Signifikant bättre prevention
av skelettkomplikationer jämfört
med zoledronsyra2,4

Senare smärtgenombrott jämfört
med zoledronsyra3

Bekvämt med subkutan
administration var
fjärde vecka4

Ingen dosjustering
krävs för patienter med
nedsatt njurfunktion4

1. Coleman R, et al. Ann Oncol. 2014;25(Suppl 3):iii124-iii137; 2. Lipton A, et al. Eur J Cancer. 2012;48:3082-3092; 3. von Moos R, et al. Support Care Cancer. 2016;24:1327-1337;
4. XGEVA® (denosumab) produktresumé, Amgen juni 2018.
XGEVA® (denosumab) Rx F. 120 mg injektionsvätska, lösning. ATC kod: M05BX04
INDIKATION: Förebyggande av skelettrelaterade händelser (patologisk fraktur, strålbehandling av skelettet, ryggmärgskompression eller skelettkirurgi) hos vuxna med avancerade maligniteter som
involverar skelettet. Behandling av vuxna och skelettmogna ungdomar med jättecellstumör i skelettet som är inoperabel eller där en kirurgisk resektion troligen leder till en kraftig hälsoförsämring.
KONTRAINDIKATION: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, uttalad hypokalcemi som är obehandlad, samt sår som inte läkt efter tand- eller munkirurgi.
För fullständig information vid förskrivning och produktresumé se www.fass.se. Datum för godkännande av produktresumé: juni 2018
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
XGEVA® produktresumé, Amgen juni 2018, se www.fass.se
SWE-P-162x-0718-066065
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Post-ASCO 2018

Här är alla nyheter från ASCO
Post ASCO-mötet blir större för varje
år. I år samlade mötet ett stort antal
kollegor från hela landet tillsammans
med en del företrädare för läkemedelsindustrin.

På följande sidor presenterar den
svenska post ASCO-gruppen fylliga rapporter från kongressen i Chicago. Fokus
ligger på nyheter som kan komma att

C

irka 150 personer fanns på plats
vid mötet i Stockholm och fick ta
del av sammanfattning av alla de
studier som presenterades på ASCO. Här
är några exempel:
• Lågrisk bröstcancer-patienter som
inte har nytta av adjuvant kemo kan
identifieras med gentest.
• Immunoerapi baseras på kombinationsbehandling vid lungcancer.
• Genombrott vid pankreascancer.
• Ny standard vid njurcancer.
• Inga belägg för adjuvant kemo vid
prostatacancer.

Hela den svenska post-ASCO-gruppen samlad vid mötet i Stockholm.
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förändra hur vi behandlar cancerpatienter i Sverige men även mindre och lite
spännande nyheter finns också med i
rapporterna.

ASCO

Nu i
läkemedelsförmånerna

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

Nu godkänd i första linjen!
För intermediär eller dålig riskprognos2

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

Cabometyx (cabozantinib) 20 mg, 40 mg och 60 mg, filmdragerade tabletter är ett cytostatikum, proteinkinashämmare (ATC-kod: L01XE26). Indikation: För behandling
av avancerad njurcancer (Renal Cell Carcinoma, RCC) hos behandlingsnaiva vuxna med intermediär eller dålig prognos eller hos vuxna efter tidigare vaskulär endotel
tillväxtfaktor (VEGF)-riktad behandling. Behandling med Cabometyx ska sättas in av en läkare med erfarenhet av administrering av läkemedel mot cancer. Varningar:
Eftersom de flesta biverkningar kan inträffa tidigt under behandlingen, bör läkaren övervaka patienten noga under de första åtta veckorna av behandlingen för att
avgöra om det krävs några dosändringar. Allvarliga gastrointestinala perforeringar och fistlar, ibland med dödlig utgång, har observerats med cabozantinib. Patienter
som har inflammatorisk tarmsjukdom, har gastrointestinal tumörinfiltration eller har komplikationer från tidigare gastrointestinal kirurgi bör utvärderas noggrant före
insättning av behandling med cabozantinib. Fall av venös tromboembolism, inklusive lungembolism, och fall av arteriell tromboembolism har observerats. Cabozantinib
bör användas med försiktighet till patienter som löper risk för eller som tidigare har haft något av detta. Svår blödning har observerats med cabozantinib. Patienter
som har haft svåra blödningar innan behandlingen initieras måste utredas noggrant innan behandling med cabozantinib inleds. Sårkomplikationer har observerats
med cabozantinib. Om möjligt ska behandling med cabozantinib avbrytas minst 28 dagar före en planerad operation, inklusive tandkirurgiska ingrepp. Hypertoni har
observerats med cabozantinib. Blodtrycket ska vara välkontrollerat före insättning av cabozantinib och under behandlingen ska alla patienter kontrolleras med avseende
på hypertoni och vid behov få vanlig blodtryckssänkande behandling. Palmar-plantar erytrodysestesi (PPES) har observerats med cabozantinib. Vid allvarlig PPES bör
man överväga att avbryta behandlingen med cabozantinib. Proteinuri har observerats med cabozantinib. Urinprotein bör kontrolleras regelbundet under behandling
med cabozantinib. Reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom (RPLS), även benämnt posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES), har observerats med
cabozantinib. Detta syndrom bör beaktas för alla patienter med multipla symtom, inklusive krampanfall, huvudvärk, synstörningar, förvirring eller förändrad mental
funktion. Cabozantinib bör användas med försiktighet till patienter som tidigare har haft förlängt QT-intervall, patienter som behandlas med antiarytmika och patienter
med relevant tidigare hjärtsjukdom, bradykardi eller störningar i elektrolytbalansen. Försiktighet krävs vid samtidig administrering av cabozantinib och medel som
är starka CYP3A4-hämmare. Cabozantinib kan potentiellt öka plasmakoncentrationerna av samtidigt administrerade substrat av P gp. Patienter ska varnas för att ta
ett P gp-substrat samtidigt med cabozantinib. Försiktighet bör iakttas vid samtidig användning av MRP2-hämmare. Interaktion med warfarin kan vara möjlig, INRvärdet bör övervakas vid samtidig användning. Fertila kvinnor som tar cabozantinib och kvinnliga partners till manliga patienter som tar cabozantinib måste undvika
graviditet. Effektiva preventivmetoder bör användas av både manliga och kvinnliga patienter och deras partners under behandling och i minst 4 månader efter avslutad
behandling. Cabometyx är receptbelagd. F.
 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal
uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Texten är baserad på produktresumé daterad: 2018-05-08. För ytterligare information samt priser se www.fass.se.
Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB, Färögatan 33, 164 51 Kista
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Övre GI-cancer: Stora framsteg
vid pankreascancer
Övre gastrointestinala tumörer är en
heterogen grupp som omfattar sjukdomar med olika kliniska utmaningar och
fronter för utvecklingen globalt sett.
Några av de mest aggressiva och svårbehandlade cancersjukdomarna tillhör
gruppen och det finns ett stort behov att
förbättra prognosen för patienter som
drabbas. För tumörer som är sällsynta eller som historiskt har fått mindre
uppmärksamhet krävs bättre underlag
för behandlingar och nya cancerläkemedel används fortfarande i mindre
utsträckning än vid andra tumörtyper.

S

tudier som presenterades på 2018
års ASCO mötet kommer att förändra vår handläggning av pankreascancer, påvisade alternativ i palliativ
behandling av gallvägscancer och effektivitet av nya behandlingar vid levercancer.
Efterlängtade resultat av en immunterapi-studie i ventrikelcancer var negativ,
men en stor japansk studie kommer att
ändra den adjuvanta behandlingen vid
denna sjukdom, åtminstone i Asien.
Det presenterades dessutom stöd för behandlingar av neuroendokrina tumörer
och feokromocytom där evidensen tidigare varit skral.
En ny standard
Thierry Conroy från Nancy i Frankrike presenterade resultat från PRODIGE
24-studien som jämförde sex månaders
behandling med ett modifierat FOLFIRINOX-protokoll efter radikal operation
för bukspottkörtelcancer med adjuvant
behandling med gemcitabin. Gemcitabin var standardbehandling innan presentationen av ESPAC-4 studien för två
år sedan och används fortfarande för
många patienter som bedöms inte vara i
skick för kombinationsbehandling efter
kirurgi.
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FOLFIRINOX, en kombination av
oxaliplatin, irinotekan, leucovorin och
5-FU, givet varannan vecka, är den mest
effektiva behandlingen för pankreascancer i det palliativa skedet men kombinationen har ofta kraftiga biverkningar.
För att minska biverkningarna använde
man i PRODIGE 24 studien ett reducerat
protokoll som anses ha samma effektivitet. Studien randomiserade 493 patienter
från 77 centra i Frankrike och Kanada.
Resultaten var överraskande bra och
fick mycket uppmärksamhet på ASCO.
Sjukdomsfri överlevnad (DFS) efter tre
år var 39,7% i FOLFIRINOX-armen och
21,4% i kontrollarmen. Median DFS var
12,9 månader med gemcitabin och 21,6
med den modifierade FOLFIRINOX-behandlingen och median totalöverlevnad
skiljde nästan 20 månader (35 vs. 54 månader).
Den nya behandlingen hade signifikant mer biverkningar men forskarna
lyckades undvika svår hematologisk toxicitet och det förekom inga behandlingsrelaterade dödsfall. Resultaten kommer
att förändra rutinbehandlingen för patienter i bra allmäntillstånd efter kirurgi
för pankreascancer. Framöver kommer
resultaten från PRODIGE 24 behöva
jämföras med emotsedda resultaten av
APACT-studien, som undersöker effektiviteten av adjuvant behandling med
gemcitabin i kombination med nab-paklitaxel. Kombinationen tolereras bättre
än FOLFIRINOX i det palliativa skedet,
men har då något lägre aktivitet. Det är
därför oklart om den kan uppnå likvärdiga resultat vid adjuvant behandling.
Pre-operativ behandling
Ett flertal tidigare studier tyder på
att pre-operativ behandling av pankreascancer skulle kunna bli en annan strategi som ökar överlevnad och förbättrar
resektabilitet av tumörerna. Som en för-

del av strategin framhävs också att en
större andel av patienterna klarar att genomgå hela den planerade behandlingen
jämförd med tung adjuvant behandling
som ofta avbryts.
Den holländska PREOPANC-studien
undersökte värdet av neoadjuvant radiokemoterapi vid behandling av operabla
eller gränsresektabla tumörer. Patienter
i behandlingsarmen erhöll 36 Gy i 15
fraktioner med konkommittant gemcitabin samt två pre- och fyra post-operativa
kurer med gemcitabin. Kontrollgruppen
behandlades med sex kurer gemcitabine
efter operation.
Studien inkluderade 246 patienter och
visade att patienter som fick pre-operativ behandling hade en medianöverlevnad på 17,1 månader jämfört med 13,5
i kontrollarmen. Studien visade även en
högre andel R0-resektioner och förbättrad sjukdomsfri överlevnad trots att färre
patienter gick vidare till operation i studiearmen.
Väntar på fler studier
Geertjan Van Tienhoven som presenterade studien på ASCO drog slutsatsen
att preoperativ radiokemobehandling är
överlägsen direkt kirurgi med adjuvant
terapi, men resultaten är ännu inte så
entydiga. Dels använder studien egentligen en peri-operativ strategi med til�lägg av strålbehandling innan operation,
dels saknas en jämförelse av pre-operativ
radiokemoterapi med modernare adjuvanta behandlingsregimer för operabla patienter. Det är också sannolikt att
neoadjuvant kemoterapi med effektiva
kombinationer är ett alternativ till radiokemoterapi.
För att få svar på frågorna behöver
man invänta resultat från ett flertal pågående studier. Värdet av strålbehandling i kombination med neoadjuvant
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FOLFIRINOX respektive gemcitabine
och nab-paklitaxel undersöks i Allianceoch AGICC-studierna. SWOG 1505 undersöker perioperativ FOLFIRINOX vs
gemcitabine och nab-paklitaxel och den
nya nordiska NorPACT studien ska jämföra en renodlad neoadjuvant behandling med FOLFIRINOX med adjuvant
behandling med gemcitabin/capecitabin,
även om PRODIGE 24 nu lyfter frågan
om optimal kontrollarm.
Palliativ behandling
Inom handläggning av icke-operabla tumörer och metastatisk sjukdom rapporterades resultat från ytterligare en fransk
studie som undersökte möjligheten till
nedtrappning av behandlingen och olika
underhållsstrategier i det palliativa skedet.
PANOPTIMOX-studien
randomiserade 276 patienter mellan tolv kurer
FOLFIRINOX följd av uppehåll, åtta
kurer FOLFIRNOX följd av underhållsbehandling med 5-FU och leucovorin
eller ett alternerande schema med två

månaders behandling med FOLFIRI-3,
en kombination av irinotekan och 5-FU/
leucovorin, och två månaders behandling med gemcitabin.
Studien såg tydligt bättre progressionsfri överlevnad, total överlevnad och terapirespons med båda FOLFIRNOX-protokollen. Vid underhållsbehandling med
5-FU och leucovorin var återstart av
FOLFIRNOX vid progress tillåten och
man såg sammanlagd den längsta behandlingstiden i den armen. Vid underhållsbehandling uppträdde biverkningar,
framförallt neurotoxicitet, senare men
totalt sett fick fler patienter höggradiga
biverkningar. Det förklarades med att
patienter fick en högre men mer utspridd
kumulativ oxaliplatin-dos.
Det är tyvärr ännu för tidigt att dra
slutsatser om och hur vi ska använda
underhålls-behandlingar för att förbättra
effekten av FOLFIRINOX och minimera biverkningar i den kliniska vardagen.
Forskarna själv föreslår att följa upp resultaten i en fas 3 studie.
Flera mindre abstrakts rapporterade

studier av nya läkemedel för behandling
av pankreascancer. Tillägg av IDO-hämmaren indoximod till gemcitabine/
nab-paklitaxel visade tyvärr ingen effekt
vid första-linjens behandling av avancerad sjukdom i en fas II studie med 135
patienter.
Däremot visade en liten studie med
37 patienter att tillägg av pamrevlumab
till gemcitabine/nab-paklitaxel vid lokal
avancerad sjukdom ökar tumörrespons
och resektabilitet. Pamrevlumab är en
hämmare av connective tissue growth
factor (CTGF) som ska motverka den utpräglade proliferationen av bindvävnad
som är ett kännetecken av pankreascancer. Resultaten kommer med stor sannolikhet att följas upp i större studier.
Maximilian Kordes
ST-läkare, Tema Cancer
Karolinska universitetssjukhuset
Pehr Lind
handledare, Södersjukhuset, Stockholm
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Ventrikelcancer - lång väg
för nya läkemedel
Den japanska JACCRO GC-07 studien
kommer att ändra rutinerna för behandling av ventrikelcancer i Japan.
Men magsäckscancer har andra biologiska egenskaper i den asiatiska befolkningen än i en västerländsk population.
Det är därför svårt att dra slutsatser för behandlingsrutiner i Europa.

S

tudien visade att tillägg av docetaxel
till fluoropyrimidinet S1 vid adjuvant behandling av ventrikelcancer
i stadium III ökade recidivfri överlevnad
efter tre år från 50 till 66%. Biverkningar grad ≥3 var signifikant vanligare i
behandlingsarmen, men protokollet bedömdes som säkert. Resultaten återspeglar i viss utsträckning nyttan av tillägg av
taxaner till behandlingen som även tyska
FLOT studien visade förra året och som
satt en ny standard för peri-operativ behandling i Sverige.
Ur ett västerländskt perspektiv var
amerikanska Keynote-061 studien intressant. Studien randomiserade patienter med ventrikel- och cardiacancer
som hade progredierat på första linjens
behandling med platinum och fluoropyrimidiner till pembrolizumab 200 mg var
tredje vecka eller paklitaxel i standarddos. Av 592 screenade patienter inkluderades 395 som hade PD-L1 ≥1% (enligt
Combined Positive Score (CPS) som
mäter andelen tumör- och immunceller
med markören).
Studien var negativ men visade en
trend till förlängd medianöverlevnad
och bättre överlevnad efter tolv och arton månader. Sammanfattningsvis hade
patienter i behandlingsarmen en 18%
lägre risk att dö och pembrolizumab
hade en bättre säkerhetsprofil. Som andra immunterapistudier led studien av
brist på en vedertagen biomarkör för behandling med PD-1 hämmare. I en post-
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Den svenska post ASCO-gruppen som bevakade GI-cancer på ASCO: från höger Pehr Lind, Södersjukhuset,
Stockholm, som handledde Cecilia Radkiewic, Södersjukhuset, (nedre GI) och Maximilian Kordes, Tema
Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
(övre GI).

hoc analys drog man dock slutsatsen att
överlevnadsfördelen möjligtvis stiger
med högre CPS.
En annan stor amerikansk fas III studie randomiserade samma patientgrupp
med ventrikelcancer efter första-linjens
standardbehandling mellan paklitaxel i
kombination med napabucasin, en cancer stem cell hämmare med bl.a. effekt
mot STAT3-signalering, och paklitaxel
med placebo. Studien randomiserade
714 patienter, men påvisade tyvärr varken förbättrad totalöverlevnad eller progressfri överlevnad.
Nya behandlingar för levercancer
Till skillnad från pankreas- och ventrikelcancer handlade nyheterna inom
systemisk behandling av hepatocellulär

carcinom (HCC) enbart om icke-konventionella behandlingar.
Andrew Zhu från Massachusetts General Hospital i Boston presenterade resultat från REACH-2 studien som randomiserade patienter med HCC och högt
AFP i andra linjens palliativa behandling
mellan VEGFR2-antikroppen ramucirumab och placebo. Som rutinbehandling
hade patienter fått sorafenib i första linjen och progredierat eller inte tolererat
behandlingen. Studien randomiserade
292 patienter och visade en liten men
signifikant överlevnadsvinst på 8,5 vs 7,3
månader samt en signifikant förbättrad
progressionsfri överlevnad på 2,8 vs 1,6
månader med en bra biverkningsprofil.
CELESTIAL-studien inkluderade patienter med liknande förutsättningar
som REACH-2. Patienter randomiserades till behandling med cabozantinib, en
MET-, VEGFR- och AXL-hämmare, eller placebo. Denna studien inkluderade
707 patienter och visade en signifikant
förlängning av totalöverlevnaden från
8,0 till 10,2 månader och av den progressionsfria överlevnaden från 1,9 till
5,2 månader. Liksom ramucirumab tolererades behandling med cabozantinib
i stort sett väl.
Det tredje abstraktet om andra-linjens
behandling vid HCC var en uppdatering av Keynote-224 studien. I denna fas
II-studie behandlades 104 patienter med
pembrolizumab 200 mg var tredje vecka.
Patienter hade även här tidigare erhållit
sorafenib och även övriga kriterier liknande de två andra studier. Primär ändpunkt i studien var overall response rate
(ORR) som var 16,6% med en patient
med komplett respons. Totalöverlevnad
efter tolv månader var 53,6% och progressionsfri överlevnad var 25,4%. Som
vid behandling av ventrikelcancer såg
forskarna att högre CPS (PD-L1-uttryck)
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korrelerade med en högre svarsfrekvens
och förlängd överlevnad.
Studierna som presenterade på årets
ASCO visade att behandling med flera
målriktade behandlingar kan ge ytterligare möjligheter i andra-linjens behandling av HCC. Under 2017 kom resultat från RESORCE- och CheckMate
040-studierna som visade effektiviet av
regorafenib, en multi-kinas TKI, respektive PD-1 hämmaren nivolumab efter
sorafenib-behandling. Båda läkemedlen
är numera godkända för andra-linjens
behandling av amerikanska FDA, och
regorafenib också godkänts av europeiska EMA. Resultaten från studierna som
presenterades i år ligger i linje med båda
tidigare studier. Det är tydligt att så kallade ”smutsiga”, dvs mindre specifika, TKI
fungerar vid HCC och medför en liten
överlevnadsvinst. Mekanismerna är dock
inte fullständigt förstådda vilket kommer
att göra det svårt att selektera patienter
med hjälp av biomarkörer. En pålitlig
biomarkör finns inte heller för behand-

ling med PD-1 hämmare och tyvärr är
responsraten vid oselekterad behandling
låg. Det attraktiva med immunterapi är
dock att det finns ett antal patienter med
utmärkt respons på behandling, ett fenomen som även har observerats för flera
andar cancersjukdomar.
Gallvägscancer – S1 kan ersätta cisplatin
Sedan brittiska ABC-02 studien för åtta
år sedan visade en förlängd progressionsfri överlevnad med cisplatin och gemcitabin jämför med enbart gemcitabine har
kombinationen varit första-linjens standardbehandling för kolangiocarcinom.
Japanska JCOG 101-studien med 354
patienter visade nu icke-underlägsenhet
för S1 och gemcitabine jämfört med cisplatin och gemcitabin. Primär ändpunkt
i studien var totalöverlevnad.
Med reservationen för den asiatiska
studiepopulationen och skillnader i tolerans för S1 mellan kaukasier och asiater
kan kombinationen av gemcitabin med
fluoropyrimidin vara ett alternativ för

patienter med kontraindikationer eller
toxicitet mot platinum.
NET och feokromocytom
Två studier på årets ASCO fokuserade på
tumörer som är svårstuderade och där
det finns lite evidens för etablerad behandling.
Pamela Kunz från Stanford Medical
Center presenterade den första randomiserade fas II studien med temozolomid och capecitabine för pankreatiska
neuroendokrina tumörer (pNET) grad 1
och 2. Patienterna, som inte fick ha fått
tidigare behandling med temozolomid,
capecitabine, dacarbazine eller 5-FU,
randomiserades mellan kombinationen
temozolomid och capecitabin eller enbart temozolomid. Studien inkluderade
144 patienter vid 66 amerikanska centra
och visade att temozolomid i kombination med capecitabine hade den längsta
någonsin rapporterade progressionsfria
medianöverlevnaden för behandling av
pankreatisk NET, med 22,7 jämfört 14,4
månader för enbart temozolomid. Median totalöverlevnad i kontrollarmen var
38 månader medan median överlevnad
för gruppen som fick kombinationsbehandling ännu inte uppnåtts. Studien
bekräftade att temozolomid/capecitabin
borde vara förstahandsval vid pankreatisk NET där snabb tumörrespons är
nödvändig eller när tumören progredierat på annan behandling.
I samma session presenterades också
en fas II-studie vid icke-resektabelt feokromocytom och paragangliomn. Studien lyckades studera effekten av Azedra®
(iobenguane I 131) i denna extremt sällsynta sjukdom och presenterade effektivitetsdata från 81 patienter. Azedra® är
en variant på MIBI, en radioaktiv markerad molekyl som liknar noradrenalin,
som har hög affinitet till adrenerg vävnad
och som används för nuklearmedicinsk
behandling av feokromocytom och paragangliom. Studien visade inte bara att det
var möjligt att studera denna svårstuderade patientgrupp, men även att behandlingen är effektiv och säker.
Maximilian Kordes
ST-läkare, Tema Cancer
Karolinska universitetssjukhuset
Pehr Lind
handledare, Södersjukhuset, Stockholm
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Nedre GI-cancer: Lovande resultat
med cirkulerande tumör-DNA
Vi har valt ut ett axplock kolorektalcancer-studier från ASCO i Chicago 2018 som kan komma att
påverka hur vi behandlar denna diagnosgrupp i Sverige de kommande åren.
•

•

•

Upplägget av pre- och/eller postoperativ kemoterapi vid lokalt avancerad rektalcancer fortsätter att vara
omtvistat, långtidsuppföljningsdata
från flera större studier på ämnet
presenterades i år, utan konklusiva
resultat.
Metastaserad kolorektalcancer är,
trots allt intensivare behandling,
sällan botbar med en 5-års-överlevnad på cirka 20%. Vi refererar två
studier med antikroppsbehandling
i första linjen, en fas II-studie på
pembrolizumab, en randomiserad
studie på HIPEC vid cytoreduktiv
kirurgi samt en retrospektiv studie
som undersökt terapiresistens mot
cetuximab.
Vidare kommer två lovande studier på prediktiva pch prognostiska faktorer vid kolorektalcancer att
refereras; cirkulerande tumör-DNA
(ctDNA) respektive intratumoral
T-cellsinfiltration.

Lokalt avancerad rektalcancer
Flera studier som undersökt systemisk
behandling vid lokalt avancerad rektalcancer (LARC) presenterades i år. I dagsläget är neoadjuvant radiokemoterapi
följt av total mesorektal excision (TME)
standard. I första hand ges capecitabin
(cap), och i andra hand fluoruracil-leukovorin (FLv), konkommitant med strålbehandlingen. Oxaliplatin (oxa) som
radiosensitiserare verkar inte förbättra
disease-free survival (DFS) nämnvärt
och är dessutom associerat med mer
grad 3-4 biverkningar.
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Figur 1. Total neoadjuvant terapi vid lokalt avancerad rektalcancer kan schematiskt illustreras så här med både
neoadjuvant kemoterapi och radiokemoterapi innan kirurgi
RAS-wt
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Figur 2. Behandling med cetuximab (EGFRI) innebär upprepad genetisk differentiering till och klonal evolution av
terapiresistenta, RAS-muterade (RAS-mut) tumörceller, vid pausad behandling har dessa inte längre någon tillväxtfördel och RAS wildtype (RAS-wt) dominerar ånyo.

Schmoll et al (abstract #3500) presenterade långtidsuppföljningsdata från PETACC-6 där drygt 1000 patienter randomiserades till standard eller oxa-baserad
pre- och postoperativ behandling. Man
såg ingen signifikant skillnad mellan
grupperna i DFS eller overall survival
(OS). Även långtidsdata från ADORE av
Hong et al (#3501) har analyserats; här
randomiserades 321 patienter till fyra
månaders adjuvant FOLFOX eller FLv
efter preoperativ radiokemoterapi (FLv)
och kirurgi. Man såg en signifikant förbättrad 6-års DFS i oxa-armen, 68,2%
jämfört 56,8% (p=0,018) men ingen
skillnad i OS. I FOWARC av Deng et al
(#3502) randomiserades ca 500 patienter med LARC till tre armar; preoperativ radiokemoterapi (FLv) följt av TME
och adjuvant Flv, samma regim men
med tillägg av oxa pre- och postopera-

tivt eller enbart preoperativ kemoterapi
(FOLFOX) följt av TME och adjuvant
FOLFOX. Tidigare redovisade resultat
visade högst andel i komplett patologisk
remission i FOLFOX-RT-armen.
I år presenterades primär endpoint,
3-års DFS, och OS där man inte kunde
se någon signifikant skillnad mellan armarna. Slutsatsen från PETACC-6 och
FOWARC blir att tillägg av oxa som radiosensitiserare varken förbättrar DFS
eller OS vid LARC. I ADORE verkade
oxa adjuvant förbättra DFS, men en stor
andel patienter lyckas inte fullfölja den
planerade adjuvanta cytostatikabehandlingen och tilläggsvärdet blir svårt att
utvärdera. Fokus i framtida/pågående
studier bör därför i stället ligga på hur vi
väljer att sekvensera behandlingen, där
total neoadjuvant terapi är ett intressant
koncept.
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Metastaserad kolorektalcancer
I FIRE-3 av Stintzing et al (#3508) jämfördes bevazicumab (bev) och cetuximab
(cet) som tillägg till FLv och Irinotekan
(Iri) i första linjen hos 400 patienter med
metastaserad wildtype (wt) RAS kolorektalcancer. Man såg både högre objective response rate (ORR), 76,9% respektive 64,8% (p=0,01) och längre total
överlevnad, mOS 32,5 respektive 26,1
månader (p=0,01) i cet-armen. Dock noterades ingen skillnad mellan armarna i
disease-free survival (DFS).
Även VOLFI av Geissler et al (#3509)
undersökte en EGFR inhibitor (EGFRI)
i första linjen; här effekt och säkerhet av
panitumumab (pan) i kombination med
en trippelregim med FLv, Iri och Oxa
(FOLFOXIRI). Totalt 96 patienter randomiserades 2:1 till modifierad FOLOFOXIRI + pan eller enbart FOLFOXIRI.
Primary endpoint var ORR, där man
såg en signifikant skillnad till pan-armens fördel, 85,7% respektive 54,5%
(p=0,0013), detta reflekterades även i
en högre andel som gick vidare till metastaskirurgi. Skillnaden mellan grupperna var större vid vänstersidiga tumörer, men effekt sågs även vid högersidiga
och BRAF-muterade tumörer. Detta till
priset av fler allvarliga (≥ grad 3) biverkningar: 32,8% jämfört 12,1% (p=0,03) i
pan-amen; dock noterades inga skillnader i livskvalitet. Det fanns inte heller
några skillnader mellan grupperna i progression-free survival (PFS).
Sammanfattning
Årets ASCO-möte bjöd inte på några kioskvältare
när det gäller handläggningen av kolorektalcancer.
Sammanfattningsvis är tilläggsvärdet av oxaliplatin till
pre- och postoperativ behandling vid LARC tveksamt.
Resultatet från flera pågående studier med olika sekvensering av ”total neoadjuvant terapi” får istället
bevakas. Mutationsstatus bör analyseras up-front och
behandling med EGFRI oftare implementeras i 1:a
linjen vid wt BRAF/RAS med tanke på höga response-rater och möjligheten att inkludera ytterligare ett
läkemedel. Däremor bör behandlingen med EGFRI
pågå under begränsade perioder, för att eventuellt sättas in igen ”re-challenge”. EGFRI verkar inte fungera
som underhållsbehandling. Immunterapi vid MSI-H
kolorektalcancer är lovande men ännu inte aktuellt
utanför kliniska studier. Indikationen för cytoreduktov
kirurgi + HIPEC vid kolorektalcancer med spridning
begränsad till bukhinna förblir tills vidare oförändrad.
Postoperativ analys av ctDNA är en lovande markör för
mikrometastatisk sjukdom och behov av och svar på
adjuvant behandling och vi inväntar resultaten från en
pågående studie på ctDNA-styrd adjuvant behandling.
Tumörinfiltrerande CD8+ lymfocyter verkar vara en
oberoende prognostisk faktor, men frågan är om den
också predicerar svar på antitumoral behandling?

Immunoterapi
Cirka 5% av fjärrmetastaserande kolorektala tumörer uppvisar en hög frekvens mikrosatelitinstabilitet (MSI-H),
vilket är förenat med ogynnsam prognos
vid stadium IV men det motsatta vid tidigare stadier. FDA godkände PD1-hämmaren pembrolizumab (pembro) i 3:e
linjen vid MSI-H solida tumörer, oavsett
ursprung, förra året. Detta baserades
delvis på fas 2-studien KEYNOTE-164,
där uppföljande data presenterades på
årets möte (#3514) av Dung et al. Totalt
63 patienter med MSI-H metastaserad
kolorektal cancer som progredierat på
minst en tidigare behandlingslinje erhöll
pembro var 3:e vecka i 2 år, fram till progress, oacceptabel toxicitet eller utträde.
Knappt en tredjedel svarade på behandlingen och bland de som svarade fick en
klar majoritet (75%) ett hållbart behandlingssvar med en duration of response
(DOR) på ≥6 månader. Biverkningsprofilen skiljde sig inte från immunterapi
vid andra solida tumörer. Vi inväntar
med spänning resultatet från flera pågående fas-3 studier på immunterapi vid
MSI-H kolorektalcancer.
Cytoreduktiv kirurgi + hypertermic
intra-peritoneal chemotherapy (HIPEC)
förbättrar överlevnaden jämfört med
enbart cytostatika vid kolorektal cancer
med spridning till bukhinna. PRODIGE
7 av Quenet et al (#3503) är den första
randomiserade studien som undersökt
tillägsvärdet av HIPEC. Totalt 265 patienter med kolorektal cancer och peritoneal cancer index (PCI) ≤25 randomiserades till cytoreduktiv kirurgi +/- HIPEC
(Oxa, FLv), samtliga erhöll totalt sex månaders systemisk behandling (pre-, och/
eller postoperativt). Man såg ingen skillnad i relapse-free survival (RFS) eller
OS, median-överlevnaden var 41,7 och
41,2 vid HIPEC respektive non-HIPEC.
Som väntat sågs fler grad ≥3 komplikationer (24 vs 14%, p<0,0001) och längre vårdtider (18 vs 13 dagar, p<0,0001) i
HIPEC-armen. Man kan dock ifrågasätta generaliserbarheten då kirurgin var av
mycket hög kvalitet och patienterna hade
en relativt begränsad sjukdomsbörda.
Vid behandling med EGFRI utvecklas
efter hand behandlingsresistens, detta
sker via genetisk differentiering till och
klonal evolution av terapiresistenta tumörceller. När behandlingen avbryts har
resistenta kloner inte längre någon tillväxtfördel. Parseghian et al (#3511) ana-

lyserade retrospektivt en kohort på 135
patienter med wt RAS/BRAF kolorektalcancer som behandlades med EGFRI.
Upprepade plasmaprov för sekventiering
av cirkulerande tumör DNA (ctDNA)
användes för att estimera andelen muterade tumörceller. EGFR-I resistenta
tumörkloner minskade exponentiellt efter seponerad behandling med en halveringstid på ca 4-5 månader. Detta ger oss
en biologisk grund för EGFRI-rechallenge och -tajming.
Större chans till nytta
Prediktiva markörer kan identifiera
patienter med en större chans att dra
nytta av en specifik behandling medan
prognostiska förutspår sannolikheten
för ett kliniskt utfall såsom återfall eller
progress. Adjuvant cytostatika vid stadium III koloncancer förebygger återfall
genom erradikering av occult mikrometastasering. Dessvärre behandlas en inte
oansenlig andel patienter utan mikrometastaser i onödan och ytterligare en
grupp recidiverar trots behandling. Tie
et al (#3516) undersökte upprepad analys av ctDNA och behandlingssvar på
adjuvant cytostatika hos totalt 95 patienter med stadium III koloncancer. Mätbart ctDNA efter kirurgi och senare, efter
cytostatika, predicerade återfall, HR 3,7
(p=0,0014) respektive HR 7,7 (p<0,001).
Mätbart ctDNA har således potential att
detektera residual sjukdom som inte är
mätbar på radiologi och upprepad provtagning kan identifiera patienter som
drar nytta av adjuvant behandling och de
som inte gör det.
Tumör-infiltration av immunologiska T-celler verkar associerat med bättre
prognos men skulle även kunna predicera svar på immunterapi. Glaire et al
(#2515) presenterade en studie på data
från två adjuvant-studier (QUASAR2
och VICTOR) där man kvantifierat intratumoral T-celldensitet på cirka 1800 patienter med stadium II-III koloncancer. I
uni- och multivariabel analys visade sig
CD8+ celldensitet vara associerat med
en lägre risk för återfall och död, oberoende av etablerade prognostiska faktorer.
Cecilia Radkiewicz
specialistläkare
Pehr Lind
överläkare, onkologiska kliniken
Båda Södersjukhuset, Stockholm
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ZYTIGA® (abirateronacetat)

nu subventionerat också i nydiagnostiserad
högrisk metastaserad hormonkänslig
prostatacancer (mHSPC) i Sverige!
ZYTIGA® är subventionerat tillsammans
med prednison för behandling av
nydiagnostiserad högrisk metastaserad
hormonkänslig prostatacancer (mHSPC)
hos vuxna män i kombination med ADT,
när docetaxel inte är lämpligt.

ZYTIGA® – FROM THE
MOMENT OF METASTASES1,2
Nu, med ZYTIGA®†† för nydiagnostiserad högrisk mHSPC, kan du avsevärt förlänga
överlevnaden och fördröja sjukdomsprogression samtidigt som du förbättrar livskvaliteten1-3

ZYTIGA®†† FÖR mHSPC GER1,2:
38 % minskad risk för dödsfall jämfört med endast ADT
(HR 0,62; 95 % KI 0,51-0,76; P<0,001)¥

18,2 månaders fördröjning till radiografisk progression (>2x) jämfört med endast ADT
(33 månader jämfört med 14,8 månader; HR 0,47; 95 % KI 0,39-0,55; P<0,001)

25,8 månaders fördröjning till PSA-progression (>4x) jämfört med endast ADT
(33,2 månader jämfört med 7,4 månader; HR 0,30; 95 % KI 0,26-0,35; P<0,001)

Janssen-Cilag AB Box 4042, SE-169 04 Solna, Sweden
Tel +46 8 626 50 00, Fax +46 8 626 51 00, www.janssen.com/sweden
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docetaxelbaserad kemoterapiregim Vid mHSPC används ZYTIGA med 5 mg prednison
eller prednisolon dagligen. Vid mCRPC används ZYTIGA med 10 mg prednison eller
prednisolon dagligen. Trafikvarning: ZYTIGA har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Datum för senaste översyn av produktresumé 2017-11. För fullständig produktinformation och aktuellt pris,
se www.fass.se Janssen-Cilag AB Box 4042, SE-169 04 Solna Tel 08-626 50 00,
Fax 08-626 51 00, www.janssen.com/Sweden

JC-170482-1

ZYTIGA® (abirateronacetat)
Tablett: ZYTIGA 500 mg filmdragerade tabletter, avsett för oralt bruk. Violetta, ovala,
filmdragerade tabletter, präglade med ”AA” på ena sidan och ”500” på andra sidan.
Varje tablett innehåller 500 mg abirateronacetat. Den rekommenderade dosen är
1000 mg (två tabletter på 500 mg) dagligen som en engångsdos, som inte får intas
tillsammans med mat. ZYTIGA ska användas tillsammans med lågdos prednison eller
prednisolon. ATC-kod: L02BX03. ZYTIGA är receptbelagt och ingår i läkemedelsförmånen för metastaserad kastrationsresistent samt för nydiagnostiserad högrisk metastaserad hormonkänslig prostatacancer när docetaxel inte är lämpligt. Indikation:
ZYTIGA är en endokrin terapi som tillsammans med prednison eller prednisolon är
indicerat för: • behandling av nydiagnostiserad högrisk metastaserad hormonkänslig
prostatacancer (mHSPC) hos vuxna män i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT) • behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer
(mCRPC) hos vuxna män som är asymtomatiska eller har milda symtom efter svikt av
androgen deprivationsterapi hos vilka kemoterapi ännu inte är indicerad • behandling av mCRPC hos vuxna män vars sjukdom har progredierat under eller efter en

References:
1. ZYTIGA® (abirateronacetat) Produktresumé, Nov 2017, www.fass.se.
2. Fizazi K, et al. N Engl J Med. 2017;377:352–60.
3. Chi KN, et al. 2017. Benefits of abiraterone acetate plus prednisone when added to
androgen deprivation therapy in LATITUDE on patient-reported outcomes. Presented at ESMO Congress, Madrid 2017. Abstract 7830.

PHSWE/ZYT/1217/0002(1)

†† plus prednison och androgen deprivationsterapi (ADT) ¥genomsnittlig total överlevnad uppnåddes inte för ABIRATERON + ADT + PREDNISON
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Melanom: Ingen effekt
av IDO1-hämmare
Immunoterapin har varit på stark frammarsch inom melanom de senaste åren.
Lite överraskande kunde man på ASCO
2018 presentera en negativ studie med
en IDO1-hämmare. Vi börjar dock med
vad som kan förändra vår vardag.

S

edan januari i år har den nya stadieindelningen för melanom (AJCC
8th edition) varit aktuell. Under
ASCO visade man nu den externa valideringen av den nya stadieindelningen
med fokus på frågor om man i denna utgåva kan identifiera lågriskgrupper som
inte behöver adjuvant behandling.
Vad som är nytt är ytterligare subgrupper av stadium III melanom där
man nu delar in stadium III sjukdom i
undergrupperna A-D jämfört med A-C
tidigare. Det har även tillkommit ytterligare differentiering av lymfkörtelstatus
där man nu har lagt till N1c samt N3a-c.
Går man ner på ytterligare nivåer av
stadium IIIA kan man se tydlig korrelation mellan total överlevnad (OS) och
metastasstorlek i sentinel node, där en
storlek under 1mm medför tydligt förbättrad överlevnad.
Prognostisk säkerhet
Konklusionen av valideringen lyder att
den prognostiska träffsäkerheten står sig
väl mot tidigare stadieindelning. Dessutom visar den att stadium IIIA är en grupp
av patienter där ytterligare prognostisk
hjälp kan fås av metastasstorleken.
Metastasstorleken var också ett av inklusionskriterierna i studien DECOGSLT som nu presenterade ytterligare resultat avseende kirurgin vid melanom.
Redan under 2017 presenterades
MSLT-II studien där man jämförde melanomspecifik överlevnad mellan komplett
lymfkörtelutrymning och observation
hos patienter med sentinel node-positiva

(SN+) intermediärtjocka melanom. Redan där såg man tendenser till att observation var minst lika effektivt.
Resultatet som DECOG-SLT nu visar
stödjer detta. Efter tre års uppföljning
har man sett 75% DMFS (distant metastasis free survival) vid komplett lymfkörtelutrymning jämfört med 77 % för observationsgruppen. Liknande siffror ses
för total överlevnad (OS): 81% vid komplett lymfkörtelutrymning jämfört 82%
vid observation. Ytterligare uppföljning
upp till 60 månader visar heller ingen
signifikant skillnad mellan grupperna.
Slutsatserna var tydliga, en omedelbar
komplett lymfkörtelutrymning ökar inte
DMFS, progressionsfri överlevnad eller
total överlevnad och rekommenderas
därför inte till patienter med mikrome-

tastaser i SN (<1 mm). Dessa skall istället
observeras och förslagsvis följas med ultraljud var tredje månad.
Ny kombination
Sedan en tid tillbaka har man behandlat BRAFv600-muterade melanom med
kombinationen av BRAFi/MEKi. Antingen i första eller andra linjen, beroende på möjligheten till immunoterapi.
BRAF ingår i en intracellulär signalväg
som stimulerar tumörtillväxt. Hämning
av detta minskar således tillväxten i tumören. MEK ingår i samma signalväg
som BRAF och hämning av detta ger en
förlängd responsduration.
COLUMBUS-studien är en fas 3-studie som presenterade resultat avseende
överlevnad med en ny kombination. En-
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corafenib/Binimetinib mot Vemurafenib
eller Encorafenib i monoterapi.
Resultaten för progressionsfri överlevnad och total överlevnad ser lovande ut
med 14,9 mån respektive 33.6 mån för
kombinationen och en hazard ratio på
0,51 respektive 0,81 jämfört med monoterapi. En titt på biverkningarna visar
en fördelaktig profil utan tydliga besvär
med vare sig feber eller utslag som finns
med nuvarande regimer.
Studiens design kan dock diskuteras
eftersom vemurafenib i monoterapi inte
är standardterapi. Det är i stort sett alltid
en kombination av BRAFi/MEKi.
En sammanställning av samtliga BRA-

Fi/MEKi studier av Douglas Johnson
torde dock visa att effekten av den nya
kombinationen inte är underlägsen de
nuvarande och om möjligt bättre. Detta med en median OS på 33,6 månader
jämfört med 22,3 för Vemurafenib/Cobimetinib och cirka 24 månader för Dabrafenib/Trametinib i deras respektive fas 3
studier.
Förhoppningar
Det var också i år man väntade sig fas
3-resultaten på Keynote-252 studien.
Kombinationen mellan IDO1-hämmare
och PD1-hämmare i form av pembroluzimab hade i fas 2-studien visat goda

resultat. När nu fas 3-data skulle visas var
förhoppningarna höga.
Tanken bakom tillägget är att IDO1
via uppreglering kan öka resistensen mot
PD1-hämmare. IDO1-hämmare borde
då i teorin öka känsligheten och responsen för PD1-hämmaren.
De nya resultaten var inte lika goda
som de tidigare fas 2-data. Där hade man
sett att progressionsfri överlevnad hos
alla melanompatienter ökat från 12,8 till
22,8 månader. Men i fas 3-studien såg
man ingen effektskillnad med tillägg av
epacadostat till pembrolizumab jämfört
med pembrolizumab i monoterapi. Vare
sig total överlevnad eller progressionsfri överlevnad visade någon signifikant
skillnad. Studien är avslutad men ytterligare analyser fortsätter för att förstå
funktionen av IDO-1 i melanom.
Tarmflorans betydelse
Det presenterades även en hel del posters under ASCO med mer eller mindre
spännande fas 1-studier. En poster som
fattade mitt intresse var ”Gut microbiome and immunotherapy response in
melanoma patients”. Med hjälp av avföringsprov analyserades uppsättningen av
tarmbakterierna, som sedan matchades
med data för progressionsfri överlevnad.
Vad man lite överraskande såg var att
vissa typer av tarmflora gav en effekt på
progressionsfri överlevnad hos patienter
behandlade med immunoterapi.
Jag tror nog att det dröjer ett bra tag
innan vi kan börja använda oss av något
liknande i den kliniska verkligheten men
visst är det intressant att tarmens bakterier kan spela roll för vad vår melanombehandling har för effekt.

Gustaf Johansson
ST-läkare, Skaraborgs sjukhus, Skövde
Johan Falkenius
handledare, Tema Cancer, Karolinska
Universitetssjukhuset, Stockholm
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MEDICINSKA FRAMSTEG
INGER HOPP
De senaste årens cancer forskning har varit banbry tande, inte minst framste

gen inom immunterapier

MSD leder forskningen inom immunonkologi med ett av de snabbast växande företagsfinansierad

e utvecklingsprogrammen

Bara i Sverige har vi mer än 20 kliniska studier inom immunonkologi med nära 180 patienter
MSD:s immunterapi KEYTR UDA (pembrolizumab) är rekommendera t som

ett förstahandsval av NT-rådet*

Referenser: SPC Keytruda 07/2018, janusinfo.se
* delas med nivolumab och atezolizumab vid 2:a linjen NSCLC, delas med nivolomumab vid melanom, delas med atezolizumab vid 1:a & 2:a linjen UC, det finns ingen NT-rekommendation för behandling av klassiskt
Hodgkins lymfom (cHL).
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt
att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas
att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket.
KEYTRUDA® (pembrolizumab) 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning; 25 mg/ml
koncentrat till infusionsvätska, lösning. Monoklonal antikropp, PD-1-hämmare, Rx, EF. SPC 07/2018
Indikationer: KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med:
•avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom•metastaserad icke småcellig lungcancer
(NSCLC) i första linjen vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna•lokalt avancerad eller
metastaserad NSCLC vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 1% av tumörcellerna (TPS ≥ 1%) och som tidigare
behandlats med åtminstone en kemoterapiregim•recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom
(cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin
(BV) eller som inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV•lokalt avancerad eller
metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi•lokalt avancerad
eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för för cisplatinbaserad kemoterapi och vars
tumörer uttrycker PD L1 ≥ 10 enligt metoden Combined Positive Score (CPS).
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
Varningar och försiktighet:
•Immunrelaterade biverkningar som förekommit i samband med behandling inkluderar pneumonit,
kolit, hepatit, nefrit och endokrinopatier (såsom hypofysit, typ 1-diabetes mellitus, diabetesketoacidos,
hypotyreos och hypertyreos). Långvarig hormonell substitutionsbehandling kan vara nödvändig i fall av

MSD, Box 45192, S-104 30 Stockholm
08-578 135 00 msd.se

immunrelaterade endokrinopatier•Allvarliga immunrelaterade hudbiverkningar har rapporterats hos
patienter som fått pembrolizumab. Fall av Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys
(TEN), vissa med dödlig utgång, har rapporterats hos patienter som fått pembrolizumab. Om SJS eller TEN
bekräftas ska pembrolizumab sättas ut permanent•Pembrolizumab måste sättas ut permanent vid:
- immunrelaterade grad 3 biverkningar som återkommer
- varje immunrelaterad grad 4 toxicitet, undantaget endokrinopatier som kontrolleras med hormonell
substitutionsbehandling eller hematologisk toxicitet hos cHL-patienter
•Följande ytterligare kliniskt signifikanta, immunrelaterade biverkningar, inklusive allvarliga fall och
fall med dödlig utgång, har rapporterats i kliniska studier eller efter godkännandet: uveit, artrit, myosit,
myokardit, pankreatit, Guillain-Barrés syndrom, myastent syndrom, hemolytisk anemi, sarkoidos och
encefalit•Hos patienter som genomgått allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) har akut
GVHD, inklusive GVHD med dödlig utgång, rapporterats efter behandling med pembrolizumab•Vid urotelial
cancer ska läkaren innan insättning av behandling överväga den fördröjda effekten av pembrolizumab hos
patienter med sämre prognos som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi
Interaktioner: Inga formella farmakokinetiska interaktionsstudier har utförts med pembrolizumab.
Eftersom pembrolizumab elimineras från cirkulationen genom katabolism förväntas inga metabola
läkemedelsinteraktioner. Användning av systemiska kortikosteroider eller immunsuppressiva läkemedel
före start av pembrolizumab bör undvikas på grund av potentiell påverkan på pembrolizumabs
farmakodynamiska aktivitet och effekt.
För fullständig information se www.fass.se

Copyright© 2018 Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
08-19-ONCO-1267982-0000 aug 2018
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Akynzeo ingår i läkemedelsförmånen1

Referens: 1. www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/generell-subvention/
Akynzeo, netupitant/palonosetron, Antiemetika, serotonin (5HT3)-receptorantagonister (A04AA55). ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Blisterförpackning innehållande
en 300 mg/0,5 mg (netupitant/palonosetron) kapsel ges oralt cirka 1 timme före start av varje kemoterapicykel. Indikation: Akynzeo är avsett för vuxna som profylax mot akut och fördröjt
illamående och kräkningar i samband med högemetogen cisplatinbaserad kemoterapi vid cancer och som profylax mot akut och fördröjt illamående och kräkningar i samband med måttligt
emetogen kemoterapi mot cancer. Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varning och försiktighet: Förstoppning, Serotoninsyndrom, QTförlängning. Rx. F. Uppdatering av produktresumén 2017-08. För fullständig information vid förskrivning, se www.fass.se PP-3253

Address: Swedish Orphan Biovitrum AB, Postal address: SE-112 76 Stockholm, Sweden.
Visitor address: Tomtebodavägen 23A, Solna, Phone: +46 8 697 20 00, Web site: www.sobi.com
18

Post-ASCO 2018

Lungcancer: Kombinationerna dominerar
Om man skulle sammanfatta lungcancer på ASCO 2018 med ett ord skulle
det ånyo vara immunterapi, eller kanske snarare kombinationer innehållande immunterapi. Något som ser ut att
få stor betydelse för behandlingsmöjligheterna för lungcancer de närmaste
åren.

I

mmunterapi har snabbt fått en självklar plats i behandlingen av avancerad/metastaserad lungcancer, där
pembrolizumab används i första linjen
till patienter med PD-L1-uttryck ≥50%
i tumören. Bakgrunden är studien KEYNOTE-024, som dock endast inkluderade patienter med PD-L1-uttryck över
denna gräns. På ASCO presenterades
uppföljaren KEYNOTE-042, som även
innefattade patienter med lägre PD-L1uttryck (≥1%).
KEYNOTE-042 är en open-label, fas
3-studie som jämfört pembrolizumab
med cytostatika (karboplatin plus paklitaxel eller pemexetred), med 637 patienter i varje arm. Primära utfall var
overall survival (OS) för PD-L1 uttryck
≥50%, ≥20% samt ≥1%, och resultaten
visade fördel för pembrolizumab i alla tre
Studie

Patientgrupp

KEYNOTE-189

Icke-skivepitel NSCLC

KEYNOTE-407

Skivepitel NSCLC

IMpower131

Skivepitel NSCLC

IMpower150

Icke-skivepitel NSCLC

CheckMate-227*

NSCLC

grupperna, med hazard ratio (HR) 0,69
(95%-konfidensintervall 0,56-0,85) för
PD-L1 ≥50% och HR 0,81 (0,71-0,93) för
PD-L1 ≥1%. Den potentiellt mest intressanta patientkategorin, PD-L1 1-49%,
fanns endast med som en explorativ
analys, utan statistisk signifikant skillnad
mellan armarna. Huvudfynden verkar
alltså ha drivits av subgruppen av patienterna med högt PD-L1 uttryck.
Take home-budskapet från KEYNOTE-042 är att pembrolizumab som monoterapi i första linjens behandling av
avancerad/metastaserad icke-småcellig
lungcancer bekräftats vid PD-L1 uttryck
≥50% snarare än att det ska användas för
alla med PDL1 ≥1%.
Immunterapi i första linjen
Våren 2018 bjöd på flera stora fas 3 studier med immunterapi i kombinationsbehandling i första linjens behandling
av icke-småcellig lungcancer. Nyheter
släpptes inte bara på ASCO utan även
på American Association for Cancer
Research (AACR) annual meeting, varför resultat från båda konferenserna
sammanfattas här. Pembrolizumab plus
cytostatika har testats vid både icke-ski-

Test-arm

Kontroll
-arm

Antal i
varje arm

Kemo

410:206

Kemo

278:280

Pembro+
kemo
Pembro+
kemo
Atezo+
kemo
Atezo+
Kemo+bev

Kemo

343:340

Kemo+
bev

400:400

Nivo+ipi

kemo

38:48

Resultat HR
(CI: 95% )
OS: 0,49
(0,38-0,64)
OS: 0,64
(0,49-0,85)
PFS: 0,71
(0,60-0,85)
OS 0,78
(0,64-0,96)
PFS: 0,48
(0,27-0,85)

Tabell 1: Några nya fas 3-studier med immunterapi vid kombinationsbehandling av icke-småcellig
lungcancer, som presenterade på ASCO eller AACR årsmöte 2018.
*Resultat presenterade för patienter med tumor mutational burden (TMB) > 10 mutationer/Mb
and PDL1< 1%.
(Förkortningar: Atezo=atezolizumab; HR=hazard ratio; ipi=ipilumab; kemo=kemoterapi;
nivo=nivolumab; NSCLC=non-small-cell lung cancer; pembro=pembrolizumab; PFS=progression-free
survival; OS=overall survival.)

vepitel- och skivepitelhistologier (KEYNOTE-189 respektive KEYNOTE-407).
Atezolizumab har testats i kombination med cytostatika vid skivepitelcancer (IMpower 131) och i kombination
med cytostatika och bevacizumab vid
icke-skivepitelcancer (IMpower 150),
och kombinationen nivolumab-ipilumab
har jämförts med cytostatika (CheckMate-227). Studierna sammanfattas i tabell
1. Samtliga inkluderade mer än 500 patienter och de senare tre studierna mer
än 1000 patienter. Alla fem visade fördel
för immunterapi, tre för OS och två för
progression-free survival (PFS).
Av särskilt intresse var att effekterna
för immunterapi i kombinationsbehandlingar sågs även vid lågt PD-L1 uttryck.
Fler biverkningar
Det påtalades i dessa studier att inga nya
säkerhetssignaler identifierades. Det kan
vara värt att komma ihåg att det ändå
innebär att kombinationsterapier ger fler
biverkningar, men resultat på patient-reported outcomes från flera av studierna indikerar både god tolerabilitet och
förbättrad livskvalité för immunterapi i
kombinationsbehandlingar jämfört med
standardarmen.
Sammantaget kommer immunterapi
i kombinationsbehandling få en plats i
första linjens behandling av avancerad/
metastaserad icke-småcellig lungcancer
(både skivepitel och icke-skivepitel). Det
finns dock många frågor kvar att besvara
vad gäller val av kombination, patientselektion och betydelsen av biomarkörer.
ASCO 2018 bjöd inte på några practice-changing nyheter vad gäller operabel
lungcancer. Men tidiga resultat från ett
par fas 2-studier på neoadjuvant/adjuvant immunterapi presenterades. Antalet patienter i studierna är små, men
den sammantagna bilden talar för en
acceptabel säkerhetsprofil; neoadjuvant
immunterapi verkar inte fördröja tiden
till kirurgi nämnvärt. Vidare ser de pre-
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liminära siffrorna på utfallsmåttet, patologisk respons, lovande ut. Ett antal fas
3-studier pågår som förväntas ge säkrare
svar.
Adjuvant immunterapi
Immunterapi har också testats som konkomitant eller adjuvant behandling till
radiokemoterapi. Här finns en tydlig
hypotes att immunterapi skulle kunna
fungera synergistiskt med radiokemoterapi, genom att öka förutsättningarna för
immunrespons. Strålbehandling kan exempelvis tänkas öka utsläpp av tumörantigener samt öka rekryteringen av T-celler till tumören. PACIFIC-studien, som
publicerades i fjol, visade ökad PFS för
tillägg av 12-månaders durvalumab efter
radiokemoterapi. På ASCO 2018 presenterades data från en forskarinitierad
fas 2-studie på behandling av patienter
med inoperabel stadium 3 icke-småcellig
lungcancer (LUN 14-179) med pembrolizumab efter radiokemoterapi. Mediantid till metastas eller död var två år, vilket
stödde studiehypotesen om en ökning
från 12 till 18 månader baserat på historiska kontroller. Den progressionsfria
överlevnaden (PFS) var 1,5 år, vilket är
i linje med resultaten från PACIFIC-studien. Median OS hade ännu inte nåtts,
vilket betyder att den hamnar på >33
månader.
Pneumonit är en fruktad biverkan på
både strålbehandling och immunterapi,
och det har därför funnits en oro för att
kombinationen skulle innebära oacceptabla risker. Resultaten från PACIFIC,
LUN 14-179 samt första säkerhetsanalysen i fas 2-studien ETOP NICHOLAS på
nivolumab konkomitant med radiokemoterapi, som också visades på ASCO,
talar för att pneumonitrisken ändå kan
ligga på en godtagbar nivå.
Målstyrd behandling
Inga större nya studier presenterades
på ASCO vid icke-småcellig lungcancer
med ”targetable” genetiska förändringar,
med potentiella molekylära mål för behandling. Däremot var sekvensering ett
hett diskussionsämne på flera sessioner,
där framför allt sekvensering vid EGFR-muterad sjukdom och osimertinib
som förstahandsval lyftes fram, men
även alectinib vid ALK-rearrangemang.
Nya data på ASCO för denna tumörgrupp var interimsanalysen från en fas
3-studie på tillägget bevacizumab till
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EGFR-inhibitorn erlotinib (NEJ 026).
Studien inkluderade 224 patienter, och
median PFS var 16,6 månader för kombinationen bevacizumab-erlotinib jämfört
med 12,4 för erlotinib i monoterapi (HR
0,56; CI 95%: 0,39-0,80). Kombinationer
av immunterapi och riktade behandlingar fick också uppmärksamhet på ASCO,
eftersom de har eller håller på att testas i
flera studier. Men totalt sett har kombinationerna gett ingen eller blygsam til�läggseffekt och ofta mycket biverkningar.
En annan liten men intressant studie,
som presenterades som poster på ASCO,
var en open-label studie på metformin
som tillägg till målriktad behandling (läkarens val) vid EGFR-muterad lungcancer. Studien inkluderade 139 patienter
och visade på förbättrad overall response
rate (ORR), PFS och OS i gruppen som
fick metformin. Det faktum att metformin är ett billigt läkemedel med välkänd
och snäll säkerhetsprofil gör dessa resultat särskilt tilltalande, och det kan det
tänkas att större fas 3-studier kommer
att initieras.
Take home-budskapet från ASCO
2018 när det gäller avancerad/metastaserad icke-småcellig lungcancer med
”targetable” genetiska förändringar är
att det fortfarande gäller att fullt utnyttja arsenalen av målriktade behandlingar,
innan annan behandling och eventuellt

immunterapi kommer in. Sistnämnda
sannolikt i så fall som del i kombinationsbehandling.
Vid småcellig lungcancer kan man på
ASCO konstatera att immunterapi verkar
göra entré även här. Fas 2-studien KEYNOTE-158 presenterades, som inkluderade 107 tidigare obehandlade patienter.
ORR för pembrolizumab var 19%, och
73% av patienterna som svarade på behandling hade en responsduration på
mer än ett år. Kanske att den långa överlevnadssvansen som är så karakteristiskt
för immunterapi med checkpoint-inhibitorer även kan gälla vid småcellig lungcancer?

Bethany Van Guelpen
ST-läkare, Umeå
Andreas Hallqvist
handledare, Göteborg

Nutrionskonferens i Oslo
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Prostatacancer: Ännu ingen vinst
med adjuvant kemoterapi
Det är över tio år sedan Scandinavian
Prostate Cancer Group började sitt arbete med SPCG 12- och SPCG 13-studierna. Vid den tiden var det redan känt
att cytostatikabehandling var effektiv
vid metastaserad bröst-, kolorektaloch prostatacancer. Vid såväl bröstcancer som kolorektal cancer är sedan lång
tid även adjuvant kemoterapi en standardterapi, men för patienterna med
prostatacancer har indikationen för cytostatika vid tidig sjukdom varit oklar.

S

PCG-12 som undersökte nyttan av
docetaxel med prednisolon utan
hormonterapi (HT) efter prostatektomi utföll negativt. GETUG-12 respektive RTOG-0521 som båda analyserar tillägget av cytostatika till HT med
samtidig lokalbehandling vid högrisk
cancer, har båda visat positiva signaler
för docetaxeltillägget (i GETUG-12 gavs
även Estramustine) men någon överlevnadsvinst har inte uppnåtts vid 8,8 respektive 5,5 års uppföljningstid i dessa två
studier. Möjligen krävs ännu längre uppföljningstid.
SPCG 13-studien presenterades vid
årets ASCO av Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen (abstract: 5000) där man
undersökt om adjuvant docetaxel förbättrar biokemisk sjukdomsfri överlevnad efter kurativt syftande strålbehandling. I denna fas III-studie inkluderades
patienter med intermediär- och högrisktumörer (16% respektive 84%). Skillnaden jämfört med RTOG-0521 som
presenterades på ASCO 2015 är att SPCG-13-studien även inkluderat patienter
med intermediärrisk och inte uteslutande högrisk som RTOG-studien gjorde.
Patienterna randomiserades 1:1 till
docetaxel eller monitorering. Alla hade
tidigare fått neoadjuvant och adjuvant
antihormonell behandling och extern
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strålbehandling. Primary endpoint var
PSA-ökning med 2 ng/ml eller mer
över nadir. Man följde patienterna med
PSA-mätning var tredje månad i 2 år,
därefter var sjätte månad i 3 år till. Man
kunde inte se någon skillnad i PSA-progression-free survival varför adjuvant
docetaxel efter primär strålbehandling
inte bör betraktas som en ny standard.
PSMA-PET för biokemiska recidiv?
För att ta ställning till riktad behandling
av biokemiska återfall av prostatacancer
är det angeläget att ha en bra diagnostisk metod. Dr Wolfgang Fendler från
UCLA presenterade en prospektiv studie
(abstract: 5001) där man inkluderade patienter med biokemiskt recidiv (PSA ≥ 2
ng/ml) efter radikal prostatektomi och/
eller strålbehandling. För att lokalisera
recidiv använde man en ny avbildningsmetod, 68Ga-PSMA11-PET. Man undersökte både på patient- och lokaliseringsnivå ifall PSMA-PET-positiva fynd
hade positivt prediktivt värde. Man fann
att PSMA-PET-positiva fynd hade ett
positivt prediktivt värde, på patientnivå

89 % och på lokaliseringsnivå 91 %. 25 av
studiens 250 patienter erhöll också riktad terapi mot PET-fynden, och 78 % av
dem responderade med >50 % PSA-nedgång alternativt omätbart PSA. Durationen av responserna rapporterades dock
inte. Slutsatsen av studien var att man
närmast planerade för en FDA-ansökan
för att göra PSMA-PET tillgänglig för fler
patienter.
PARP-hämmare vid mCRPC
Mateo et al publicerade 2015 en fas
II-studie inkluderande patienter med
prostatacancer med defekter i DNA-reparationsgener vilka inte längre svarade
på standardbehandling. Dessa patienter
fick behandling med PARP-hämmaren
olaparib som blockerar DNA-reparationsvägar i celler som har så kallade
HRR-defekter (HRR=homologous recombination repair). Studien visade att
PARP-hämmare hade mycket bra behandlingseffekt hos dessa patienter.
Studien som presenterades vid årets
ASCO av Dr Noel Clarke (abstract:
3061) hade hypotesen att olaparib och
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Ge dina patienter
den tunnaste nålen
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Ytterdiameter

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

Tunnare nål,
samma funktionalitet

Innerdiameter

27G

Nåltjocklek mäts i gauge (G) vilket motsvarar nålens diameter. Ju högre
gauge desto tunnare nål. Under de närmaste månaderna byter vi
nåltjocklek på samtliga behandlingsstyrkor för Innohep® (tinzaparin)
från 27G till 29G. Den nya nålen får tunnare yttervägg men har samma
innerdiameter som tidigare. Det innebär att flödeshastighet och tryck är
oförändrad.3
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1. http://www.leo-pharma.com/needle-size-investigation 201705-31 2. van der Wall SJ et al. Continuation of low-molecular-weight
heparin treatment for cancer-related venous thromboembolism:
a prospective cohort study in daily clinical practice. Journal of
Thrombosis and Haematosis. 2016:14(1) 1-6. 3. Glenski S, Conner
J. 29 gauge needles improve patient satisfaction over 27 gauge
needles for daily glatiramer acetate injections. Drug Healthcare
Patient Safety. 2009:1 81-6.

LEO Pharma AB
Box 404
SE-201 24 Malmö

Tel.: 040-352200
info.se@leo-pharma.com
www.leo-pharma.se

Innohep® (tinzaparin). ATC-kod: B01AB10. Injektionsvätska. Rx. Ingår i läkemedelsförmånen. Styrkor: 10 000 anti-Xa IE/ml samt 20 000 anti-Xa IE/ml, i förfyllda injektionssprutor samt injektionsflaskor. Indikationer: SmPC 20
000 anti-Xa IE/ml: Behandling av djup ventrombos och lungemboli hos vuxna när trombolytisk behandling eller
kirurgi inte är aktuell. Förlängd behandling av venös tromboembolism samt prevention av återfall hos vuxna patienter med aktiv cancer. SmPC 10 000 anti-Xa IE/ml: Trombosprofylax vid kirurgi, speciellt vid ortopedisk, allmän
eller onkologisk kirurgi hos vuxna. Trombosprofylax vid immobilisering på grund av akut medicinsk sjukdom
såsom: akut hjärtsvikt, akut andningssvikt, allvarliga infektioner, aktiv cancer, samt försämringsepisoder av reumatiska sjukdomar hos vuxna. Trombosprofylax - antikoagulation vid extrakorporeal cirkulation av blod under
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patienter som erhåller neuroaxial anestesi. Om neuroaxial anestesi planeras ska Innohep avbrytas minst 24
timmar innan proceduren utförs. Innohep ska inte återinsättas före minst 4-6 timmar efter användningen av spinal anestesi alternativt efter att katetern avlägsnats. För fullständig produktinformation, sortiment och priser se
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abirateron (Zytiga) har en synergistisk
antitumoral effekt genom att olaparib
påverkar den androgenreceptorberoende transkriptionen medan abirateron
försvårar DNA-reparationen. Studien är
en randomiserad fas II studie som inkluderar patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC)
oberoende av HRR-status. Alla patienter
hade tidigare haft behandling med docetaxel och alla hade haft minst 2 linjers
kemoterapi tidigare. Ingen av dem hade
haft någon andra generationers antihormonell terapi. De randomiserades 1:1
till olaparib och abirateron eller placebo
och abirateron. Man undersökte om det
fanns någon skillnad i radiologisk PFS.
Man fann en tydlig skillnad mellan de
två grupperna. Patienter som fick kombinationsterapi hade rPFS på 13,8 månader
jämfört med abirateron och placebo med
rPFS på 8,2 månader. I efterhand har
man också tittat på mutationsstatus och
såg att den ökade rPFS för kombinationsgruppen kvarstod i undergrupperna. Det
innebär att det inte fanns något tydligt
värde för test av DNA-reparationsstatus.
Man kunde också se en tydlig skillnad
gällande biverkningar som var mycket
vanligare med kombinationsbehandlingen och allvarliga biverkningar (≥ grad 3)
inkluderande anemi och allvarliga kardiovaskulära händelser.
Kan man lita på PSA?
CHAARTED-studien randomiserade män
med metastaserad hormonkänslig PC
(mHSPC) till antingen antihormonell
terapi eller antiandrogen terapi + docetaxel under 2012-2016. Studien visade
signifikant skillnad i överlevnad, där

män som fick docteaxel + antiandrogen
terapi levde längre. Överlevnadsvinsten
var dock begränsad till män med högvolymsjukdom.
Analysen som presenterades på ASCO
som poster (abstract: 5046) använde patientmaterialet från CHAARTED-studien och undersökte något som kallades
PSA-Clinical discordance vilket betyder
radiologisk eller klinisk progress hos patienter med metastaserad prostatacancer utan samtidig ökning av PSA. Målet
med studien var att hitta ett sätt för att
bättre kunna monitorera sjukdomen
under pågående behandling. Patienter
randomiserades till antiandrogen terapi
eller antiandrogen terapi + docetaxel.
Stratifiering gjordes efter högvolymoch lågvolymsjukdom. Klinisk progress
definierades som ökande symtomatiska skelettmetastaser eller progression
enligt RECIST-kriterier eller klinisk
försämring. PSA-progress definierades
som en ökning av PSA på mer än 50 %
över behandlingens nadir, med två konsekutiva ökningar uppmätta med minst
två veckors skillnad. Hos patienter med
lågvolymsjukdom verkade den totala överlevnaden (OS) vara signifikant
sämre hos patienter som utvecklade klinisk progressiv sjukdom utan samtidig
PSA-ökning jämfört med patienter med
PSA-progression (31 vs 60 månader).
Vid högvolymsjukdom var det vanligaste progressionsmönstret PSA-progress följt av klinisk progress i båda armarna. Vid lågvolymsjukdom var det
dominerande mönstret för progression
klinisk progression utan PSA-progress.
Klinisk sjukdomsutveckling i avsaknad
av en PSA-ökning var mycket vanligt hos

patienter som behandlades för metastaserad kastrationskänslig prostatacancer.
Resultaten belyser behovet av att införa
också bilddiagnostik vid monitorering
under behandling istället för att förlita
sig på PSA enbart.
Dr Pasquale Rescigno et al presenterade en poster (abstract: 5063) baserat på
en prospektiv, internationell, multicenter
studie som inkluderade patienter från
13 olika cancercentra. Bakgrunden till
denna var att tidigare studie visade att
PSA-minskning med 30 % efter 4 veckors behandling med abirateron var associerad med bättre resultat hos patienter
med mCRPC. För närvarande använder
man PSA-mätning efter 12 veckors behandling för utvärdering av behandlingsrespons hos patienter med mCRPC. I
studien inkluderades patienter som hade
fått antingen abirateron (Zytiga) eller
enzalutamid (Xtandi) som första linjens
hormonell behandling för mCRPC. PSA
mättes vid start, efter fyra veckor och
efter tolv veckor. PSA-respons definierades som ≥30% minskning från baseline och PSA-progression som en ökning
med 25% från baseline. En minskning
av PSA ≥30 % efter fyra veckor sågs hos
51%. Man visade att ≥30 % minskning
av PSA efter fyra veckor var associerad
med längre median OS (23,2 vs 15,2 månader). PSA-minskning med ≥30 % även
efter 12 veckor var associerad med längre median OS (21,7 vs 12,7 månader).
Studien visade att PSA-förändringar redan efter de första 4 veckorna med abirateron- eller enzalutamidbehandling är
starkt associerade med klinisk outcome
hos mCRPC-patienter vilket innebär en
möjlighet till tidigare responsevaluering

Boglarka Fekete
ST-läkare
Åsa Jellvert
handledare
båda Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg
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Njurcancer: En ny
standard presenterades
I CARMENA, en fransk fas III, non-inferiority studie, har man jämfört cytoreduktiv nefrektomi följt av Sunitinib
med enbart Sunitinib för patienter
med metastaserad klarcellig njurcancer
(RCC). 450 patienter med moderat- och
hög risk randomiserades till nefrektomi + Sunitinib (arm A) vs Sunitinib (arm
B). Vid uppföljning efter fyra år (median 50,9 månader) har 326 dödsfall inträffat. Ingen skillnad har observerats
i ORR (overall respons rate) eller PFS
(progressionsfri överlevnad). Overall
survival (OS) var 18,4 månader i Sunitinibgruppen jämfört med 13,9 i kirurgi-gruppen.

I

nkluderingen till studien tog över
åtta år och lämnar en del tolkningssvårigheter, 6,7 % av patienterna i
Arm A blev inte opererade och 22 % fick
aldrig Sunitinib. I Arm B blev 17 % nefrektomerade och 4,9 % fick aldrig Sunitinib. Ändå bedömdes denna studie som
”practice changing” på kongressen och
Sunitinib utan nefrektomi föreslogs som
ny standard för patienter med metastaserad njurcancer av moderat- och hög
risk. Behandlingen behöver dock individualiseras och nefrektomi fortsätter att
vara aktuellt vid stora symptomgivande
tumörer eller begränsad distal spridning.
Det är också oklart vilken roll nefrektomi kommer att ha vid nya behandlingar
som exempelvis immunoterapi.
Där presenterades lovande resultat
från Keynote 427. Denna fas-2 studie har
tittat på Pembrolizumab som monoterapi i första linjens behandling vid avancerad njurcancer, uppdelat på klarcellig
(kohort A) och icke klarcellig (kohort B).
På kongressen redovisades delresultaten
(median uppföljning 12 månader) från
110 patienter med klarcellig njurcancer.
ORR var 38 % med komplett respons hos
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2,7 % av patienterna. 74 % drabbades av
någon behandlingsrelaterad biverkning
men bara 10,9 % avbröt behandlingen på
grund av biverkningar. Studien är liten
och inkluderade patienter från olika riskgrupper och med olika PD L1-uttryck.
Men monoterapi med Pembrolizumab
visar lovande resultat med acceptabel
toxicitet . Potentiella responsassocierade
biomarkörer ska presenteras framöver.
Neoadjuvant vid blåscancer
Långtifrån alla patienter med blåscancer
är lämpliga för neoadjuvant behandling
med cisplatin. Men för dem som ändå
är det presenterades spännande resultat från två neoadjuvanta immunoterapi-studier vid muskelinvasiv urinblåsecancer.
I fas II-studien PURE-01 gavs tre behandlingar med Pembrolizumab. Vid
tiden för analysen var 25 patienter evaluerbara samtliga av dessa var microsatellit stabila. pCR (komplett patologisk
respons) observerades hos 39,5 % och
tumörminskning till < T2 hos hälften av
patienterna (50,1 %). Endast en patient
avbröt behandlingen med grad 3 biverkningar. Neoadjuvant Pembrolizumab
verkar förenat med få biverkningar och
försenade inte tiden till kirurgi. Biomarköranalyser pågår och utöver tumörens
PD-L1-uttryck kommer även immunogenetiska varianter och deras dynamik
under pågående behandling kartläggas.
I den andra studien (ABACUS), även
den en fas II-studie, granskades Atezolizumabs säkerhet och effektivitet som
neoadjuvant behandling. Två Atezolizumabbehandlingar gavs och i interimsanalaysen presenterades data från 68
patienter med muskelinvasiv urotelialcancer T2-4N0M0 som var icke lämpliga
för cisplatinbehandling. Behandlingsrelaterade biverkningar grad 3-4 observerades hos 12 % av patienterna. Sju kunde
inte opereras. pCR uppnåddes hos 18 av
62 (29 %) patienter (40 % i den PD-grad
3-4 L1 positiva gruppen). Tumörreduktion till < T2 förekom hos 39 % av patienterna. Framöver kommer även resultaten
från den pågående biomarköranalysen
som inkluderar T- cells infiltration och
PD-L1 status före och efter behandlingen
att presenteras.
Uppföljning immunterapi
På kongressen presenterades uppdateringar av immunoterapistudier som re-
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dan blivit implementerade i klinisk praxis för första och andra linjens behandling
av metastaserad blåscancer.
På ASCO presenterades också uppdateringar av immunoterapi-studier som
redan godkänts för behandling av metastaserad blåscancer och bekräftade tidigare presenterade data.
Pembrolizumab har fått en godkänd
indikation som första linjens behandling
av metastaserad urotelial cancer till patienter som inte är lämpliga för Cisplatin,
baserat på Keynote 052, en icke randomisrad fas II-studie.
Man presenterade nu effektivitets- och
säkerhetsdata i en ettårsuppföljning (median=11,5 månader). 370 patienter fick
behandling med Pembrolizumab i första
linjen. En tiondel var äldre än 85 år. ORR
var 28,9 % i hela gruppen och något högre (47,3 %) i den PD-L1-positiva gruppen. pCR observerades hos 8,1 % och
PR (partiellt svar) hos 20,8 %. Median
2-års överlevnad (OS) var 11,5 månader
och var längre i PD-L1-positiva gruppen
(18,5 månader). Behandlingsrelaterade
biverkningar grad 3 observerades hos
20,3% av patienterna och immunologiska biverkningar hos 24,6 %.
Även Atezolizumab är godkänt som
första linjens behandling till patienter
med metastaserad blåscancer som bedöms icke lämpliga för Cisplatin, men
också vid andra linjens behandling efter
föregående cytostatikabehandling. Studien IMvigor 210 presenterade nu en
2-årsuppföljning. I denna fas II-studie
blev 119 patienter evaluerade i första linjens behandling (median uppföljningstid
29 månader) och 310 patienter i andra
linjens behandling med 33 månaders
median uppföljning. I första linjen såg
man ORR på 24 % (CR hos 8 %). Progressionsfri median överlevnad är inte
uppnådd då 19 av 28 patienterna fortfarande svarar på behandling. Utöver detta
tittade man på subgruppen ≥ 80 år, 25
patienter behandlade i första linjen med
ORR 28 % and CR på 12 %.
Testiscancer
En fas II studie från Memorial Sloan Kettering cancer center har kartlagt effekten
av 2 cykler adjuvant EP (Etoposid och
Cisplatin) för patienter med Stadium
II non-seminom germ cell cancer (NSGCT) som genomgått retroperitoneal
lymfkörtelutrymning (RPLND). Studien
omfattade 156 patienter Uppföljningsti-

den är 9 år. 10 års recidivfri överlevnad
och OS är 98 respektive 99 %. Man har
observerat en acceptabel toxicitet och
inga sjukdomsrelaterade dödsfall har
rapporterats. Slutsatsen blev att 2 cykler
EP har likvärdig återfall riskreducerande
effekt som 2 cykler BEP (Bleomycin, Etoposid och Cisplatin). Tillägg av Bleomycin till dessa patienter bedömdes ej nödvändig.
En annan fas II-studie (NCT01873326)
har jämfört TIP (Paklitaxel, iIfosfamid
och Cisplatin) med BEP som första linjens behandling för patienter med intermediär eller dålig prognos grupp germ
cell tumörer (GCT). Patienterna randomiserades till 4 cykler TIP (n=42) eller
standard (BEP n=44)
TIP hade en likvärdig 6-månaders effekt som BEP och skulle kunna utgöra ett
alternativ till patienter där kontraindikationer för behandling med Bleomycin
föreligger.
Peniscancer
Kombinationer med platinabaserad kemoterapi är grunden för behandling av
peniscancer, dess toxicitet begränsar
dock värdet av behandlingen för patienter med metastaserad sjukdom. VinCaP
en engelsk multicenterstudie ville utvärdera toxiciteten och sjukdomskontrollen med den icke platinaderiverade
cytostatikan Vinflunin. 25 patienter
inkluderades. 19 med M1 sjukdom. Av
22 patienter som fick behandlingen fick
68 % grad 3-4 biverkningar, neutropeni
var vanligast (23%). 12 månaders PFS
var 16,7 %, median OS 8,4 månader och
1-årsöverlevnaden 34 %. ORR (overall
respons rate) 27,3 % var jämförbar med
andra nyligen genomförda fas II-studier.

Jenny Isaksson
ST-läkare, Linköping
Ingrida Verbiené
handledare, Linköping
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Indikationer
TECENTRIQ i monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad
eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) efter tidigare behandling med kemoterapi.
Patienter med EGFR-aktiverande mutationer eller ALK-positiva tumörmutationer bör också ha
fått målstyrd behandling innan de behandlas med TECENTRIQ.
TECENTRIQ i monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller
metastaserad urotelialt carcinom (UC):
• efter tidigare behandling med platinuminnehållande kemoterapi, eller
• då cisplatin inte anses lämpligt och då med tumörer som har ett PD-L1-uttryck ≥ 5 %.
qDetta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera
ny säkerhetsinformation. Hälso-och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.
Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på
sverige.safety@roche.com eller via telefon 08-726 12 00.
TECENTRIQ® (atezolizumab), PD-L1 hämmare, L01XC. (Rx, EF)
Kontraindikationer: Överkänslighet mot atezolizumab eller mot något hjälpämne i läkemedlet.
Varningar och försiktighet: Immunrelaterade biverkningar: kan inträffa efter den sista dosen
atezolizumab. Baserat på biverkningens svårighetsgrad bör atezolizumab sättas ut och
kortikosteroider administreras. Dosering: Fast dos 1200 mg i.v. var tredje vecka. Initial infusion måste
administreras under 60 minuter. Om första infusionen tolereras väl kan följande infusioner ges under
30 minuter. Förpackningar: Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1200 mg atezolizumab.
Senaste produktresumé uppdaterad 2018-07-02. För fullständig information se www.fass.se
1. www.janusinfo.se
Roche AB, 08-726 12 00, www.roche.se | www.rocheonline.se
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KISQALI

®

FÖRLÄNGD PFS
MED BIBEHÅLLEN
LIVSKVALITET**
Kisqali® + letrozol i första linjen ger
25,3 månaders progressionsfri
överlevnad i median, jämfört med
16 månader med enbart letrozol.

(HR 0.568; 95% CI 0.457–0.704; P = 9.63 x 10–8)***1–3

Behandlingsindikation
Kisqali® i kombination med en aromatashämmare
är indicerat för behandling av postmenopausala
kvinnor med HR+/ HER2– lokalt avancerad eller
metastaserande bröstcancer, som initial
endokrinbaserad behandling.1

**Jämfört med behandling av enbart letrozol.
***Hos postmenopausala kvinnor med spridd bröstcancer.
HR+ = hormonreceptor-positiv
HER2 – = human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-negativ
Referenser:
1. Kisqali produktresume, 2018-04-12.
2. Hortobagyi GN, Stemmer SM, Burris HA, et al. N Engl J Med.
2016;375(18):1738-1748.
3. Hortobagyi GN, Stemmer SM, Burris HA et al. Updated results
from MONALEESA-2. http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/
JCO.2017.35.15_suppl.1038.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning för att möjliggöra snabb identifikation av ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal upp manas att rapportera varje misstänkt biverkning till
Läkemedelsverket eller direkt till Novartis på safety.se@novartis.com
eller elektroniskt via https://psi.novartis.com
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Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska medel, proteinkinashämmare
Indikation: Kisqali i kombination med en aromatashämmare är indicerat
för behandling av postmenopausala kvinnor med hormonreceptor- (HR-)
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respektive 200 mg). Varningar och försiktighet: Neutropeni, avvikande
lever värden och förlängt QT-intervall kan uppkomma vid behandling med
Kisqali och bör monitoreras under de första behandlingscyklerna. Kisqali
ska inte användas till patienter som redan har eller som löper betydande
risk att utveckla QTc-förlängning. Kontraindikationer: Överkänslighet mot
den aktiva substansen, jordnöt, soja eller mot något ingående hjälpämne.
För mer information: www.fass.se. Senast översyn produktresumé 12 april
2018. (L01XE42, Rx, F). Novartis Sverige AB, BOX 1150. 183 11 Täby. Tel: 08
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Bröstcancer: Kan man ge
mindre behandling?
De två studierna som det inför ASCO
pratades mest om var TAILORx och
PERSEPHONE. TAILORx var som ett av
fyra abstracts också utvald till plenary
session. Studien är en randomiserad
fas III-studie för att utvärdera biomarkörstyrd behandling och ett försök
att identifiera den grupp av adjuvanta
bröstcancerpatienter som inte har någon större vinst av adjuvant kemoterapi för att därigenom undvika överbehandling.

I

studien randomiserades kvinnor med
hormonpositiv, HER2-negativ och
nod-negativ opererad bröstcancer
med Recurrent score (RS) på 11-25, till

antingen adjuvant endokrinbehandling
eller adjuvant kemo-endokrinbehandling. RS fås fram med gentestet Oncotype, som ger ett värde från 0-100. Vid ett
lågt värde vet man att vinsten med tillägg
av kemoterapi till den endokrina behandlingen ger en mycket liten vinst, vid
ett högt värde vet man att kemoterapi ger
stora vinster. För intermediärgruppen,
med RS 11-25, har man däremot varit
osäker över vilken vinst kemoterapin ger.
Resultaten från studien visar att det
inte är en sämre behandling att avstå
kemoterapi för denna grupp. När författarna har tittat vidare på subgrupper
har man ändå kunnat se att för patienter
som är under 50 år finns förmodligen en

viss vinst av kemoterapi redan vid RS 16,
och att denna grupp ska rekommenderas
både kemo- och endokrinbehandling.
Det gäller också alla patienter med RS
över 26. Hur detta ska implementeras i
den svenska sjukvården återstår att se.
Det finns flera tester ute på marknaden
men än så länge är det bara Oncotype
som har det vetenskapliga stödet och
som alltid finns det en prislapp även för
detta test.
Sex eller tolv månader
PERSEPHONE är en brittisk randomiserad fas tre-studie som försöker besvara
frågan om hur länge trastuzumab bör ges
adjuvant. I denna studie har man jäm-

Chicago bjöd på vackert väder större delen av ASCO-kongressen. Foto: Joanna Östling Palme.
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fört sex månader trastuzumab mot tolv
månader i ett non-inferiority upplägg.
Studiepopulationen består av både hormonpositiva och hormonnegativa patienter. Inklusionen har pågått från 2007
till 2015 och med anledning av detta har
trastuzumab givits både sekventiellt och
konkommittant och kombinerats med
olika kemoterapiregimer. Totalt 4088 patienter inkluderades.
När man redovisar total överlevnad
efter fyra år så lever 94,8% i 12-månadersgruppen och 93,8 procent i 6-månadersgruppen. En skillnad på en procentenhet, vilket är lägre än studiens
non-inferiority-gräns på tre procentenheter och ger en Hazard ratio (HR) på
1,14 och ett p-värde på 0,0006. Diskussionen som följde efter presentationen
rörde den subgruppsanalys som visar att
det finns en tendens till fördel för 12 månaders-gruppen när behandlingen ges
konkommittant samt om den ges neoadjuvant.
Studien innehöll ännu inte någon subgruppering av nod-negativa respektive
nod-positiva patienter. Eftersom vi idag
går mer och mer mot en neoadjuvant
behandling och även ger trastuzumab
konkommittant med kemoterapi är det
osäkert om vi kommer överge tolv månaders behandling med trastuzumab utifrån resultaten i PERSEPHONE.
I den franska PHARE-studien från
2013 kunde man inte visa att sex månaders trastuzumab var likvärdigt med
tolv månader. Diskussionen om längden på användningen av trastuzumab
lär fortsätta men resultaten från PERSEPHONE-studien påvisar ändå att det
förmodligen är ofarligt att ge en kortare
behandling med trastuzumab hos patienter med mer lågriskprofil.
Metastaserad BC
När det gäller metastaserad bröstcancer
handlade mycket om CDK-inhibitorer.
MONALEESA 3 presenterades som är
en randomiserad fas tre-studie där man
jämfört ribociclib med fulvestrant mot
singelbehandling med fulvestrant. Behandlingen har givits i första och andra
linjen till postmenopausala kvinnor med
hormonpositiv och HER2-negativ metastaserad bröstcancer. Resultaten visar
progressionsfri överlevnad (PSF) på 20,5
månader jämfört med 12,8 månader med
HR 0,593 i hela populationen. Vid andra
linjens behandling var PFS 14,6 vs 9,1
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månader, med HR på 0,565. Vid första
linjens behandling har PSF inte uppnåtts
i experimentarmen vid presentationen.
Därefter presenterades data från MONARCH 2 som jämfört abemaciclib och
fulvestrant mot singelbehandling med
fulvestrant. Här gavs behandlingen i andra linjen till pre-, peri- och postmenopausala kvinnor med hormonpositiv och
HER2-negativ metastaserad bröstcancer.
Resultaten som presenteras påvisar en
PFS på 16,4 månader i experimentgruppen mot 9,3 månader i kontrollarmen
med ett HR på 0,553. I den pre/perimenopausala subgruppen var median-PFS
ännu ej är uppnådd i experimentarmen
medan den i kontrollarmen var 10,5 månader.
Resistensutveckling
I PALOMA 3-studien har man undersökt
resistensutveckling mot CDK 4/6-inhibition. Studien jämför palbociclib och
fulvestrant mot singelbehandling med
fulvestrant. Författarna har bland annat
undersökt cirkulerande tumör-DNA före
och efter behandling med palbociclib.
PIK3CA-mutationer förekom i båda
grupperna medan RB1-mutationer sågs
i en liten del av den palbociclib behandlade gruppen. Det finns nu data från
studier med alla tre CDK-inbibitorer,
både med aromatashämmare och med
fulvestrant, i första och andra linjens
behandling. Alla tre har jämförbara resultat. Det som skiljer dem åt är biverkningsprofilen där abemaciclib har något
mindre hematologisk toxicitet och mer
gastrointestinala biverkningar, medan riboiciclib och palbociclib har mer hematologisk toxicitet, och där ribociclib kan
ge förlängd QTc. En fråga för framtiden
och för vidare diskussion för bröstonkologer är om vi ska välja preparat utifrån
biverkningsprofil som passar den enskilde patienten? En annan viktig fråga är
om denna läkemedelsgrupp ska ha sin
plats redan i första linjen och om det ska
ges tillsammans med aromatashämmare
eller fulvestrant?
Spännande data
En spännande fas I-studie som presenterades undersökte effekten av neoadjuvant talazaparib, en PARP-hämmare hos
kvinnor med BRCA-mutation. Behandlingen gavs som tablett dagligen under
sex månader till 20 patienter. Femton
av dessa hade en trippelnegativ tumör

och fem hormonreceptorpositiv tumör. HER2-positivitet utgjorde ett exklusionskriterium. Biverkningarna var
framförallt hematologiska och en del patienter krävde dosreduktioner och även
blodtransfusioner. Resultaten visar att 53
procent uppnådde komplett patologisk
remission, vilket är mycket lovande resultat. Efter operation erhöll patienterna
adjuvant kemoterapi följt av endokrinbehandling när detta var aktuellt. En större
studie är redan på gång och det ska bli
intressant att följa utgången av den.
Nya preparat
Jakten på nya preparat pågår ständigt
och det som kanske ser mest lovande ut
av de som presenterades är SYD985. Resultat från fas I-studien för detta preparat presenterades under postervisningen.
SYD985 är ett antikroppskonjugat där
duocarmycin, som är en mycket potent
alkylerare, kopplats till trastuzumab. Behandlingen gavs till både HER2-positiva,
trippelnegativa och en grupp som definierats som låg-uttryckare av HER2.
Cirka 30 procent av patienterna i de
olika grupperna uppvisade effekt av behandlingen, där många av patienterna
erhållit mycket behandling tidigare. Det
pågår en fas tre-studie vid namn TULIP
där även svenska centra deltagr som ska
undersöka effekten av SYD985 hos patienter med HER2-positiv sjukdom som
erhållit antingen två tidigare linjer med
HER2-riktad behandling och progredierat eller erhållit trastuzumab emtansine och progredierat. Förhoppningsvis
kan SYD985 i framtiden vara en del av
behandlingsarsenalen för HER2-positiv
bröstcancer.

Joanna Östling Palme
ST-läkare, Linköping
Leif Klint, handledare
Sahlgrenska Göteborg
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Lovande med vaccin vid hjärntumörer
För två år sedan kom WHOs nya klassificering av primära CNS tumörer och
diagnostiken ändrades från en rent
histologisk klassificering till att även
omfatta en mer molekylärbiologiskt
grundad kategorisering.

U

nder ASCO 2018 fortsatte diskussionen om hur denna klassificering kan utnyttjas till
molekylärt baserade terapier och individualiserad behandling. I fokus låg betydelsen av IDH1/2 muterade tumörer
och varför immunterapi hittills har varit
en besvikelse. Vacciner ses som en möjlighet och två av huvudpresentationerna
inom fältet var vaccinationsstudier.
IDH1/2 mutation och vaccin
Isocitratdehydrogenas (IDH) är ett enzym i citronsyracykeln som katalyserar
isocitrats omvandling till alpha-ketoglutarat. Mutationer i IDH1/2 leder till produktion av 2-hydroxyglutarat (2-HG), en
metabolit som bidrar till tumörutveckling. IDH1/2 mutationer förekommer i
70-80% av låggradiga gliom och är prognostiskt gynnsamt. Den vanligast förekommande mutationen är IDH1R132H.
I en tysk fas I multicenterstudie, NOA16 (ASCO2018 Abstract #2001) kom nu
de första kliniska resultaten med peptidvaccin mot IDH1R132H mutation. I studien inkluderas 32 patienter med gliom
grad III och IV (astrocytisk med förlust
av ATRX men utan 1p19q codeletion).
Vaccinationsregimen initierades efter
rutinbehandling med radioterapi och
temozolamid och gavs vid åtta tillfällen.
Primära effektmått var tolerabilitet och
säkerhetsprofil, men också immunologiskt svar i form av T-cells aktivering och
antikroppssvar. Sekundära effektmått var
ORR och PFS samt koppling mellan immunologiskt svar och kliniskt utfall. Studien visar att vaccinet var säkert och att
28/30 patienter utvecklade mutations-

specifikt immunsvar. Pseudoprogression
detekterades hos 37,5% av patienterna
vilket kan vara tecken till aktivt immunsvar intratumoralt. Vid studiens slut
uppvisade 28 av 32 patienter stabil sjukdom (SD).
GAPVAC-101 studien (ASCO2018
Abstract #2000) presenterades av Wick
från Heidelberg. I denna studie användes
polyvalent peptidvaccin, individualiserat och selekterat, utifrån varje patients
specifika tumörmutationer. Studien
innehöll två vaccinationssteg. I steg 1
(APVAC-1) selekterades peptider från
ett prefabricerat bibliotek med glioblastomspecifika HLA-peptider. Patienterna

erhåll en mix av upptill sju av dessa peptider. I steg 2 (APVAC-2) syntetiserades
unika peptider de novo, innehållande för
varje tumör specifika mutationer med
upp till två peptider för varje patient.
Studien innefattade ett litet antal patienter (15 i APVAC- I där 11 gick vidare till
APVAC-2) men tolererades väl och gav
lovande resultat med median OS på 29
månader Ingen parallell kontrollgrupp
fanns. Intressantast var dock här de immunkorrelativa studierna med bl.a. analys av T-cells svar perifert. Ytterligare
tumörimmunologiska data från studien
kommer att presenteras framöver.
I en fas 1 studie av Mellinghoff et al.,
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(ASCO2018 Abstract #2002) studerades
effekterna av en hämmare av muterat
IDH1/2, AG-881, på 93 patienter med
IDH muterade solida tumörer varav 52
gliom (25 grad II, 22 grad III, 4 grad IV,
1 NOS). Studien visade att behandlingen tolererades väl. Initialt uppvisade 75
procent av patienterna stabil sjukdom.
Inklusion i studien avslutades i juni 2017
och i mars 2018 var fortfarande 17 patienter under behandling utan progress.
Fortsatta studier genomförs nu på lägre
doser av AG-881 och även perioperativa
studier för att tydligare undersöka penetransen av läkemedlet i CNS och kvantifiera den intratumorala nedregleringen
av metaboliten 2-HG.
Immunterapi
Tumörer som svarar bra på immunterapi har hög inneboende immunogenicitet
med jämförelsevis hög mutationsfrekvens som leder till förhöjd förekomst av
neoepitoper. Dock har tumörer inom
CNS vanligtvis en låg mutationsfrekvens
och anses därmed var immunologiskt
”kalla”. I tillägg till detta är det naturliga immunsvaret i hjärnan mindre potent
än i övriga kroppen. Exempel på detta
är att xenografts eller allogena stamceller kan etablera sig i hjärnan. Bakterie- och virusantigen som introduceras
i hjärnan inducerar sällan systemiskt
immunsvar. Orsaken bakom hjärnans
svaga immunsvar ligger till stor del hos
egenskaper i blod-hjärn-barriären, som
också försvårar upptag av läkemedel i
CNS. Under förra årets ASCO (2017)
presenterades negativa data från Checkmate143 som ställde VEGF-antikroppen
bevazizumab mot PD1-hämmarenen
nivolumab för behandling av recidiverande glioblastom. Det finns dock ett
antal fall-rapporter där hypermuterade
glioblastom har svarat bra på behandling
med immun checkpoint hämmare, vilket
kan indikera att subgrupper ändå kan ha
nytta av immunterapi.
Negativa studier
Årets ASCO bjöd på ytterligare negativa
studier inom immunterapi området. I en
studie av Reardon et al., (ASCO2018 Abstract #2006) prövades PD-L1 hämmaren pembrolizumab i singel behandling
eller i kombination med bevacizumab
på patienter med recidiverande glioblastom. Resultaten visade att kombinationsbehandling kunde ges utan risk för
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svåra biverkningar, men OS och PFS påverkades inte. Vidare studier på patientmaterialet pågår där PD-L1 uttryck och
gen-expressionsprofiler i de individuella
tumörerna analyseras. Dessa studier siktar mot att ge mer information om det
finns, och i så fall vilka, subgrupper som
kan ha nytta av behandlingen.
I en studie av de Groot/Heimberger et
al., (ASCO2018 Abstract #2008) behandlades patienter med recidiverande glioblastom med pembrolizumab före och
efter re-operation. Även denna studie
var negativ avseende patientutfall, men
tumörmaterialet gav unika möjligheter
att titta på vävnadsspecifika förändringar efter behandling. I studien visades att
T-cellsinfiltrationen i glioblastom var
mycket låg samt att T-cells-svaret inte
påverkades av anti PD-L1 behandling. I
stället hittades en hög andel av CD68+
positiva makrofager i tumörerna och
dessa celler utryckte immunhämmande molekyler. Dessutom innehöll blodhjärnbarriären rikligt med makrofager
(CD68+). Trots negativa resultat är dessa
studier värdefulla, genom att de gav stora mängder nya tumörimmunologiska data, och därmed flera ledtrådar till
varför immunstimulerande behandling
hittills inte varit lyckosam vid CNS maligniteter.
Precisionsmedicin
En stor utmaning när det gäller precisionsmedicin är hur mycket resurser som
skall läggas på att hitta enstaka ovanliga
mutationer och potentiella behandlingstarget. En samlad satsning för helgenomssekvensering och copy number
array av nydiagnostiserade glioblastom
presenterades under satsningen ALLELE
consortium (Touat et al., ASCO 2018
Abstract #2003). Bland de 60 patienter
som inkluderades hittades potentiella
target för individualiserad behandling
hos 50 procent av tumörerna, där EGFR
amplifiering var en dominerande avvikelse. BRAF mutation, FGRFR1-3 fusion
och IDH1/2 mutation hittades hos enstaka patienter. Hos sex procent ändrades
diagnosen efter analysen.
Bättre endpoints
En stor utmaning vid studier av nya
behandlingar för låggradiga gliom är
att data mognar väldigt långsamt med
OS på upp till 10-15 år. Här diskuteras
möjligheten till alternativa endpoint för

att bättre designa studier. En modell för
att mäta förändring i tillväxthastighet
i stället för faktisk radiologisk tumörminskning föreslogs som en väg att gå.
För låggradiga gliom diskuterades som
tidigare nämnt IDH1/2 muterade tumörer med mutationen i sig som ett target
men också kommande fortsatta studier
på kombinationer med PARP-hämmare
då produktionen av 2HG gör tumörerna mer ”BRCA-like”. Initiala studier har
hittills varit negativa, men PARP-hämmare kan fortfarande vara intressant för
subgrupper av patienter. Vidare diskuterades vikten av att vid recidiv analysera
BRAF och FGFR mutationer och också
mismatch repair positivitet och MSI. Det
är känt att IDH muterade tumörers som
recidiverar efter att ha behandlats med
Temozolamid ofta har en högre mutationsfrekvens. Möjligen är dessa tumörer
därmed också mer känsliga för immuncheckpoint inhibering.
BRAF-hämmare
Standardbehandling för papillära kraniofaryngiom är idag operation. Tumören
i sig är godartad men recidiverar ibland
snabbt med behov av upprepad kirurgi
och stort lidande för den enskilda patienten. Priscilla Brastianos har tidigare
presenterat data där BRAFV600E detekterats som driver-mutation hos 37 av 39
patienter med papillära kraniofaryngiom. Hon har även publicerat en fallrapport från 2015, där behandling med dabrafinib (BRAF-hämmare) gett mycket
bra respons. Ytterligare tre fallrapporter
med liknade resultat har nu publicerats
de tre senaste åren. Därför initieras nu en
fas II studie med BRAF/MEK inhibition
vid nydiagnosticerade och recidiverande
kraniofaryngeom.

Karin Kårehed
ST-läkare, Uppsala
Roger Henriksson
handledare, Umeå
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Gynekologisk cancer:
Sverige är på rätt väg
Kirurgins plats vid behandling av ovarialcancer baseras oftast på retrospektiva studier, där man inte riktig kunna
bedöma om det var kirurgins utfall eller tumörens biologi som hade störst
betydelse för utgången. Behovet av
prospektiva studier har varit stort.

I

år presenterades några intressanta
och väl genomförda kirurgiska studier på ASCO och de stödjer det som
redan görs i Sverige på våra regionala
centra för specialiserad gynekologisk tumörkirurgi.

Livlig diskussion
Men diskussionen kring kirurgin vid
ovarialcancer har länge varit mycket livlig: Hur omfattande ska kirurgi vara, när
ska den ske, vilken morbiditet är acceptabel, vem opererar och på vilket sjukhus? Det är också frågor som har visat sig
påverka överlevnaden för patienter med
ovarialcancer.
JCOG0602- och SCORPION-studierna är två fas 3-studier som med lite olika design ändå kom fram till likartade
slutsatser: att neoadjuvant cytostatikabehandling följd av ”interval debulking”
kirurgi inte är bättre än primär kirurgi, men sannolikt inte heller sämre. En
kunskap som är värdefull eftersom vissa
patienter alltid kommer att vara föremål
för multidisciplinär diskussion om neoadjuvant cytostatika, exempelvis de med
sämre performance status (WHO: 2-3),
med lågt albumin eller med en ’kemoresistent’ histologi som klarcellig eller mucinös typ.
Väntar överlevnadsdata
Vid platinumkänsliga recidiv (återfall efter mer än sex månader) visade resultat
från GOG 213 att sekundär cytoreduktiv
kirurgi inte ger vare sig bättre progressi-

34

onsfri (PFS) eller bättre total överlevnad
(OS) jämfört med palliativ cytostatika.
Det betyder att resultaten från den tidigare presenterade DESKTOP-studien
inte kunde bekräftas. Flera förklaringar
till denna skillnad diskuterades, exempelvis att de skiljde sig åt genom att man
använt olika cytostatika regimer, tillägg
av bevacizumab och att man inkluderad
flera asiatiska patienter i GOG 213. Dis-

kussionen lär fortsätta nästa år då överlevnadsdata från DESKTOP-studien ska
presenteras.
Störst intresse
Men det var en retrospektiv registerstudie som väckte mest uppmärksamhet på
ASCO. Där hade man undersökt utfallet
vid operation av patienter med cervixcancer, stadium IB1 (makroskopiska tu-
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mörer <4cm). Från en stor amerikansk
cancerdatabas (National Cancer Database 2010-2013/Premier Healthcare Database) hade man jämfört 980 patienter
som opererades med öppen kirurgi och
900 med laparoskopisk kirurgi, där majoriteteten var robotassisterad. Endpoint
var 5-årsöverlevnad, co-morbiditet och
kostnader studier på samma tema ader?
Den retrospektiva analysen visade att
öppen kirurgi ledde till mera perioperativa komplikationer och var dyrare men
att överlevnaden var bättre. Skillnaden
sågs främst hos patienter med tumörer
som var större än 2 cm, där man såg en
10-procentig skillnad i total överlevnad.
Resultatet sammanfaller med två andra studier som rapporterades tidigare
i år vid Society of Gynecologic Oncology, varav en likaledes var en retrospektiv
databasanalys, medan den andra var en
prospektiv randomiserad studie med 400
patienter (LACC trial). Den sammantagna bedömningen i diskussionen som
fördes kring dessa data var att det ändå
behövs fördjupade analyser och en uppföljning av våra svenska kvalitetsregister
för att våga dra slutsatser och ändra de
rekommendationer som vi lever med
idag.
Angiogeneshämning
För höggradigt serös ovarialcancer
(HGS) är bevacizumab standard of care,
testad i flertal studier, som tillägg till primärbehandling med paklitaxel-carboplatin, som maintanance och vid recidiv
för både platinum-känslig och -resistent
sjukdom. Frågan som diskuteras är snarast var i behandlingen angiogeneshämning ska komma in.
Ytterligare en aspekt på denna tilläggsbehandling belystes i år när resultat från
MITO-16 studien presenterades: Finns
det en rational att fortsätta med bevacizumab vid progress med tanke på antikroppens möjligen fortsatt påverkan på
tumören mikromiljö?
MITO 16B är en randomizerad fas
III studie för patienter som har fått en
platinum baserad terapi med bevacizumab-tillägg i första linjen och som recidiverar efter mer än sex månader efter
avslutat kemoterapi. Fortsatt behandling
med bevacizumab i tillägg till cytostatika visade signifikant förlängd PFS på tre
månader i median men ingen effekt vad
gäller överlevnad (OS). I en subgruppsanalys såg man att patienterna visade sig

dra nytta av behandlingen oavsett om de
progredierade efter eller under pågående
behandling med bevacizumab.
Men att fortsätta med bevacizumab i
metastaserad ovarialcancer på samma
sätt som man gör med trastuzumab vid
metastaserad bröstcancer innebär krav
på att hitta rätt den patientgrupp som
skulle dra nytta av behandlingen, inte
minst mot bakgrund av de höga kostnaderna.

markörer. I de uppföljande analyser av
GOG-218 (tillägg av bev till paklitaxel+carbo vid avancerad ovarialcancer) som
presenterades fanns en intressant studie
av en image-biomarkör som gjorts bland
studiepatienterna där man pekar på att
mätning av densiteteten av det viscerala
fettet (på CT) skulle kunna förutse effekt
av bevacizumab-behandling. Data behöver valideras men det är en biomarkör
som är både billig och lätt att undersöka.

Mer om ekonomi
En viktig uppgift att lösa inom snar
framtid som också har en stark etisk
komponent är en hälsoekonomisk värdering utifrån svenska förhållanden. Hur
kan stigande kostnader hanteras? I de
flesta studier anges ett acceptabelt pris
för varje kvalitetsjusterat levnadsår vara
mellan 20000 $ och 100000 $. Den svenska modellen har landat på cirka 900 000
kr och WHO rekommenderar tre gånger
GDP per capita. Det är något som våra
hälsoekonomer måste titta genom och
behovet för flera klartänkta studier är
starkt.
Vi läser också allt oftare om begreppet
”ekonomisk toxicitet” som en begränsande faktor i läkemedelsutvecklingen.
En studie som adresserade denna fråga
presenterades på ASCO av ett team från
University of California Irvine som retrospektivt utvärderade och jämförde
kostnadseffektivitet för både nuvarande
och potentiella maintanance behandlingar vid metastaserad ovarialcancer.
Studiepopulation var patienter som inkluderades i olika studier: Paklitaxel
(GOG 212), Bevacizumab (GOG 218,
ICON 7, OCEANS, GOG 213), Niraparib ( NOVA), Olaparib ( SOLO 2), Rucaparib ( ARIEL 3) och Pembrolizumab (
KEYNOTE-028).
Fastän det inte går att tillfredställande jämföra patienterna i dessa studier
kunde man med hjälp av simuleringar
och specifika analyser uppskatta ICER
(incremental cost-effetiveness ratios)
och vinsten i kvalitetsjusterade månader. I förhållande till svensk praxis vad
gäller maintanance terapi är jämförelsen
mellan PARP-hämmare och bevacizumab särskilt intressant. Kostnaden för
PARP-hämmare fram till sjukdomsprogress beräknades vara mer än dubbelt så
stor som för bevacizumab.
En sådan studie understryker vikten
av att satsa på studier av prediktiva bio-

Genexpression
En mer krävande och dyrare sätt att selektera patienter skulle vara genom ”gene
expression array” som det visades i en
abstrakt kopplad till ICON 7-studien.
”Whole genom DASL gene expression”
genomfördes på alla tumörer från patienter inkluderade i studien och resultat
stratifierades efter fyra molekylära subtyper. Patienterna som tillhörde en ”proliferative subtyp” som fick bevacizumab
visade signifikant förlängd median PFS
och OS (10,2 respektive 17,2 månader)
jämfört med de patienter som fick enbart
cytostatika.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera
efter ASCO 2018 att vi i Sverige följer och
deltar framgångsrik i utvecklingen av en
bättre cancervård. För gynekologisk cancer, har utvecklingen allmänt varit mindre spektakulär jämfört med exempelvis
lungcancer, men nya behandlingar och
nya kombinationer testas hela tiden och
snart kommer vi att veta om immunoterapi har även någon plats vid gynekologisk cancer; hur och vem man ska behandla med PARP-hämmare; och hur vi
ska hantera angiogeneshämning.

Daria Glaessgen
läkare, Tema Cancer
Karolinska Universitetssjukhuset
Kjell Bergfeldt
handledare
Skandionkliniken, Uppsala
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Huvud- och halscancer: Vilka kan
få mindre intensiv behandling?
En stor del av årets ASCO avseende huvud- och halscancer handlade om eller
var direkt eller indirekt kopplade till
TNM 8 som kom 2016/2017. Det som
framförallt diskuterades var HPV-positiva tumörer respektive HPV-negativ
oropharynxcancer (OPC) och att det
är två sjukdomar med olika behandlingssvar och prognos. TNM reflekterar
prognos under nuvarande behandlingsrekommendationer och många av dessa
har erhållit intensifierad behandling.

C

ramer et al. presenterade en retrospektiv studie där man gått
igenom den amerikanska National Cancer Database mellan 2010-2014
avseende stadium 1 HPV+. Inklusions-
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kriterier var T1-T2 samt 0-4 pos. lymfkörtlar och exklusionskriterier positiva
marginaler samt makroskopisk extranodulär växt (ENE). 2463 patienter delades
upp i en lågriskgrupp med 0-1 positiva
lymfkörtlar samt en intermediärgrupp
om 2-4 positiva lymfkörtlar, LVI samt
mikroskopisk ENE. Resultatet visade
ingen förbättrad överlevnad för stadium
1 oavsett tillägg av adjuvant RT eller CRT
till kirurgi vid vare sig låg- eller mellanrisk. Begränsningarna i studien är såklart
att det är en retrospektiv studie och ingen
data fanns avseende rökning, perineural
växt samt marginaler. Ingen data fanns
ej heller avseende lokal kontroll som är
en viktig parameter i HoN och inte heller
avseende återfall och där andra studier

visat skillnad i lokala återfall vid kirurgi
vs kirurgi+RT vid HPV+.
Sammantaget har Stadium 1 HPV+
OPC god prognos och frågan är om alla
stadium 1 HPV+ är aktuella för mindre
intensifierad behandling och också osäkerhet vilket i så fall som är den optimala
deintesifieringsstrategien. Det pågår flera studier som förhoppningsvis kommer
ge svar på denna frågan.
SBRT och immunterapi
I Checkmate 141 var ORR 13,3% avseende Nivolumab och metastatisk HNSCC.
Frågan är om detta går att förbättra med
stereotaktisk stråbehandling+immunterapi och bättre tumörsvar i icke-strålbehandlade metastaser (abscopal effekt).
Teorin bakom detta är att strålbehandlingen ger ökat cellsönderfall och därmed
ökade mängder antigen för immunförsvaret. I ett försök att förbättra detta randomiserade McBride et. al patienter till
antingen nivolumab varannan vecka eller nivolumab varannan vecka + SBRT 9
Gy x 3 mot en metastas mellan kur 1 och
2 av nivolumab. Resultatet visade ingen
signifikant skillnad i ORR, PFS eller OS.
Vid subgruppsanalyser sågs en icke signifikant trend till effekt vid HPV-negativa tumörer. Frågan som diskuterades var
om PD1-hämmare är det bästa alternativet och också när SBRT ska ges i relation
till PD1 hämmare för framtida studier
avseende abscopal effekt.
Ovanstående ämne diskuterades även
på en ”Award lecture” av Weischelbaum
om oligometastatisk sjukdom. Han visade på studier som både visat vissa positiva resultat men även studier där det gått
sämre i SBRT-armen. Han trodde istället
att en bättre väg att förbättra immunterapins effekt var att strålbehandla alla
synliga metastaser. Bakgrunden till detta skulle var att immunterapi verkar ha
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bättre effekt ju mindre tumörbörda och
att immunterapi verkar ha sämre effekt
på platser med stor tumörbörda. Kanske
är det även inte nödvändigt att behandla
hela tumören utan viss cytoreduktiv effekt skulle vara tillräcklig för bättre svar.
Vi behöver fortsatt anstränga oss att
hitta markörer som ger oss vägledning
vilka patienter har chans till ett bra svar
och vilka patienter vi i första hand skall
välja för immunoterapi. Alla patienter
har tyvärr inte nytta av behandlingen,
även om det är ett fint tillägg i de olika
behandlingsvalen som vi hoppas mycket
på.
Adenoidcystisk carcinom (ACC)
ACC är en ovanlig cancer som uppstår
från spottkörtlarna i huvudhalsområdet
oftast men också kan uppstå i bröst, pro-

stata och lunga. Tumören är inte speciellt
strålkänslig och ingen systemisk behandling finns. Majoriteten av ACC överuttrycker MYB som uppreglerar bland annat VEGFA, FGF2 och KIT. Lenvatinib
är en multi-tyrosine kinase inhibitor och
i en fas II-studie visade Tchekmedyian
et al partiell respons (PR) på 15,6%, SD
hos 75% samt PFS på 17,5 månader. I en
tumörgrupp med dålig prognos och utan
någon effektiv systemisk behandling är
detta resultat som inger viss förhoppning.

checkpointsinhibitorer inkluderas i den
kurativa situationen, både före operation
och konkomitant med både cisplatin
och cetuximab i olika kombinationer.
Det presenterades en del säkerhets och
toxicitetsresultat från dessa studier och
sammantaget sågs inte tillägg av immunterapi ge någon större ökad toxicitet.
Förhoppningsvis kan det även ge förbättrade resultat men det får såklart framtiden utvisa.

Pågående studier
PD1-hämmare är nu rutin i andra linjen
och resultat väntas snart i jämförelse i 1:a
linjen i jämförelse med EXTREME-regimen (platinum, 5-FU, cetuximab). Det
pågår även flera studier där immun-

Peter Ottevik
ST-läkare, Jönköping

Vi har engagerade
och kunniga
medarbetare.

Signe Friesland
handledare, Tema Cancer Karolinska
Universitetssjukhuset, Stockholm

Kom och jobba på
Onkologen i Kalmar!
Nu behöver vi bli fler i teamet och söker två nya specialistläkare/överläkare till vår klinik.

Varför Kalmar?
Det finns många anledningar tycker vi. Vi har en välfungerande verksamhet med en god ekonomi och det viktigaste
av allt – nöjda patienter. Dessutom finns vi i en av Sveriges
finaste städer!

Vi prioriterar
fortbildning.

Hos oss kan alla vara med och påverka utvecklingen. Vi har
korta beslutsvägar, en bra säkerhetskultur och framförallt,
engagerade och kunniga medarbetare.
Vår vision är att genom kompetens, engagemang och bra
bemötande ge Sveriges bästa onkologiska vård. Våga ta
steget – kom och var med i den fortsatta uppbyggnaden av
en av Sveriges bästa onkologiska kliniker.

Kalmar - här möts

Läs mer på Ltkalmar.se/lediga-jobb.

dåtid och nutid,
avkoppling och puls.
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Patienter och hälsodata

Nu kan patienter dela sin
hälsodata med vårdgivare
Under Almedalsveckan lanserades en
ny IT-Plattform, Hope Solution, som
vill underlätta för patienter att dela sin
egengenererade hälsodata med vårdgivare på ett lagligt, säkert och strukturerat sätt. Det kan handla om data från
exempelvis hälsoappar och medicinska
appar, men även från sensorer som
blodtrycksmätare, digitala vågar och
spirometrar. Med hjälp av en visualiseringstjänst kan vårdpersonalen snabbt
få en överblick över den data som patienten lämnar ifrån sig.

D

et har gått några veckor sedan
lanseringen i Almedalen. ADDI
Medical är ett svenskt IT-företag som utvecklar programvaror inom
eHälsa. Det är ett av flera företag som
arbetar med att underlätta insamling och
förmedling av information från patienter
till vårdgivare.
I takt med en ökad digitalisering samlar alltfler patienter på egen hand in data
som genereras i olika mobilbaserade
hälsoappar och medicinska appar. Det
kan exempelvis vara stegräknare och träningsprogram, men också data från sensorer som mäter exempelvis blodtryck,
vikt och spirometrivärden.
– Vi ser till att det som finns i patientens mobil blir tillgängligt för vården.
Det är dock en stor utmaning för sjukvården att kunna bearbeta den stora
mängden information och göra något
användbart av den. En annan utmaning
är att informationen ska kunna lagras på
ett lagligt och säkert sätt. Den plattform
vi har utvecklat möter dessa utmaningar,
säger Nina Sellberg, VD på ADDi Medical.
Tät kontakt med patienten
IT-plattformen kallas Hope Solution.
Den tillhandhåller bland annat en akti-
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Aktivitetsplaneraren - HOPE Planner

Nina Sellberg

vitetsplanerare med olika funktioner för
att patienter ska kunna meddela samtycke om att vald information får delas
med vårdgivare.
– Vi har en stark autentiseringslösning
som kallas Patient Care Connector, vilket är helt avgörande för informationssäkerheten. Det är patienten som bestämmer och avgör vad som ska delas och det
finns också möjlighet att när som helst ta
tillbaka och avsluta ett samtycke.
Aktivitetsplaneraren, som möjliggör
för vårdgivaren att kommunicera med
patienten, är kopplad till en visualiseringstjänst (som till exempel Microsofts
Power BI) och ger en överblick över den
hälsodata patienten lämnar ifrån sig.
Den ger också vårdgivaren en möjlighet
att skapa en aktivitetsplan i överenskommelse med patienten.
– Det finns en bulk med aktiviteter
som vårdgivaren kan välja mellan för att
skräddarsy en plan för den enskilde patienten. Det kan exempelvis handla om
att hålla koll på en patients vikt.

Genom att använda en digital våg som
ansluts till aktivitetsplaneraren kan vårdgivaren följa patientens viktutveckling
och vid avvikelser kalla till tätare läkarbesök. Det finns även en chattfunktion
och möjlighet att kommunicera och
påminna om fysiska möten eller videomöten. Aktivitetsplanen kan även skicka
ut push-notiser till patienten när det är
dags att genomföra olika aktiviteter eller
ta del av information.
Det kan även handla om videolänkar
med tips och råd om exempelvis kost och
livsstil som kan stötta patienten i vardagen, eller om medicinska rekommendationer och information om exempelvis
läkemedelsbehandling. Kanske vill man
som vårdgivare även att patienten tar del
av hemtester och frågeformulär. Även
här skickas push-notiser så att patienten
blir uppmärksam på att det finns information att hämta eller aktiviteter som
ska utföras.
Det finns behov av e-hälsoverktyg för

Tafinlar och Mekinist i kombination
påvisar 45% överlevnadsvinst efter 3 år1,2
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Tafinlar ® (dabrafenib) Rx, F, ATC-kod: L01XE23
Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv effekt eller oacceptabel toxicitet uppträder.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Beredningsform: Kapslar á 50 mg eller 75 mg. Verksamma beståndsdelar: dabrafenib. Indikation: Dabrafenib som monoterapi eller i kombination med trametinib är avsett för behandling av vuxna patienter med ickeresektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation. Innan patienterna tar dabrafenib måste ett validerat test utförts som bekräftar att tumören har en mutation i BRAF V600. Varningar och försiktighet:
Ta alltid Tafinlar enligt läkarens anvisningar. Liksom för alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Tafinlar kan ge pyrexi (feber) av olika grad och frekvens. Febern kontrolleras med
hjälp av febernedsättande läkemedel. Om patientens feber stiger över eller är lika med 38,5 grader skall behandlingen avbrytas. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Produktresuméns senaste översyn 2018-01-25.
Mekinist ® (trametinib) Rx, F, ATC-kod: L01XE25
Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv effekt eller oacceptabel toxicitet uppträder.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Beredningsform: Tabletter á 0,5 mg eller 2 mg. Verksamma beståndsdelar: trametinib. Indikation: Trametinib som monoterapi eller i kombination med dabrafenib är avsett för behandling av vuxna patienter med ickeresektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation. Innan patienterna tar trametinib måste ett validerat test utförts som bekräftar att tumören har en mutation i BRAF V600. Varningar och försiktighet:
Ta alltid Mekinist enligt läkarens anvisningar. Liksom för alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Mekinist kan i kombination med Tafinlar ge pyrexi (feber) av olika grad och
frekvens. Om patientens feber stiger över eller är lika med 38,5 grader skall behandlingen avbrytas. Febern kontrolleras med hjälp av febernedsättande läkemedel. Se Tafinlar SPC avseende dosmodifikationer, Mekinist behöver inte
dosmodifieras när det ges i kombination med Tafinlar. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Produktresuméns senaste översyn 2018-04-12.
Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse, kontakta biverkningsenheten på Novartis. Telefon: 08-732 32 00. Postadress: Biverkningsenheten, Novartis, Box 1150, SE-183 11 Täby, Sweden.

Novartis Sverige AB. Box 1150, 183 11 Täby.
Tel 08-732 32 00. Fax 08-732 32 01. www.novartis.se
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Referenser: 1. Robert C, et al. Three-year estimate of overall survival in COMBI-v, a randomized phase 3 study evaluating first-line dabrafenib + trametinib in patients with unresectable or metastatic BRAF V600E/K–mutant cutaneous
melanoma. ESMO 2016; October 7-11, 2016; Copenhagen, Denmark. 2. FASS.se.

Porträtt - Roger Henriksson

OPIOIDORSAKAD
FÖRSTOPPNING?
– BEHANDLA DÄR
DEN UPPSTÅR
• MOVENTIG® (naloxegol) är en µ-opioidreceptor-antagonist som verkar perifert
i magtarmkanalen utan att påverka
smärtlindringen.1*
• MOVENTIG® tas som en daglig tablett
under hela opioidbehandlingen.1
• MOVENTIG® kan användas tillsammans
med alla opioider oavsett dos och
administrationsform.1

REFERENSER:
1. MOVENTIG Summary of Product Characteristics,
January 2018.
* Se avsnitt 4.4 Varningar och försiktighet angående
patienter med skador på blod-hjärn-barriären.

Kyowa Kirin AB | Torshamnsgatan 39 | SE-164 40 Kista | Sweden
Tel +46 8 50 90 74 10 | E-post: infose@kyowakirin.com |
www.kyowa-kirin.com

MOV031-1-MAJ2018SE

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad
övervakning.
MOVENTIG® (naloxegol) 12,5 mg och 25 mg filmdragerade tabletter, Rx, (F). Naloxegol fungerar
som en perifert verkande my-opioidreceptorantagonist i magtarmkanalen och minskar därmed de
förstoppande effekterna av opioider utan att påverka den opioidmedierade analgetiska effekten
på centrala nervsystemet. Rekommenderad dos
av Moventig är 25 mg en gång dagligen (12,5 mg
för specialpopulationer). För patienter som inte
40

kan svälja tabletten hel kan Moventigtabletten
krossas till ett pulver och blandas i vatten. Blandningen kan också administreras genom en nasogastrisk sond. Indikation: Behandling av opioidorsakad förstoppning (OIC, opioid-induced constipation) hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på laxermedel. För definition på
”otillräckligt behandlingssvar på laxermedel”, se
nedan.# För information om kontraindikation, försiktighet, biverkningar, pris och doseringar, se
www.fass.se. Moventig har subvention med begränsning: Subventioneras endast för patienter

med opioidorsakad förstoppning med otillräckligt
behandlingssvar på laxermedel. www.tlv.se.
# För att kategoriseras som otillräckligt behandlingssvar på laxermedel måste patienten under
de senaste två veckorna haft OIC-symtom av
minst måttlig allvarlighetsgrad samt behandlats
med laxermedel av minst en laxermedelsklass
under minst fyra dagar. SPC Jan 2018.
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hälsodata som fungerar som en brygga
mellan del enskilde patienten och vårdgivaren. Det ligger i linje med den ökade
öppenhet och decentraliserade struktur
som IT inom vården är på väg mot, menar Nina Sellberg.
– Vi har valt en öppen IT-arkitektur
och det gör det möjligt för andra leverantörer att på ett enkelt sätt ansluta
sina lösningar till vår plattform, och för
oss att integrera vår lösning i befintliga
patientjournaler och e-hälsoplattformar.
Vår strategi är att vår IT-plattform kan
anslutas till de sensorer och appar som
vården önskar att använda.
Inspirerades av taxibranschen
Nina Sellberg är docent i bild- och funktionsmedicin vid Karolinska institutet.
– Jag har mina rötter inom akademin
och offentligheten och jag handleder
fortfarande doktorander, även om jag
den senaste tiden varit hårt engagerad i
arbetet med att utveckla IT-plattformen.
Hon började sin karriär som ingenjör
med systemvetenskaplig bakgrund och
är utbildad vid Göteborgs universitet
och Chalmers. Hon disputerade vid institutionen för informatik.
– Min forskning har varit inom hälsooch sjukvård och jag har alltid intresserat mig för hälsoinformatik, även om det
inte hette så när jag började min forskarkarriär.
Egentligen hade hon tänkt att hon
skulle arbeta inom ett helt annat område
och hade långtgående planer på att digitalisera och utveckla nya arbetsverktyg
för börsen. Men slumpen ville annorlunda.
– I ett samtal med min pappa, som i
mitten på 90-talet arbetade inom hälso- och sjukvården, fick jag veta att den
största kunden till Taxi Göteborg var
hälso- och sjukvården. Men det handlade inte om körningar av patienter, utan
om transport av exempelvis röntgenplåtar och journaler. Jag tyckte att detta var
högst besynnerligt och vanskligt och bestämde mig då för att helt byta spår.
Nina Sellbergs första projekt var inom
radiologin och utvecklingen av Web
PACS som möjliggjorde för sjukhuskliniker att ta del av digitala röntgenbilder
på en PC. Det andra projektet var också inom radiologin och utvecklingen av
Inforbroker som gör det möjligt för olika röntgenkliniker arbeta i olika PACS
system och ändå få access till varandras
röntgenbilder.
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Lösningen används fortfarande inom
Västra Götalandsregionen. När jag var
klar insåg jag att inte bara radiologin
utan även andra områden i sjukvården
kunde dra nytta av integrationsmetodiken. Det fanns ett stort integrationsbehov, inte minst när det gällde att få access
till relevant klinisk information över organisations- och landstingsgränser.
Utmaningen var dock svårare och mer
komplex än hon hade tänkt sig. För att
lära sig mer och förstå problematiken
bättre började hon att arbeta som utvecklingsansvarig på beställaravdelningen på Stockholms läns landsting. Hon
har även varit projektledare för NPÖ, nationell patientöversikt. Tjänsten möjliggör för behörig vårdpersonal att ta del av
den samlade patientinformationen som
registrerats hos olika vårdgivare.
– Det var lärorikt på många sätt. Men
återigen, det som NPÖ hanterar är endast klinisk information, inte individoch patientgenererad information.
Dubbelriktad kommunikation
I dag är Nina Sellberg VD på ADDI
Medical. En av företagets största ägare är
Karolinska institutet Holding AB.
– Vi har förutom våra egna framtagna
produkter via Karolinska Institutet Holding AB ett licensavtal med Stockholms
läns landsting. Det ger oss möjlighet att
kommersialisera digitala hälsoprodukter som har utvecklats och finansierats
av myndigheter som Vinnova och andra
finansiärer. Vi är inget traditionellt kommersiellt bolag om vi tittar på ägarstruktur och hur eventuella vinster fördelas.
Det innebär att landstinget får ta del av
framtida vinster. Däremot finns det inget
tvång för landstinget att köpa våra tjänster.
Förutom att sälja IT-plattformen vidare till hälso- och sjukvården inom såväl
offentlig som privat sektor, vänder sig företaget även till life science-industrin. En

tredje sektor är andra-e-hälsobolag som
vill leverera e-hälsoverktyg.
– Skillnaden mellan oss och andra
e-hälsobolag är att vi bygger in våra
funktioner modulärt. Ett e-hälsobolag
som utvecklat färdiga funktioner och
som sedan upptäcker att de även skulle
vilja ha in blodtrycksvärden kan enkelt
använda vår datahubb. Den tar in data
från olika appar och sensorer och tillgängliggör sedan informationen på ett
standardiserat och strukturerat sätt, i andra e-hälsobolags lösningar.
Sedan lanseringen i somras förs nu
diskussioner med en rad olika aktörer.
En av dem är företaget Findout Diagnostics som ska börja använda lösningen i
november.
Men finns det inte risker med att patientdata sprids till aktörer som läkemedelsbolag och kommersiella företag? Hur
säkerställer ni att patientdata inte kommer på villovägar?
– Vår tjänst bygger på samtycken från
patienten och följer till fullo de nya juridiska GDPR-kraven. Patienten har full
kontroll och kan när som helst avsluta
delningen via vår samtyckestjänst. Dessutom är den data som läkemedelsbolag
och andra kan ta del av avidentifierad.
Det är endast vårdgivaren som kan identifiera den enskilda patienten, säger Nina
Sellberg.
Resan till lansering har varit rolig, lång
och mödosam. Det är mycket att ta hänsyn till, inte minst de tekniska och juridiska kraven.
– Hade det varit enkelt hade detta
redan varit löst. Samtidigt är jag entusiastisk. Det är ett helt nytt tänkt vilket
är stimulerande och min drivkraft är att
visa att det går att få en dubbelriktad tillgång till information mellan hälso- och
sjukvården och patienterna, säger Nina
Sellberg.
Eva Nordin
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Nutrionskonferens i Oslo

Godkänt för första
linjens behandling
av follikulärt lymfom.
FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGARNA REDAN FRÅN BÖRJAN.

Vid första linjens behandling av follikulärt lymfom kan du göra
mer för din patient. Den indikationsgrundande GALLIUM-studien
visar att patienter som fick Gazyvaro ® (obinutuzumab) i
kombination med kemoterapi följt av underhållsbehandling,
minskade risken för sjukdomsprogression, återfall eller död (PFS)
med 34% jämfört med de patienter som behandlades med
rituximab i kombination med kemoterapi följt av underhållsbehandling, (3 års PFS estimat, 80 % vs 73,3 %, HR=0,66; 95%
KI: 0,51–0,85, p=0,0012)1,2.
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Referenser: 1. Marcus R, et al. Obinutuzumab for the First-Line Treatment of Follicular Lymphoma, N Engl J Med 2017;377:1331-44. 2. Gazyvaro produktresumé, FASS.se
3. http://www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Obinutuzumab-(Gazyvaro)-follikulärt-lymfom-180518.pdf
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MabThera® (rituximab), koncentrat för intravenös infusion, lösning. Monoklonal antikropp L01XC02 (Rx, F). Senaste produktresumé uppdaterad 2018-04-26. Indikationer:
Lymfom: MabThera är indicerat för behandling av tidigare obehandlade patienter med stadium III-IV follikulära lymfom i kombination med kemoterapi. Underhållsbehandling
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av patienter med CD20-positiva diffusa storcelliga B-cells non-Hodgkinlymfom i kombination med CHOP. Kronisk lymfatisk leukemi (KLL): Behandling i kombination med
kemoterapi av patienter med tidigare obehandlad och relapserad/refraktär kronisk lymfatisk leukemi. MabThera® (rituximab) 1400 mg injektionsvätska, lösning för subkutan
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indicerat för behandling av patienter med follikulära lymfom som svarat på induktionsbehandling. MabThera SC 1400 mg är indicerat för behandling av patienter med CD20positiva diffusa storcelliga B-cells non-Hodgkinlymfom i kombination med CHOP. MabThera® (rituximab) 1600 mg injektionsvätska, lösning för subkutan injektion. Monoklonal
antikropp L01XC02 (Rx,EF). Senaste produktresumé uppdaterad 2017-08-04. Indikationer (MabThera SC): Kronisk lymfastisk leukumi: MabThera SC 1600 mg är indicerat för
tidigare obehandlad KLL och vid återfall eller refraktär sjukdom i kombination med kemoterapi. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något
hjälpämne eller mot murina proteiner, aktiva svåra infektioner eller allvarlig nedsättning av immunförsvaret. MabThera SC 1400 mg och MabThera SC 1600 mg är dessutom
kontraindicerat till patienter som är överkänsliga mot hyaluronidas. Förpackningar: Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg (10 mg/ml). Koncentrat till infusionsvätska,
lösning 500 mg (10 mg/ml). Injektionsvätska 1400 mg (11,7 ml), lösning för subkutan injektion. Injektionsvätska 1600 mg (13,4 ml), lösning för subkutan injektion. För priser
och fullständig information se www.fass.se. Roche AB, Tel 08-726 1200.
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Screening i fokus på Gastrodagarna
Svensk Gastroenterologisk Förenings
(SGF) årliga kongress – Gastrodagarna
– hölls i år i Falun dit cirka 650 deltagare hade sökt sig. Mycket fokus låg på
kolorektalcancer och inte minst screening.

D

eborah Saraste, Karolinska Institutet, Stockholm höll ett föredrag om primär och sekundär
prevention vid kolorektalcancer (CRC).
Screening med faeces-test är den mest
framgångsrika formen av sekundär prevention. Tidigare användes Hemoccult
men nu har många gått över till ett immunologiskt test (FIT), som anses enklare och mera tillförlitligt.

Hög compliance till koloskopi efter positivt prov
– Bytet till FIT höjde deltagarantalet från
60 till 69%, sa Deborah.
Det finns observationella studier på
koloskopi jämfört med icke-intervention
som visar 68 % reduktion av mortalitet
– men inga långtidsresultat från randomiserade studier.
– En randomiserad multicenter-studie i Norge, Sverige, Polen och Holland
– (NordICC) pågår. Det primära utfallsmåttet är mortalitet och incidens efter 15
års uppföljning. Man jämför koloskopi x
1 med ingen screening på individer mellan 55 och 64 år. Totalt handlar det om
94.000 individer, där 31 000 screenas.
Det finns inga långtidsdata ännu, studien startade 2009, förklarade Deborah
Saraste.
Tre andra stora studier som pågår där
man jämför koloskopi med FIT och mot
kontroll är SCREESCO, COLONPREV
och CONFIRM.
Stockholmsprogrammet är det enda
i dag etablerade screeningprogrammet
och inkluderar även region Gotland. Cirka 100000 invånare mellan 60 och 69 års
ålder bjuds in per år. De får skicka in ett

faecesprov och om det är positivt får de
en remiss till koloskopi.
Compliance till koloskopi efter positivt
prov är 88%.
– Fem procent av de med positivt test,
hade en PAD-verifierad cancer – dvs.
0,15% av de screenade. Man ser även en
större andel med tidig cancer (stadium I
och II).
ASA reducerar adenom
Deborah presenterade också studier
som visat att acetylsalicylsyra (ASA) kan
minska incidens och mortalitet i CRC.
En form av primärprevention. Den möj-

liga mekanismen är att cyclooxygenas-2
(COX-2) driver inflammation och cellproliferation.
– Mutation i PI3K-signalvägen – 2030% av CRC-patienter har förändringar
i denna signalväg – kan prediktera effekt
av 5-ASA.
Deborah Saraste presenterade ALASCCA, en randomiserad, dubbelblindad,
placebokontrollerad studie där man randomiserar till ASA eller placebo i tre år.
Återfall i CRC är primär endpoint.
27 centra i Sverige, Norge och Danmark rekryterar. Man följer tidsplanen,
sista patienten ska in i december 2019.
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Sedan kommer en uppföljningstid på tre
år.
Man har hittills kunnat konstatera att
29% har mutation i PI3K-signalvägen.
I sin sammanfattning konstaterade
Deborah Saraste att screening minskar
mortaliteten, genom att man hittar sjukdomen i tidigare stadier och att ASA/
COX-2-hämmare reducerar incidens av
adenom i kolon. Angående livsstilsfaktorer konstaterade hon:
– Ät grönsaker, sluta röka, inta alkohol
i måttliga mängder och börja jogga!
Nationellt screeningprogram
Även Rolf Hultcrantz, Stockholm, talade
om införandet av ett nationellt screeningprogram för tarmcancer. Han har ett
uppdrag från Regional Cancercentrum
(RCC) i samverkan att ta fram ett underlag för införande av nationell tarmcancerscreening. – Vi ska lämna ett förslag
till RCC i samverkan i januari 2018, berättade han.
SCREESCO-studien omfattar 273 000
individer från årskullarna 1954 - 1958.
Individerna beräknas vara inkluderade
2019. Uppföljningstiden är 15 år.
– Det bör räcka att själva inklusionen
är klar innan man startar nationell screening, sa Rolf.
När det gäller koloskopiresurser finns
det problem med kapacitet och kvalité i
Sverige.
– Vi behöver en förbättrad utbildning
av koloskopister. Här ser jag en viktig roll
för SGF, påpekade han.
– Införande av tarmcancerscreening kommer att innebära kostnader för
landstingen i det korta perspektivet, men
på sikt innebär det en besparing – vilket
behöver belysas.
Gruppen anser att det kommer att ta
cirka ett år för att kunna specificera och
lägga upp en exakt handlingsplan för ett
nationellt införande.
– Men flera delar – som arbete med
kallelsesystem och koloskopiregister –
kan starta tidigare, avslutade Rolf.
Indikatorer i nytt register
RCC har gett professionen ett uppdrag
att bestämma kvalitetsindikatorer för koloskopiregister, berättade Daniel Sjöberg,
Falun.
– En registergrupp har bildats med
representation från samtliga RCC-områden, samtliga universitetssjukhus, SGF,
SFKRK, SEGP och ILCO. RCC Stock-
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Olof Hallböök

Per Nilsson

holm-Gotland blir nationellt stödteam.
Målsättningen är ett heltäckande register för samtliga 120 000 koloskopier per
år i Sverige, med ett fåtal högt prioriterade indikatorer.
Registret ska stärka svensk koloskopiverksamhet, sätta fokus på förbättringsområden och sporra till utbildning och
kompetensutveckling, avslutade Daniel
Sjöberg.
Rätt patient för TEM
Olof Hallböök, Linköping, talade om lokal excision av tidig rektalcancer.
– Det är i år 30 år sedan den första artikeln som beskrev hur adenom utvecklas
till cancer publicerades, påpekade han.
Olof fortsatte med att beskriva Transanal Endoskopisk Mikrokirurgi (TEM),
och listade för- och nackdelar med lokal
excision med TEM.

Per Hedenström

– På plussidan finner man att man får
ett fullväggspreparat – optimalt PAD.
Det är en väldokumenterad metod, med
kort vårdtid och få komplikationer.
Men mesorektum blir kvar i patienten,
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så man får ingen information om regional lymfkörtelstatus. Tekniken kräver
narkos eller spinal bedövning och 1 - 2
vårddygn. Dessutom blir en eventuell
kompletterande abdominell resektion
mer komplicerad.
– Det sista är den viktigaste nackdelen,
sa Olof.
Det gäller att hitta rätt patient för kurativ lokal excision – R0 resektion, hög eller medelhög differentieringsgrad, ingen
lymfo-vaskulär invasion och en tumördiameter på max 3 cm, var kriterier Olof
beskrev.
– Jag tror att lokal excision vid tidig
rektalcancer kommer att öka i framtiden,

pga. screening. TEM och transanal endoskopisk operation (TEO) kommer att
finnas kvar, men vi kommer även att ha
andra metoder för fullväggsresektion. Vi
kommer att arbeta mer med endoskopiska metoder, summerade han.
Metastaserad sjukdom
Per Nilsson, Karolinska, Stockholm, talade om avancerad cancer.
– Det har varit en explosionsartad utveckling i behandling av levermetastaser
under de senaste tio åren. Huvuddelen
av patienterna behandlas med kemoterapi, sa han.
När det gäller synkrona metastaser

och kurativ intention, finns det tre möjliga strategier: Primärtumör först, sedan
levermetastaserna, alternativt levermetastaserna först och sedan primärtumören – eller simultan operation.
– Men ingen vet vad som är optimalt,
påpekade Per.
Patienter med synkron eller metakron
levermetastasering ska diskuteras på en
lever-MDK (multidisciplinär konferens).
– Man upphör inte att förvånas över
vad som kan bedömas som potentiellt
kurabelt!
För lungmetastaser råder ett begränsat
evidensläge – data från levermetastasstudier extrapoleras. Minimalinvasiv kirurgi och precisionsstrålbehandling är ofta
möjligt.
Vid peritoneala metastaser är cytoreduktiv kirurgi och HIPEC nu etablerad
behandling. Det finns på fyra centra i
Sverige.
– Lokalt avancerad CRC kräver noggrann preoperativ kartläggning, och kirurgi med resektion och rekonstruktion.
Även här är det viktigt med MDK på
centrum med vana av multivisceral excisionskirurgi för alla patienter, slog Per
fast.
I sin sammanfattning konstaterade Per
att metastaserad sjukdom kan ofta behandlas med kurativ intention. Det finns
många palliativa behandlingar och åtgärder. Lokal avancerad sjukdom är ofta
behandlingsbar, och teknikutvecklingen
pågår konstant – robotkirurgin utvecklas
ständigt, liksom onkologin.
Prisbelönt forskning
Under Gastrodagarna delar Mag- Tarmfonden ut sina årliga stipendier för forskning. I år delades fyra stipendier ut, och
Per Hedenström fick det högsta beloppet
för studien Pretreatment endosonography
and gene sequencing for the personalized
management of gastrointestinal stromal
tumors and pancreatic neuroendocrine
tumors.
Det är tradition att den som belönas
med den högsta summan, efter tre år
ska återvända för att berätta om resultaten från den premierade forskningen.
Så år 2021 kommer Per att återvända till
Gastrodagarna med sin rapport!

Per Lundblad
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Första nationella vårdprogrammet
i akut onkologi
Cancervården har fått tillgång till ett
vårdprogram i akut onkologi. Det syftar till att underlätta och förbättra omhändertagande av cancerpatienter med
behov av akutvård som söker till andra
vårdgivare än den behandlande kliniken, exempelvis i primärvården, hemsjukvården eller på akuten. Magnus
Lagerlund, verksamhetschef på onkologen i Kalmar, har varit ordförande i
vårdprogramgruppen och skriver här
om arbetet.

I

nnan jag går in på vad det nya vårdprogrammet innehåller vill jag ge en
bakgrund till arbetet. För mig började det med att jag fick frågan från RCC
i samverkan om jag såg ett behov av ett
vårdprogram i akut onkologi. Min spontana reaktion var ”inte ett vårdprogram
till - har vi inte tillräckligt många redan
att förhålla oss till? och akut onkologi
kan vi onkologer redan”. Innan jag svarade jag tog ändå upp frågan med mina
kolleger på morgongenomgången och efter det ändrade jag uppfattning. Dels diskuterade vi att många av våra patienter
inom onkologin får sina behandlingar
långt från sitt närmaste sjukhus och det
är dit de söker vid besvär. Dessutom ser
den onkologiska jourverksamheten olika
ut i landet. På många ställen träffar också
patienterna andra specialister på akutmottagningar/i primärvården och för att
underlätta ett adekvat omhändertagande
kan ett vårdprogram i akut onkologi då
vara till hjälp.
I mitt svar till RCC framkom både
mina initiala tankar och det som framkommit i diskussionen med kollegerna
och tämligen snart efter det blev jag tillfrågad om att leda arbetet. Det inleddes
med att en multidisciplinärt sammansatt
grupp samlades för en förutsättningslös
diskussion om behovet av ett vårdpro-
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gram i akut onkologi och vad syftet i så
fall skulle vara. Gruppen kom snabbt
fram till att det fanns ett behov och då
framförallt i de verksamheterna som inte
har det primära ansvaret för patienterna
och deras behandlingar. Därefter bildades vårdprogramgruppen med företrädare
för onkologi, ortopedi, internmedicin,
palliativmedicin och hematologi.

Akuta tillstånd
Det nya vårdprogrammet tar upp nitton
olika tillstånd hos vuxna patienter som
har eller har haft en cancersjukdom och
som drabbas av akuta tillstånd till följd av
sjukdomen eller behandlingen (oavsett
tumörgrupp). Exempel på tillstånd som
tas upp är vena cava superior- syndrom,
hyperkalcemi, hjärnmetastaser/hjärntu-
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mörer och ryggmärgskompression där
man i respektive kapitel får handfasta råd
om den inledande handläggningen. Det
är inga nya kunskaper utan det nya är att
det nu finns samlat på ett ställe och förhoppningsvis bidrar till mer likvärdiga
initiala åtgärder nationellt. Som exempel
rekommenderas det i kapitlet om vena
cava superior-syndrom som inledande
handläggning-CT Thorax med iv kontrast, kortisonbehandling (t.ex. betametason 8mg) och kontakt med onkolog/
hematolog. För ryggmärgskompression
är de inledande handläggning betametason 16 mg x 2 om neurologiska symtom,
KAD, akut MR helrygg och omgående
kontakt med ryggortoped, onkolog eller
hematolog.
Med tanke att allt fler patienter får immunoterapi och att de behandlingar har
andra biverkningar som ibland kan behöva snabba insatser valde vi även att ha
ett kapitel om immunoterapi-relaterade
biverkningar vid behandling av checkpoint-hämmare. I det kapitlet betonas
bland annat vikten av snabb handläggning med förslag på kortisondoser. Där
finns även en bra länk till den mer fördjupade informationen om hanteringar
av biverkningar vid immunoterapi med
checkpoint-hämmare som finns på nationella regimbiblioteket.
För att testa behovet och det utkast till
upplägg av VP skickade vi ut en primär
version till många olika verksamheter. Vi
fick många positiva reaktioner på initiativet, både på upplägget och de tillstånd/
symtom vi valt ut. I svaren från onkologin var det dock flera som också framförde att det finns ett behov av ett vårdprogram som även riktades till onkologerna
och andra verksamheter som primärt har
ansvaret för cancerpatienterna och deras
behandlingar. Vi i gruppen var eniga om
att det möjligen kan vara en uppgift för
fortsättning på arbetet men för att slutföra vårt arbete inom rimlig tid beslutade vi att bibehålla fokus på den primära
målgruppen för vårdprogrammet.
Likvärdig vård
Syftet är ge kunskap om det akuta omhändertagandet av dessa tillstånd för
att möjliggöra en likvärdig vård i landet
genom att ge handfasta råd för det akuta omhändertagandet. Detta med tanke
på att alla dessa patienter har rätt till ett
snabbt och adekvat omhändertagande, oavsett var de söker vård. Däremot

är syftet inte att ge stöd i den fortsatta
handläggningen på onkologklinik eller
liknande. Där hänvisas till diagnosspecifika vårdprogram och lokala riktlinjer.
Vårdprogrammet är uppbyggt enligt
den nationella mallen men skiljer sig
på några punkter från de tumörspecifika vårdprogram som finns. Exempelvis
utgörs ett kapitel av en symtomöversikt
med länkar till respektive tillstånd. Vårdprogrammet är inte heller evidensgraderat utan baseras på konsensus och beprövad erfarenhet. Fokus i alla kapitel ligger
på handläggning i den akuta fasen, en del
kapitel har också en översikt om fortsatt
handläggning. Alla kapitel har även länkar för den som vill fördjupa sig i bakgrunden till olika rekommendationer.
Vi i vårdprogramgruppen hoppas tillsammans med RCC i samverkan att det
nya vårdprogrammet ska underlätta och
förbättra omhändertagande av cancerpatienter av vårdpersonal som möter dessa
patienter i andra sammanhang än på
den behandlande kliniken, exempelvis
i primärvården, hemsjukvården eller på
akuten.
Vi inser att vi har en stor utmaning
framför oss med att sprida vårdprogrammet till alla som kan vara berörda. Där
tror jag att vi cancerläkare har mycket att
vinna (för våra patienter inte minst) om
vi kan hjälpas åt att informera om att det
nu finns ett vårdprogram i akut onkologi
när vi har kontakt med övriga i vården.
Jag uppmanar också alla onkologer/
blivande onkologer att ta del av det nya
vårdprogrammet för att få en bild av vad
som (förhoppningsvis) kan vara åtgärdat när primärvårdskollegor och andra
i vården hör av sig till oss. Ni som har
synpunkter på hur vårdprogrammet bör
utvecklas till att gälla för oss inom onkologin och vill vara med i ett sådant arbete
får ni gärna höra av er till mig.

Magnus Lagerlund
verksamhetschef
Onkologen, Kalmar
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Hur gick det med onkologin på
Nya Karolinska

ST-läkarna nöjda med
nya organisationen
Det fanns en del farhågor för onkologins plats i verksamheten inför starten
av det nya arbetssättet på Nya Karolinska Solna: Hur blev det? Vi har pratat
med några av ST-läkarna i onkologi om
deras uppfattning av hur den nya organisationen fungerar.

P

å Karolinska universitetssjukhuset
finns 19 ST-läkare i onkologi och
17 underläkare som vikarierar före
och efter AT. Inför starten av det nya arbetssättet funderade ST-läkarna tillsammans över vilka farhågor man hade inför
omorganisationen: Det fanns rädslor för
att den geografiska splittringen av onkologläkarna skulle försvåra för ST-läkarna
att träffa äldre kollegor och diskutera
kliniska problem. Det fanns också funderingar kring att ST-utbildningen skulle bli sönderhackad om man skulle få
byta patientområde ofta. Som ST-läkare
skulle man inte heller ha någon hemvist
och kanske skulle man inte bli lika prioriterad av de nya cheferna för respektive
patientområde.
Omfattande flytt
Det var i våras som det nya arbetssättet
införlivades på Karolinska universitetssjukhuset. En del områden flyttade in i
de nya lokalerna medan andra flyttade
ihop med kirurgerna i gamla lokaler, i
väntan på ytterligare andra lokaler som
idag renoveras för att möta de nya behoven.
Hannah Andtback är ST-läkare på Karolinska och är inne på tredje året av sin
specialisttjänstgöring och har vid tiden
för omorganiseringen arbetat inom området för huvud-, hals-, lung- och hudcancer.:
– Jag hade föreställt mig ett cancerhus
där alla som arbetar med cancer fanns,
säger Hannah, men så är det inte. Både
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Lisa Liu hoppas ST-läkarna kan vara med och utveckla
verksamheten vid Tema Cancer.

Vi måste jobba mer tillsammans, menar Hannah Andtback, ST-läkare sedan tre år tillbaka.

kirurger och onkologer inom olika områden är utspridda i olika hus.

bröstcancer. Jag valde att stryka sista kuren av cytostatika. Hon hade redan ett
planerat operationsdatum, men det låg
långt fram i tiden. Då kunde jag bara gå
in till kirurgerna och be dem boka om
operationstiden, vilket gick mycket fortare än när man innan skulle ringa och
skriva remiss och så, säger Lisa. Patienterna tycker också att det är väldigt smidigt att alla läkar- och sjuksköterskebesök är i samma lokaler, fortsätter hon.
Egna onkologmöten
Onkologläkarna har fortsatt att ha eget
morgonmöte varje morgon, man har
också gemensam utbildning varje fredag
som alla försöker vara med på. Detta för
att fortsätta ses trots att man i det dagliga
arbetet är utspridda.
– Jag tror att det är viktigt att ha ett forum där man bara är onkologer, inte bara
för att diskutera medicinska frågor utan
även schemafrågor, som till exempel

Ingen större skillnad
– Jag har inte märkt någon skillnad i mitt
arbete sedan det nya arbetssättet började,
säger hon, men olika områden har lagt
upp arbetet på olika sätt, så andra har
märkt av större skillnad, säger Hannah.
Lisa Liu är också ST-läkare på Karolinska sedan ett och ett halvt år tillbaka. Hon arbetar för närvarande inom
området för bröst-, endokrina tumörer
och sarkom. Hon har inte heller märkt
av någon större skillnad i sitt arbete med
den nya organisationen. Inom hennes
område är mottagningen för kirurgerna
och onkologerna i samma lokaler, men
inga ST-läkare har haft någon gemensam
mottagning med kirurgerna än.
– Förra veckan träffade jag en kvinna
som fick neoadjuvant behandling för en

1
ORAL BEHANDLING VID RELAPS AV MULTIPELT MYELOMCancerakademin

REKOMMENDERAS AV NT-RÅDET OCH
INGÅR I LÄKEMEDELSFÖRMÅNERNA* 2,3

NINLARO® (ixazomib)
– den första orala
proteasomhämmaren1

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

* Subventioneras i kombination med lenalidomid och dexametason endast för patienter som har genomgått minst två tidigare behandlingar av multipelt myelom † len = lenalidomid,
dex = dexametason ‡ 1,9 mån för placebo+len+dex.1 § 47% i Ninlaro-regimen vs 49% i placebo-regimen.2 p Doseras en gång i veckan på dag 1, 8 och 15 i en 28-dagars behandlingscykel.1
REF: 1. NINLARO Produktresumé www.fass.se 2. www.tlv.se 3. www.janusinfo.se 4. Moreau et al. N Engl J Med 2016;374:1621–34.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera
varje misstänkt biverkning.
NINLARO® (ixazomib), Hård kapsel, L01XX50, Rx, (F). FARMAKOLOGISK GRUPP: Övriga cytostatiska/cytotoxiska medel, reversibel proteasomhämmare. STYRKA: NINLARO® finns i tre styrkor som
innehåller 2.3, 3, och 4 mg ixazomib. INDIKATION: NINLARO i kombination med lenalidomid och dexametason är indicerat för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som tidigare
har fått minst en behandling. DOSERING: NINLARO® administreras tillsammans med lenalidomid och dexametason i en 28-dagars behandlingscykel. Rekommenderad startdos av NINLARO® är
4 mg som administreras oralt en gång i veckan på dag 1, 8 och 15. NINLARO® ska tas vid ungefär samma tidpunkt åtminstone 1 timme före eller 2 timmar efter måltid. Kapseln ska sväljas hel
med vatten. Administrering av lenalidomid och dexametason enligt rekommendation i respektive produktresumé. Behandlingen är kontinuerlig och ska fortsätta fram till sjukdomsprogression eller
oacceptabel toxicitet. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET: Låga trombocytvärden har rapporterats hos patienter som behandlats med NINLARO®. Lägst värden förekommer oftast i mitten av cykeln
och återställs till basvärdet i början på nästa cykel. Trombocyttalet bör övervakas minst en gång i månaden. Gastrointestinala biverkningar har rapporterats i samband med NINLARO® och har i vissa
fall krävt behandling. Dosen bör justeras vid allvarliga (grad 3–4) symtom. Utslag har rapporterats vid användning av NINLARO® och bör behandlas med understödjande vård eller dosjustering vid
svårighetsgrad 2 eller högre. Patienten ska övervakas avseende symtom på perifer neuropati. NINLARO® har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet och yrsel
har dock observerats hos patienter som behandlas med NINLARO® och hänsyn bör tas till detta vid framförande av fordon eller användning av maskiner. Se även produktresumén för de läkemedel
som används i kombination med NINLARO®. FÖRPACKNING: Plånboksförpackning innehållande en kapsel. Tre enskilda plånboksförpackningar är förpackade i en kartong. ÖVRIG INFORMATION:
Begränsad subvention: Subventioneras i kombination med lenalidomid och dexametason endast för patienter som har genomgått minst två tidigare behandlingar av multipelt myelom. För fullständig
information se www.fass.se. Texten är baserad på produktresumé: 12 december 2017. Takeda Pharma AB, Björnstigen 87, 169 03 Solna, 08-7312800, www.takeda.se.

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

brentuximab vedotin
In relapsed or refractory (r/r) Hodgkin
lymphoma (HL) and r/r systemic
anaplastic large cell lymphoma (sALCL),
as demonstrated in two phase 2, singlearm, open-label trials (N=102 for HL and
N=58 for sALCL)1,2,3

In R/R HL Post ASCT Consolidation5,6:

3 61%
years

A phase III, international, multicentre,
double-blind, randomised trial comparing
Adcetris+ best supportive care (BSC) vs
placebo + BSC (Adcetris N 165 vs Placebo
164= 329)5,6

estimated PFS rate with
Adcetris vs 43% placebo
(Adcetris 95% CI 53-68;
placebo 36-51)

In r/r HL post-ASCT 1,2:

5 41%
years

75%
tORR

33%
CR

In r/r sALCL1,4:

86%
ORR

59%
CR

estimated OS rate
(95% CI: [31%, 51%])
40.5 months median OS (95% CI:
[28.7, 61.9], median observation
time of 35.1 months)2

5 60%
years

estimated OS rate
(95% CI: [47%, 73%])

(median observation time of
71.4 months from first dose
(range 0.8-82.4))

• Ny indikation för CTCL

Adcetris är indicerat för behandling av vuxna patienter med CD30+
CTCL efter minst 1 tidigare systemisk behandling 1

• Konsolidering för Hodgkins Lymfom

Adcetris är indicerat för behandling av vuxna patienter med CD30+
HL och ökad risk för återfall eller progression efter ASCT 1,5,6
Referenser:
1. ADCETRIS [summary of product characteristics], www.fass.se.
2. Chen R et al.Blood 2016; 128(12): 1562-1566.
3. Pro B et al. Poster and abstract no. 3095 presented at ASH, Dec 2014, San Francisco, CA, USA.

4. Pro B et al. Poster and abstract no 4144 presented at ASH Dec 2016, San Diego, CA, USA
5. Moscowitz CH et al. Lancet 2015; 385(9980): 1852-1862)
6. Sweetenham J et al. Poster no 3172, presented at ASH Dec 2015, Orlando. FL,USA

Adcetris® (brentuximab vedotin) är ett antikroppskonjugat (ADC) bestående av en monoklonal antikropp riktad mot CD30. Antikroppen är kovalent bunden till den antimikrotubulära
substansen monomethylauristatin E (MMAE). ATC-kod L01XC12, RX, F

jan 2018

Adcetris® är indicerat för behandling av vuxna patienter med återfall av eller refraktärt CD30+ Hodgkins lymfom (HL):
1. efter autolog stamcells transplantation (ASCT) eller
2. efter minst två tidigare terapier och när ASCT eller kombinerad kemoterapi inte är ett behandlingsalternativ.
Adcetris® är indicerat för behandling av vuxna patienter med CD30+ HL och ökad risk för återfall eller progression efter ASCT.
Adcetris® är indicerat för behandling av vuxna patienter med återfall av eller refraktärt systemiskt storcelligt anaplastiskt lymfom (sALCL)

SE/ADC/1217/0013

Adcetris® är indicerat för behandling av vuxna patienter med CD30+ kutant T-cellslymfom (CTCL) efter minst 1 tidigare systemisk behandling
Varningar och försiktighet: Adcetris® (brentuximab vedotin) ska administreras under överinseende av läkare med erfarenhet av användning av läkemedel mot cancer. Leverfunktionen ska
undersökas innan behandlingen initieras och regelbundet monitoreras hos patienter som får brentuximab vedotin. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Kontraindikationer:
Kombinerad användning av bleomycin och brentuximab vedotin orsakar pulmonell toxicitet. Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Dosering: Den rekommenderade
dosen är 1,8mg/kg administrerat som en intravenös infusion under 30 min var 3:e vecka. Styrkor och förpackning: 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Förpackning om 1
injektionsflaska. TLV subvention med begränsning: Subventioneras som förbehandling för patienter som ska genomgå en allogen stamcellstransplantation om patienten förväntas behöva högst
6 behandlingscykler, samt vid monoterapi.
För fullständig information om pris, säkerhetsföreskrifter, kontraindikationer, biverkningar och dosering se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumé: 15 december 2017

Takeda Pharma AB, Björnstigen 87, P.O Box 3131, 169 03 Solna,
tel 08-731 28 00, fax 08-765 98 96, www.takeda.com
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brentuximab vedotin

Hur gick det med onkologin på
Nya Karolinska

dagjour, bakjour och vår funktion som
”hotelldoktor”. Jag kan ersätta en annan
onkolog, men jag kan inte ersätta en kirurg, säger Lisa Liu.
ST-läkarnas formella utbildning har
inte ändrats sedan man införde det nya
arbetssättet. Precis som innan omorganisationen kommer man ha föreläsningarna varannan onsdag eftermiddag och
fyra heldagarsutbildningar per termin.
ST-läkarna har också kvar samma chef
som tidigare, medan specialistläkarna har gemensam chef med kirurgerna
inom sitt patientområde.
De flesta chefer kiruger
– Ska vi arbeta mot ett comprehensive
cancer center måste vi börja jobba mer
tillsammans, säger Hannah Andtback.

Jag tror att en onkolog är bäst på att överblicka ett sådant arbete, de flesta cheferna nu är kirurger fortsätter hon.
Området för bröst-, endokrina tumörer och sarkom har slagit ihop sin onkologiska slutenvård med den kirurgiska
avdelningen för samma området. Onkologläkarna rondar onkologiska patienter
och kirurgerna de kirurgiska. Sjuksköterskorna kan dock ibland behöva hjälpa
varandra.
– Det är klart att det är lättare att ronda onkologiska patienter med en onkologsjuksköterska, säger Lisa Liu. Efter
ihopslagningen med kirurgen är det en
del onkologsjuksköterskor som har slutat, vilket är jättesynd, berättar hon.
Bröstteamet, där Lisa Liu arbetar, håller just nu till i den gamla huvudbyggna-
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den på Karolinska universitetssjukhuset,
men skall flytta till det huset som tidigare
användes av thoraxkirurgerna när det renoverats klart.
– Det har varit väldigt varmt här i
sommar, man önskar att man hade arbetat i de nya lokalerna, skrattar Lisa.
Det har Hannah gjort sedan april.
– Det är väldigt fint i de nya byggnaderna, säger hon, och i sommar har det
varit skönt med fungerande luftkonditionering. Man blir glad när man kommer
till jobbet på morgon och lokalerna är så
fina, fortsätter hon.
Barnsjukdomar
Så klart finns det barnsjukdomar i de
nya lokalerna. Omklädningsrummet för
ST-läkarna ligger, till exempel, långt från
de lokaler man skall jobba i och skåpen
har inte räckt till alla. Lokalerna är stora,
men det finns relativt få mottagningsrum. Det har lett till att mottagningsbesök har fått bokas om till telefonsamtal
och att några mottagningar har ställts
in. Lokalbristen har också gjort att det
är svårt att få sitta kvar på sitt mottagningsrum för att utföra efterarbetet för
mottagningen. De administrativa ytorna
har en öppen planlösning, vilket inte är
optimalt om man skall ringa telefonsamtal eller liknande.
Onkologens verksamhet har också utvecklats sedan man började förbereda
för nya lokaler för många år sedan, detta
har gjort att relativt nya verksamheter
som exempelvis bedömningsenheten,
en sorts akutmottagning för onkologiska
patienter som är öppen på dagtid, inte
fanns med i planerna för de nya lokalerna.
Framtidstro
Så hur har ST-läkarna på Nya Karolinska Solna det? Sammanfattningsvis är de
nöjda. Det finns en del arbetsmiljöproblem i de nya lokalerna, men den nya organisationen har fungerat väl hittills och
ST-läkarna ser framtiden med tillförsikt.
– Det är kul att få vara med i starten
på det nya sjukhuset och arbetssättet, säger Lisa Liu. Vi ST-läkare påverkas nog
minst, men jag hoppas vi kan vara med
och utveckla arbetssättet så att det blir så
bra som möjligt för både patienter och
personal, avslutar hon.

Funktionsområde strålninng

Christina Siesing
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Onkologin på NKS

”Flytten har varit svårare
än den nya organisationen”
– Flytten till det nya sjukhuset har än
så länge påverkat oss mer än den nya
organisationen. Signe Friesland, överläkare och ansvarig för onkologin som
ämnesområde vid Karolinska Universitetssjukhuset svarar på frågan om hur
det gått med specialiteten onkologi i
den nya tema-organisationen på sjukhuset att den stora utmaningen har varit att samtidigt som man skulle hitta
formerna för den nya organisationen
flytta till helt nya lokaler med allt vad
det innebär.

A

lla som följer vad som skrivs i
media om det nya sjukhuset förstår att flytten inte varit enkel.
Men nu är större delen av den onkologiska verksamheten på plats i det nya huset,
även om strålbehandlingen finns kvar
tills den nya maskinparken är på plats.
Men hur har det gått med onkologin?
många var oroliga att specialiteten skulle
påverkas av den nya temaorganisationen
där både kirurger och onkologer arbetar
i samma organisation.
– Vi har ju varit uppdelade i diagnosgrupper sedan länge och samarbetat multidisciplinärt med kirurgerna i
många år, så egentligen är inte förändringen så stor, säger Signe Friesland. Nu
finns vi i samma patientflöde, som organiseras utifrån patientens väg genom
vården på sjukhuset.
Kunskapsutveckling
– När det gäller specialitetens utveckling
är jag inte speciellt orolig. Vårt uppdrag
har ju alltid varit att jobba med kunskapsutvecklingen inom cancervården.
Nu gör vi det i en ny organisation och
det kan möjligen ta lite tid att få till det
fullt ut.
Det finns dock fortfarande mötesplatser i verksamheter där enbart onkologer-
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na träffas över ”temagränserna”. Morgonens jour-rapport finns kvar, liksom de
gemensamma fredagsföreläsningarna,
bakjoursmötena och de tumörgruppsansvariga läkarnas regelbundna möten.
– Rent organisatoriskt har vi valt att ha
ST-chefen och alla ST-läkare anställda i
samma patientområde, hos mig närmare
bestämt, säger Signe som är patientområdeschef för huvud-hals, lungcancer,
melanom och okända primärtumörer.
Inför starten av den nya organisationen
var det många som uttryckte farhågor för
att kirurgerna skulle dominera och att
onkologin skulle hamna på undantag.
Känner ni er överkörda av kirurgerna?
– Nej, absolut inte. Jag vill ju se möjligheter i stället för svårigheter. Vi bidrar
båda med det vi är bra på, vi med helhetssyn på patientens hela situation och
uppföljning vid sidan av de rent medicinska kompetenser vi sitter inne med.
Onkologerna bidrar också till att utveckla hela omhändertagandet av patienten.
Ny onkologikurs
Det är ändå kirurgerna som dominerar
bland cheferna. Signe Friesland är den
enda av patientområdescheferna som är
onkolog.
– Ja, fast bland patientflödescheferna
är vi betydligt fler. Men tyvärr var det

Signe Friesland är ämnesansvarig för onkologin på Nya
Karolinska. Hon ser fler möjligheter än svårigheter med
den nya organisationen.

inte så många som sökte tjänsterna när
de var ute.
Signe vill när vi diskuterar onkologins
framtid på Nya Karolinska också lyfta
fram en nyhet som man tror ska stärka
rekryteringen i framtiden. Man har tagit
fram en 5-veckors fördjupningskurs på
läkarutbildningen: ”Fördjupning i modern cancerterapi: Från tumörkirurgi till
onkologisk behandling ur ett translationellt forskningsperspektiv”.
– Vi är övertygade att det kommer att
bidra så att vi på ett bättre sätt kan ta till
vara det stora intresse som många läkarstudenter faktiskt har för onkologi, säger
Signe avslutningsvis.
Kjell Bergfeldt
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Hur kan nya läkemedel bli bättre
Frågan om nya läkemedel väcker ständigt nya frågor. Inte minst etiska. I
en debattartikel som publicerades i
DN den 11 augusti belyses ytterligare
aspekter kring denna fråga av förre
RCC-chefen Stockholm Gotland Roger
Henriksson tillsammans med medlemmar i Stockholms Läns landstings
läkemedelskommitté, en patientföreträdare och redaktören för Cancerläkaren. För ytterligare spridning av denna
debatt görs artikeln nu tillgänglig för
Cancerläkarens läsare. För kommentarer till artikeln var god se https://www.
dn.se/debatt/

V

i ser en kontinuerligt förbättrad
överlevnad för de som drabbas av cancersjukdomar och för
vissa tumörsjukdomar som exempelvis
bröstcancer skiljer sig inte överlevnaden
nämnvärt från den förväntade överlevnaden i normalbefolkningen. Förklaringarna till dessa resultat är många; tidigare
upptäckt med screening och bättre diagnostik, nya behandlingsmöjligheter med
kirurgi, radioterapi och nya läkemedel,
liksom en förbättrad omvårdnad. Den
stora utmaningen är dock att de positiva
effekterna inte gäller för alla som drabbas
av en cancersjukdom. Vi ser skillnader
mellan individer och mellan tumörsjukdomar som är svåra att förklara.
Bristande effekt
Utvecklingen inom läkemedelsområdet
inger stora förhoppningar med tillgång
till målriktade terapier och läkemedel
som stärker immunförsvaret, inte minst
ses detta vid tidigare svårbehandlade tumörsjukdomar. Men i den vetenskapliga
litteraturen har det ändå framförts frågor
om hur stort bidraget egentligen är då
de positiva effekterna ses hos en mindre
andel av patienterna och stundtals med
besvärande biverkningar som kan vara
livslånga. Det kan ses som en paradox

Ej en del av debattartikeln

att forskningen och läkemedelsindustrin
inte lyckats utveckla markörer som kan
förutsäga vilka som har nytta av en viss
given behandling i samma utsträckning
som de nya läkemedlen utvecklats.
Högt pris och krånglig byråkrati
Det höga priset har dessutom blivit en
utmaning för vården vilket också medfört att både samhället och industrin
byggt upp resurskrävande administrativa organisationer både nationellt och
hos de 21 landstingen för att hantera och
kontrollera kostnaderna. Denna ordning
bidrar också till en ojämlik skillnad i tillgången till nya läkemedel. Stora resurser
tas i anspråk som kunde användas bättre.
Samtidigt har önskemålen om att
snabbt ta till oss nya behandlingsmöjligheter vid svåra sjukdomar medfört
att flera nya läkemedel introducerats på
basis av mindre studier som ger en osäkerhet vid bedömningen av studiernas
resultat. När det sedan saknats en bra
uppföljning när patienterna behandlas i
rutinsjukvården försvåras också möjligheterna att dra slutsatser om det verkliga
värdet av dessa nya behandlingar.

Nytt register visar stora resurser utan
nytta för patienten
Nu kan vi med stöd från ett register för
nya cancerläkemedel visa att en stor
andel av patienterna i Stockholms läns
landsting (SLL) som behandlats med den
nya immunoterapin erhåller en krävande behandling utan positiva effekter. I registret ses att hälften av 690 behandlade
patienter inte alls svarar på behandlingen
och att endast ca 30% lever efter 2 år. Enligt publikt kända kostnader har enbart
SLL betalat 214 miljoner kronor för detta
resultat – oavsett om behandlingen har
effekt eller ej - sedan introduktionen av
dessa tre aktuella läkemedel. I denna
kostnad finns inte medtaget alla resurser
som krävs på sjukhusen med frekventa
besök, beredning av läkemedlen och behandling. Stora resurser går till åtgärder
utan att några positiva effekter kan ses.
Liknande förhållanden ses för de flesta
cancerläkemedel där endast en mindre
andel av patienterna har en tydlig nytta.
Möjlighet för svensk forskning och industri
Denna begränsade studie med ett regionalt register (arbete pågår nu att göra

53

Debatt

detta nationellt inom ramen för Regionala Cancer Centrum) visar att våra unika register i Sverige har en stor potential
att bidra till en kunskapsutveckling som
är till gagn för den enskilda drabbade
patienten, men också för samhället och
i slutändan även för den forskande läkemedelsindustrin. Det finns även ett behov att lagstiftningen ses över och möjliggöra en bredare kvalitetsuppföljning
utan att patientintegriteten äventyras.
En väg att gå är att vi i Sverige i än större utsträckning utgår från ett medborgar- och patientperspektiv där samhället (med en från ekonomiska intressen
oberoende akademi och sjukvård) tar ett
större ansvar för en bättre individualiserad behandling. Detta kan ske genom
bättre användning av kvalitetsregister
och sjukvårdens samlade register.
Globalt pekar allt på att läkemedelsindustrin kommer att fortsätta växa och
konkurrensen mellan länder om företagens investeringar kommer att öka.
Därför är det viktigt att skapa förutsättningar så att även Sverige ska ses som ett
framtidsland. Den potential som finns i
en snabb uppbyggnad av en fungerande uppföljning av nya cancerläkemedel
skulle därför bidra till att läkemedelsindustrin kan fortsätta vara en av Sveriges
viktigaste branscher och även i framtiden bidra till samhällets utveckling.
Svåra etiska frågor
Det måste betonas att denna fråga inte
handlar om huruvida svårt sjuka patienter i välfärdslandet Sverige ska få tillgång

till nya läkemedel eller inte. Det har vi
råd med och man får inte låta en enveten
besparingsiver gå ut över patienternas
behov att erhålla potentiellt livräddande
behandlingar. Men vi måste samtidigt
våga ställa de kanske svåra etiska frågorna om det är rimligt att ett stort antal
patienter utsätts för en verkningslös behandling med risk för allvarliga biverkningar för att hitta en liten andel av patienterna som har nytta av den.
Mot denna bakgrund förstår man behovet av att snabbt hitta så kallade prediktiva markörer och patientrapporterade mått som kan styra vilka patienter
som har nytta av en given behandling.
Landstingen och universiteten liksom
läkemedelsindustrin bör ha ett tydligt
uppdrag att bistå vården och patienterna med sådan kunskap. Industrin borde
också i sina kliniska prövningar använda gemensamma markörer och mätmetoder för att ge underlag till en optimal
tolkning av resultaten med bättre förutsättningar till en individualiserad behandling. Även om detta arbete bör ske
i samverkan med intresserade företag
måste vi kunna hantera att det finns skillnader mellan medborgarnas preferenser
och de kommersiella aktörernas behov
av avkastning i det egna företaget.
Hållbar patientvård
Vi kan inte nog poängtera behovet av att
skapa en långsiktigt hållbar forskning
och utveckling som inkluderar både finansieringsmodeller och som kan säkerställa vilka patienter som kan ha nytta av

en viss behandling. Men då kan det inte
enbart vara samhällets (köparens) ansvar
att finna resurser utan här måste även
säljaren (läkemedelsindustrin) bidra. För
visst har dom som andra företag ansvar
för att deras produkt ska vara effektiv och
säker för alla som använder den? Man
kan som jämförelse ställa frågan hur
många skulle betala för en flygresa om
mindre än hälften kom fram till målet.
Roger Henriksson
professor, överläkare, Norrlands
universitetssjukhus, ordförande
expertrådet för cancersjukdomar
SLL läkemedelskommitté
Kjell Bergfeldt
ledamot i styrelsen Svensk Onkologisk
Förening, verksamhetschef och
överläkare Skandionkliniken
Johan Falkenius
överläkare, Tema cancer, Karolinska
sjukhuset och ledamot expertrådet för
cancersjukdomar
SLL läkemedelskommitté
Eskil Degsell
patientföreträdare, Regionalt
Cancercentrum Stockholm Gotland
Sven-Åke Lööv
ledamot expertrådet cancersjukdomar, SLL läkemedelskommitté och
ledamot av Nationella rådet för
nya cancerterapier
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ÖVERLEVNADSVINST MED
KYPROLIS ®(carfilzomib) + DEXAMETASON
JÄMFÖRT MED BORTEZOMIB
+ DEXAMETASON I DIREKT
JÄMFÖRANDE STUDIE (ENDEAVOR)1

NT-RÅDET REKOMMENDERAR
LANDSTINGEN ATT ANVÄNDA
KYPROLIS ® I KOMBINATION
3
MED DEXAMETASON

ENDEAVOR – Kyprolis® i kombination med dexametason för behandling av patienter med recidiverande multipelt myelom1,2
Säkerhet och effekt av Kyprolis® utvärderades i en randomiserad, öppen multicenterstudie av Kyprolis® plus dexametason (Kd)
jämfört med bortezomib plus dexametason (Vd). Totalt rekryterades och randomiserades 929 patienter med recidiverande eller
refraktärt multipelt myelom som tidigare hade genomgått 1 till 3 behandlingslinjer.
n

Dubbelt så många patienter uppnådde komplett respons.
CR 12,5 % med Kd vs 6,2 % med Vd, (p<0,0005), ≥ VGPR 54,3% med Kd vs 28,6% med Vd, (p<0,0001)2

n

Fördubblad progressionsfri överlevnad. Median PFS, 18,7 mån med Kd vs 9,4 mån med Vd, (p<0,0001)2

n

Signifikant längre överlevnad. Median OS, 47,6 mån med Kd vs 40 mån med Vd, (p=0,01)2

n

NT-rådet har gett Kyprolis® i kombination med dexametason en positiv rekommendation.

n

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

n

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

Kyprolis® (carfilzomib) Rx , EF, ATC: L01XX45.10 mg, 30 mg, 60 mg pulver till infusionsvätska, lösning. Indikation: Kyprolis® i kombination med
antingen lenalidomid och dexametason eller enbart dexametason är indicerat för behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter som tidigare
har fått minst en behandling. För fullständig information vid förskrivning samt produktresumé, Amgen Jan 2018, www.fass.se
Referenser: 1) Dimopoulos MA, et al. Lancet Oncol 2017; 18:1327-37 2) Kyprolis® (carfilzomib) Produktresumé, Amgen Jan 2018, www.fass.se.
3) www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Karfilzomib- (Kyprolis)-170320.pdf
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Alla misstänkta biverkningar ska rapporteras

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

SWE-P-CARF-0418-063675

55

International Expert Course

Hur agerar du som onkolog när en akut strålskadad patient söker hjälp?

6th International Expert Course on the Medical Management of Radiological
and Nuclear Events
Datum: 10-12 Oktober 2018
Plats: Scandic Hotel Foresta, Lidingö, Stockholm

Bakgrund: Större radionukleära (RN) händelser, t ex kärnkraftshaverier eller terrorhandlingar där strål- källor används, kan
medföra katastrofala konsekvenser, inte minst via allvarliga medicinska skador på exponerade personer, skador som sällan
ses i reguljär sjukvård. Även mindre omfattande, men betydligt mer frekventa olyckor med lokala strålkällor kräver god
medicinsk bakgrundskunskap för adekvat medicinsk handläggning och rådgivning.
Här erbjuds en specialiserad 3-dagarskurs kring beskrivning och medicinsk handläggning av RN-händelser.
Målgrupp: Främst läkare inom onkologi/hematologi och annan specialistsjukvård med ansvar för medicinska bedömningar
och handläggning av patienter exponerade för joniserande strålning i samband med olycka eller terrorangrepp.
Innehåll: Kursen innefattar, utöver en kort repetition av basala strålfysikaliska begrepp, bl a:

•
•
•
•
•
•

Hot- och riskbilder inom RN-området samt RN-medicinsk beredskap nationellt och internationellt
Akuta medicinska bedömningar och åtgärder, specifika medicinska sjukdomsmanifestationer
Risker för senare medicinska komplikationer (stokastiska effekter), främst utveckling av cancer
Erfarenheter och lärdomar av inträffade, större RN-händelser (såsom olyckorna i Fukushima och Tjernobyl)
Medicinsk informationshantering vid RN-händelser, inklusive användning av web, sociala medier, etc
Grupparbeten utgående från olika RN-scenarier, praktiska tillämpningar

Kursarrangörer: Karolinska Institutet (KI) och Socialstyrelsen i samarbete med SPH,Södersjukhuset. Kursen erbjuds även för
utländska läkare, i samverkan med WHO-REMPAN1 och EBMT2, och hålls därförpå engelska.Flera världsledandeexperter
(frånbl a Japan, UK, Schweiz)kommeratt medverka.
Kursledare: Prof L Stenke & medarbetare, Kunskapscentrum Strålningsmedicin vid Katastrofer, KI/SoS.
Avgift: Kursen erbjuds utan kostnad/avgift för personal inom svensk sjukvård* (innefattar även logi, måltider).
Anmälan och upplysningar: Sista anmälningsdag är 2018-08-13. Mer info via: Ola Nerf, FoUUi, Södersjukhuset. Mail:
ola.nerf@sll.se Tel: 08 616 19 38

Web: www.prehospitala.se
*Skicka anmälan till sjukvårdshuvudmannens beredskapssamordnare i din region.

1. World Health Organization Radiation Emergency Medical Preparedness and Assistance Network
2. European Blood and Marrow Transplantation group
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Danish Lung Pathologists Group, Danish Oncology Lung Cancer Group, Finnish Lung Cancer
Group, Swedish Molecular Pathology Group, Swedish Society of Pathology, Swedish Lung
Cancer Study Group and a Nordic Pathology Network steering committee &
Cancer Academy North invites you to:

5th Nordic Pathology Meeting on Pathology & Biomarkers in thoracic
malignancies, primarily NSCLC
31 January – 1 February 2019
Clarion Hotel Arlanda, Sweden
Steering committee:Birgit Guldhammer Skov (DK), Elisa Lappi-Blanco (FIN), Fredrik Enlund
(S), Lars Helgeland (NO), Jens Benn Sørensen (DK), Simon Ekman (S)

The objectives of the meeting are to highlight the latest developments Pathology, Oncology, and Technology. How can we use improved technology to advice on
optimal treatments in lung cancer in a constantly changing environment?
Who should attend the meeting? Pathologists, Molecular biologists, Lung oncologists,
Pulmonologists, and other interested in the field of Lung Cancer. Residents as well as
consulting doctors should attend the meeting.
If you have any questions – please contact Monica Sandström, tel: +46 90 – 785 28 55,
e-mail: monica.sandstrom@umu.se
Please - note dates in your calendar – you will soon find more information at
www.cancerakademin.se
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KURS I TUMÖRIMMUNOLOGI, 11 – 12 OKTOBER 2018

IMMUNO ONCOLOGY SEMINAR
KURS I TUMÖRIMMUNOLOGI
TERAPIINRIKTAD UTBILDNING

Stockholm Waterfront, Klara Hotell och Konferens Nils Ericsons Plan 4 Stockholm

PÅ PROGRAMMET
Immunologi – introduktion
Tumörimmunologi
Cancervacciner
Antikroppsterapi
Adoptiv cellterapi
Immunterapi i kliniken
Gruppdiskussioner

Sista
anmälningsdag:
28 september
2018
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FÖRELÄSARE
Rolf Kiessling, senior professor, institutionen för onkologi-patologi
Karolinska Institutet
Andreas Lundqvist, forskare och gruppledare vid institutionen
för onkologi-patologi Karolinska Institutet
Lisa Westberg, senior forskare, Karolinska Institutet
Gustav Ullenhag, överläkare vid Onkologikliniken och Institutionen för
immunologi, genetik och patologi, Akademiska Sjukhuset och Uppsala
Universitet
Per Marits, specialistläkare vid klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Karolinska Sjukhuset och institutionen för medicin Karolinska institutet
Tanja Lövgren, forskare, Karolinska Institutet
FRÅGOR
Besvaras av Ulrika Brunell-Abrahamsson, Bristol-Myers Squibb
08-585 07 318, ulrika.brunellabrahamsson@bms.com

Palliativ medicin

Underlag
Cancerläkaren
Kurs till
i palliativ
medicin
Kurs:
Palliativ medicin 2+1 dagar

22-23 november samt 26 november 2018
Var: Medicon Village, Lund
Pris: 3000 kr + 1500 kr + moms
Sista anmälningsdag: 23 oktober 2018

Kursens innehåll:
De första två dagarna täcker delar av delmål b1 och b5:
Kursen tar upp det palliativa förhållningssättet med en helhetssyn
på patient och närstående utifrån ett fysiskt, psykologiskt, socialt
och existentiellt perspektiv. Deltagarna lär sig att identifiera behov
av palliativ vård i livets slutskede hos den enskilda patienten.
Andra avsnitt handlar om smärt- och symtomlindring (exv.
andnöd, GI-symptom, ångest och konfusion), akuta tillstånd,
prognostiska bedömningar, vård av döende patienter,
kommunikation och brytpunktssamtal och den palliativa vårdens
organisation. Föreläsningar varvas med diskussioner utgående
från patientfall med såväl maligna som icke-maligna sjukdomar.

Kursen i Palliativ medicin vänder
sig framför allt till ST-läkare men
kan även vara aktuell för
specialistläkare.

Den tredje och extra dagen täcker delar av delmål c5, c8 och c9
för de specialiteter som har detta som krav. Denna kursdag
innehåller en fördjupning av omhändertagande av patienter med
palliativt vårdbehov inklusive att diagnostisera, förebygga,
behandla och utvärdera komplexa symptom och problem i livets
slutskede. Religiösa och kulturella aspekter diskuteras.
Övrig information:
För ST-läkare inom Region Skåne gäller särskilda villkor. Var vänlig
och kontakta palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se för mer
information.
Anmälan:
Anmälan via vår hemsida www.palliativtutvecklingscentrum.se.
Klicka här.

Vårt uppdrag är forskning,
utveckling och utbildning av
både den allmänna och
specialiserade palliativa vården.
Läs mer om oss på
www.palliativtutvecklingscentrum.se.

POSTADRESS: MEDICON VILLAGE, HUS 404B, 223 81 LUND
BESÖKSADRESS: SCHEELEVÄGEN 2, MEDICON VILLAGE, HUS 404B, LUND
WWW.PALLUC.SE

59

"The big five"

Efterutbildningskurs för
specialister! ”The big five!”
Dag 1, 7 nov

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 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

Cancerakademin

Svenska Lungcancerstudiegruppen & Cancerakademi Norr
bjuder in till:

Post WCLC Symposium

Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm
16 november kl 09.30 – 16.00
(Registreringen öppnar kl 8.30)
Svenska Lungcancerstudiegruppen i samarbete med Cancerakademi Norr, inbjuder nu till
det 4:e Post-WCLC mötet i Stockholm i november 2018.
Post-WCLC mötet bidrar till att sprida kunskap om de nyheter som presenterades vid World
Conference on Lung Cancer (WCLC) oktober 2018 - Toronto
Mötet vänder sig i första hand till vårdpersonal.
Anmälan senast den 10 nov på
www.cancerakademin.se
Antalet platser är begränsade så först till kvarn gäller, anmälan är bindande!
Om du har några frågor – kontakta Monica Sandström, tel: 090 – 785 28 55 eller per e-mail:
monica.sandstrom@umu.se
Varmt välkomna!
Svenska Lungcancerstudiegruppen

Cancerakademi Norr

Notera att deltagandet är kostnadsfritt.
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Protonterapi och dosplanering
PRECISION
MEDICINE TODAY
AND IN TEN YEARS TIME, WITH
FOCUS ON BREAST CANCER

2018

October 3, 2018
Elite Park Avenue, Gothenburg

WELCOME
As chairmen of the coming Precison Medicine Breast Cancer Symposium,
it is our pleasure to invite you to join us on October 3, 2018, at Elite Park
Avenue, Gothenburg.
MD PhD Ana Bosch
Lunds Universitet

Professor Jonas Bergh
Karolinska Institutet, Stockholm

PROGRAM
12.30

Registration and lunch

16.40 - 17.10

14.00 - 14.10

Welcome and introduction
MD PhD Ana Bosch, Professor Jonas Bergh

Artificial intelligence applied to tissue analytics.
Professor Johan Lundin

17.10 - 17.20

Discussion

14.10 - 14.35

ER intra-tumor heterogeneity and how that may
influence prognosis in breast cancer patients.
Ass Prof Linda Lindström

17.20 - 17.40

How to implement treatment innovations and
follow up
Professor Jonas Bergh

14.35 - 15.00

Genomic tumor heterogeneity in the metastatic
perspective.
Ass Prof Johan Hartman

17.40 - 18.00

General discussion and conclusions
MD PhD Ana Bosch, Professor Jonas Bergh

15.00 - 15.10

Discussion

18:00 -

Dinner

15.10 - 15-40

How to use different tools to best identify
relevant subtypes of breast cancer.
MD PhD Aleix Prat

15.40 - 15.50

Discussion

15.50 - 16.20

Coffee break

16.20 - 16-40

Definitions of endocrine resistance;
Can we do better in characterization
and definitions?
Professor Per-Eystein Lönning
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Registration
Registration must be carried out by using the link:
reg.akademikonferens.se/pmbc2018
no later than September 21
If the number of registrations for the symposium exceeds the
number of places available, places will be allocated with a view to
achieving a balanced regional spread.
The symposium is free of charge but if you fail to appear without
reporting it, you will be charged a cost of SEK 500

This symposium is supported by Roche.

Kurs i Uro-onkologi 2019

ST-läkarkurs i Uro-onkologi
5-8 februari 2019 i Umeå
Kursen startar vid lunch den 5 februari
och avslutas till lunch den 8 februari.
Plats
Umeå, lokal meddelas senare
Kursansvariga
Camilla Thellenberg-Karlsson och Mats
Andén.
Kursavgift
Kursavgiften beräknas till 4.000 kr ex
moms men är ännu ej fastställd. Avgiften inkluderar kaffe, luncher samt en

gemensam kursmiddag. Varje deltagare
betalar sina kostnader för resor och ev
övernattning.
Max antal kursdeltagare
30 personer
Hotellrum
Kommer att reserveras på hotell inne i
centrum som sedan är bokningsbara via
bokningsreferens.
Ytterligare information finner du inom
kort på www.cancerakademin.se
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ST-kurs i Maligna gliom
24-25 januari 2019
Plats
Nordic C Hotel, Vasaplan 7, Stockholm
Kursledare
Sofia Hylin (neurolog), Roger Henriksson (onkolog), Michael Strandéus (onkolog), Magnus Olivecrona, (neurokirurg)
Målgrupp
Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare inom neurokirurgi, neurologi och
onkologi och i andra hand till blivande
specialister inom internmedicin, neuropatologi, neuroradiologi och rehabiliteringsmedicin. Prioritet ges åt dem som
kommit en bit i sin utbildning.
Kursavgift
Kursavgiften är ännu ej fastställd men
blir ca 4 500 kr exkl moms och skall vara

betald innan kursens start, detta för att
garantera din plats. Avgiften inkluderar
logi, kaffe, luncher samt en gemensam
kursmiddag. Hotellrum finns bokade på
konferenshotellet - Nordic C. Om du väljer att inte övernatta på hotellet är kursavgiften ca 3 900 kr. Kursmiddagen är en
del av kursen och diskussionerna fortsätter under middagen, därför är närvaro
obligatorisk.Varje deltagare betalar sina
kostnader för resor.
Max antal kursdeltagare
35 personer
Hotellrum
Ingår i kursavgiften
Ytterligare information finner du på
www.cancerakademin.se

Sök resebidrag för kongressresor!
Förlaget som ger ut Cancerläkaren,
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
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i Cancerläkaren. 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@skandion.se och berätta
om vilket möte du skulle vilja bevaka samt

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

ST kurs - klinisk bröstonkologi
Anordnas av Svensk bröstonkologisk förening BOF
i samarbete med Cancerakademin
Kursen hålls på Södersjukhuset Stockholm

27-29 november 2018
Fullständig information om program och anmälan
finner du på SOFs hemsida under BOF fliken

www.onkologi.org/tumörgruppsföreningar/BOF

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

INBJUDAN TILL EN VETENSKAPLIG UPPSUMMERING OM IMMUNONKOLOGI

State of the Art
Immuno Oncology
CLARION HOTEL ARLANDA AIRPORT
29 NOVEMBER 2018, 09:00 – 17:00
NU KAN DU ANMÄLA DIG till mötet State Of The Art Immuno Oncology. Under de senaste två åren har det hänt
väldigt mycket inom det immunonkologiska området. Läkemedel har blivit godkända för fler och fler indikationsområden. Samtidigt har färre svenska läkare tid och möjlighet att åka och bevaka de internationella kongresserna.
Vad gäller det kliniska arbetet finns även ett stort värde att lära av varandra. Mot denna bakgrund har vi satt ihop
ett möte som summerar det senaste kring immunonkologi inom olika tumörområden. Data kommer varvas med
interaktiva patientfall samt en möjlighet att fråga experterna dina frågor och funderingar.
AGENDA 29 NOVEMBER, CLARION HOTEL ARLANDA AIRPORT
09:00
09:30
09:45
11:00
11:45
12:15
13:00
13:45
14:15
15:00
15:30
17:00

Registration and coffee
Introduction to the meeting
Moderators: Simon Ekman, Ulrika Harmenberg, Lars Ny
The role of pathology within Immuno Oncology Professor Reinard Büttner, Germany

Learnings, challenges and highlights within IO-treatment

• Melanoma Professor Jeffrey Weber, USA
Patient cases melanoma Professor Jeffrey Weber

Lunch
Learnings, challenges and highlights within IO-treatment
• Lung cancer Professor Christian Grohé, Germany
Patient cases lung cancer Professor Christian Grohé
Learnings, challenges and highlights within IO-treatment
• RCC/Urothelial cancer Professor Bernard Escudier, France
Patient cases RCC/Urothelial cancer Professor Bernard Escudier
“Meet the experts” Interactive session All
Wrap up/Close

ANMÄL DIG
GENOM ATT MEJLA
erik.cardell@bms.com

Med vänliga hälsningar,
Bristol-Myers Squibb

SIMON EKMAN

WWW.BMS.COM/SE

ULRIKA HARMENBERG

JUNI 2018 1506SE18PR03869

LARS NY

REINARD BÜTTNER

JEFFREY WEBER

CHRISTIAN GROHÉ

BERNARD ESCUDIER

