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Trovärdigheten får sig en törn av dylika beteenden.
(SvD 18 sept 2018)

Efter snart tio år med RCC måste man
konstatera (Socialstyrelsen har redan
gjort det) att RCC varit en lyckad satsning. Men det finns fortfarande mycket
kvar att göra; jag brukar lyfta frågan
om jämlik vård där vi fortfarande har
en lång väg att gå. IT i vården är ett
annat område där våra behov i verksamheten långt ifrån är uppfyllda, än
mindre kan vi utnyttja digitaliseringens
möjligheter till samordning så att
rader av manuella moment kan försvinna
vilket i sin tur skulle göra att vi kan
undvika dubbelarbete – vi registrerar
samma sak flera gånger i vår digitala
värld där det borde finnas förutsättningar att det skulle räcka med en gång.

Hur länge har vi inte önskat att data
från journalen skulle kunna överföras
automatiskt till kvalitetsregistren.
Jag vet att arbete pågår som går ut på
att översätta och omforma journaldata
till informationsmängder som hittar
till rätt plats i kvalitetsregistret, men
med tanke på hur fort utvecklingen
går på IT-området känns det som att vi
trampar vatten – vi håller oss flytande
men kommer inte framåt.
Glädjande
Därför är det glädjande att konstatera
att det nu finns ett kvalitetsregister som
är helt och hållet baserat på digitala
överföringar från kliniken till registret.
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Från redaktionen

Jag tänker på MIQA – ett register som
byggts upp under ledning av Västerbotten läns landsting, Cancercentrum i
Umeå och RCC Norr, som tar emot patientdata från de system som används
inom strålbehandling för dosplanering
och övrig informationshantering.
När jag ändå är inne på digitalisering
måste jag också återkomma till frågan om hur patientdata hanteras och
risken att våra patienters och våra
egna hälsodata blir handelsvaror som
säljs till högstbjudande – läs lägstbjudande, eftersom dessa ”big data”
ofta tillhandhålls oreglerat i samarbeten med konsultbolag och universitet.
Senast var det två sjukhus som tämligen
oreflekterat exporterat patientdata till
ICHOM, den organisation som startats
av Boston Consulting i samarbete med
Karolinska Institutet och Harward, med
som det verkade ett gott syfte, nämligen internationell bench marking. Men
exporten hade ägt rum utan hänsyn till
varken patienternas samtycke eller det
faktum att ICHOM var intimt sammankopplat med ett kommersiellt schweiziskt företag i hälsodata-branchen.
Aningslöst
Där finns en aningslöshet som hos mig
också väcker frågan hur vi hanterar samarbetet med industrin; det gäller kanske
främst läkemedelsindustrin men gäller
egentligen alla typer av relationer med
näringslivets företrädare. Dom vill gärna
vara vänner med oss i vården och betonar ofta att dom också har ett patientperspektiv; dom vill som vi det bästa för
våra patienter. Det är ganska ofta sant.
Men till skillnad från oss som jobbar i
vården har dom också andra prioriteringar. Vi kanske har landstingspolitiker
som vill att vi ska hålla budgeten. Dom
har aktieägare som vill ha ut det mesta
möjliga av vår relation. Jag har tidigare
sett rapporter som visar att flertalet läkemedelsföretag satsar mer på marknadsföring än på forskning och utveckling.
Nu senast läste jag i Svenska Dagbladet
(se klipp) att man förutom att placera
vinsterna i skatteparadis för att undkomma skatt också betalar mer till aktieägare
och i direktörsbonusar än vad man
lägger ner på FoU.
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Det känns angeläget att ha med sig
dessa kunskaper när frågan ställs om
prissättningen på nya läkemedel: ”det
är så dyrt att ta fram nya läkemedel
att vi måste ta ut sådana priser för att
täcka kostnaderna”.
”Fan tro’t”
Doktor Rellings bevingade ord i Ibsens
pjäs Vildanden från 1884 täcker nog in
vad fler än jag tänker när de hör sådana
argument.
Men för att undvika missförstånd:
Tro inte att jag är motståndare till
samarbete med industrin, vi är lika
beroende av dem som de är av oss.
Men vi får inte glömma bort att de
har mer än en agenda och att samarbetet ska följa de regelverk som gäller. Transparens kring samarbetet är
också viktigt för att inte riskera att
förtroendet för vården och vår profession skadas.
Vallöften vi tror på
Innan valet lovade regeringen fortsatt statlig satsning på cancervården
i minst fyra år till. Den dåvarande
oppositionen biföll denna tanke, så att
oavsett hur frågan om regeringsbildningen landar/landat verkar det som
att vi även framöver kommer att ha
tillgång till RCC:s arbete med vårdprogram och kvalitetsregister samt
stöd till ett gediget antal utvecklingsprojekt, inklusive fortsatt arbete med
ledtider och nivåstrukturering.
Det känns tryggt eftersom det på
många håll finns en oro för hur det
ska gå med den nya organisationen
för kunskapsstyrning som Sveriges
kommuner och landsting som sjösätts
inom 23 olika diagnosområden, som
det verkar utan finansiering, där någon av sjukvårdsregionerna ska ta ett
övergripande ansvar, motsvarande det
som RCC gjort på cancerområdet.
Förutom fortsatt satsning på standardiserade vårdförlopp (SVF) finns också ett fokus på prevention, att bättre ta
tillvara digitaliseringens möjligheter
och ge rätt stöd vid rehabilitering av
cancersjuka.

Screening
På annan plats i tidningen kan ni läsa
om det genombrott kring lungcancerscreening som presenterades på en
lungcancerkonferens i Toronto. Det är
glädjande att det nu finns evidens för
åtgärder som på ett relativt enkelt sätt
kan minska dödligheten i en av våra
vanligaste cancersjukdomar som länge
fått stått tillbaka. Det känns som en
ketchup-effekt; jag tror inte att något
annat tumörområde någonsin har fått
tillgång ett större antal nya behandlingsmöjligheter på så kort tid, vilket
gjort att vi redan kunnat se en förbättrad överlevnad vid lungcancer. Med
screening verkar man nu också kunna
minska dödligheten.
Då tycker jag cancervården är riktigt
framgångsrik – när vi kan bota många
och ge övriga ett långt och bra liv.

Kjell Bergfeldt
redaktör

KRÖNIKA

Arbetsmiljö och it-strategi på agendan
när SOF diskuterade framtiden
Vad ska Svensk Onkologisk Förening
driva för frågor? Vilket fokus ska föreningen ha det närmaste året?
Det var några av alla de frågor som
stod på agendan som stod på agendan
när SOF-styrelsen samlades för sitt
årliga internat – denna gång i Sigtuna.
Om våra medlemmar har andra aktuella
frågor som ni vill att styrelsen ska
driva är ni naturligtvis välkomna att
höra av er.

E

n för hela vår specialitet grundläggande fråga är kompetensförsörjning. Den omfattar flera
delar; vi behöver bli fler, inte bara för
att täcka upp för fortsatta pensionsavgångar utan också för att hänga med i
den snabba kunskapsutvecklingen och
säkerställa att vår kompetens finns
med i alla delar av den snabbt förändrade sjukvården. Vi behöver också säkerställa att de som en gång valt vår

spännande specialitet väljer att stanna kvar. Arbetsmiljön ska inte göra att
våra kollegor väljer andra karriärvägar
inom Onkologin ska inte behöva andra
specialiteter, läkemedelsindustrin eller
myndigheter.
Arbetsmiljö
Bland annat mot den bakgrunden har
styrelsen tagit fram en ny arbetsmiljöenkät. Den är web-baserad och tar delvis upp samma frågor som belystes i
den enkät SOF genomförde 2014; vi vill
se hur frågor som berör vår arbetsmiljö
har utvecklats de senaste åren. Möjlighet till fortbildning och handledning är
angelägna liksom hur vi upplever arbetsbördan och vi hoppas att en ny enkät
kan ge underlag kring vilka frågor som
är mest angelägna. Vi i styrelsen hoppas
på hög svarsfrekvens och räknar med att
enkäten ska gå ut till medlemmarna runt
årsskiftet.

Nationell samordning
Ingen kan ha undgått att märka att
det hänt mycket på cancerområdet
det senaste året. Det har skett en nationell samordning genom tillkomsten
av Regionala Cancercentrum (RCC).
Nationella vårdprogram och förbättrad samordning av utvecklingen av
kvalitetsregister är bara några exempel
bland allt som hänt. Standardiserade
vårdförlopp och ett större fokus på patientmedverkan, delaktighet och jämlik
vård är ytterligare exempel.
Utvecklingen fortsätter. Den tidigare
regeringen och oppositionen har utlovat fortsatt satsning på cancervården
i åtminstone ytterligare fyra år (det är
sannolikt oberoende av vilken regering
som så småningom har eller kommer
att bildas).
Svensk Onkologisk Förening vill fortsätta vara en del av den utvecklingen.
Onkologins plats upplevs ibland som
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hotad och vi i SOF vill säkerställa att
vi är med och tar plats. Därför finns en
viss oro inför den nya modell för kunskapsstyrning som landets landsting
samlats omkring. En ny nationell samordnare för cancer är på väg att utses
men den nationella samordningen kan
försvinna när de statliga pengarna är
slut. Vi behöver försvara den centrala
strukturen, annars finns det en uppenbar risk att satsningen på cancer kommer att urvattnas och skillnaden mellan
stora och små landsting kommer att
förstärkas. Det är oroväckande om cancern inte får behålla sin modell utan blir
ett av många områden i den nationella
kunskapsstyrningen.
Nätverk
I anslutning till denna fråga diskuterade
vi också eventuell medverkan i gruppen bakom ”Nätverk för en nationell
canceragenda” där läkemedelsföretagen
genom LIF (gemensam organisation för
de forskande läkemedelsföretagen) tillsammans med bland annat patientföreträdare och hematologföreningen gått
samman för att driva på utvecklingen
för att kunna hantera alla de utmaningar som cancervården står inför, kanske
främst processen för nya läkemedel
men också frågor som nivåstrukturering och utveckling av Comprehensive
Cancer Centers. Thomas Wahlgren från
LIF besökte internatet för en diskussion
om hur samverkan skulle kunna se ut.
Flera i styrelsen har uttryckt tveksamhet till denna typ av samarbete och
diskussionen kommer att fortsätta i
styrelsen och gärna tillsammans med
medlemmarna som är välkomna att
höra av sig.
Inför Onkologidagarna
Frågan om Onkologidagarna är ständigt aktuell. Vi hinner knappt utvärdera
föregående möte innan det är dags att
planera nästa. Inte konstigt eftersom
Onkologidagarna är landets största

och för SOF absolut viktigaste möte.
Ändå har det stundtals varit svårt att
samla landets onkologer. Möjligheten
för flertalet kollegor att åka på möten för
fortbildning och utveckling är begränsat och då riskerar onkologidagarna att
bli nedprioriterat. Flera föreningar som
samlar subspecialister inom onkologi
har också egna möten (bröstonkologer,
gastroonkologer, uroonkologer, gynonkologer med flera).
För att diskuterar hur vi kan stärka
varandra och hur subspecialistföreningarna kan medverka till att stärka
programmet och attraktionskraften för
Onkologidagarna hade företrädare för
några av föreningarna bjudits in till en
del av internatet. Som ett första steg
med mål att stärka samarbetet beslutade vi att samla företrädare för samtliga
subspecialistföreningar till ett möte i
anslutning till onkologidagarna i Stockholm i mars.
Introduktion
Nya styrelsemedlemmar kastas ofta
rakt in i arbetet utan någon riktig introduktion. Man vill använda sitt engagemang och det förtroende man fått men
startsträckan är ofta lång innan man
kommer in i styrelsearbetet. Därför har
Ida Lagstam och Pär Bodén, som båd
är ganska nya i styrelsen, tagit fram ett
introduktionspaket som ska göra det
lättare att komma igång. Bra för dom
som vi hoppas även i framtiden vill
engagera sig i föreningens arbete för
professionen.
IT-strategi
Vilka andra stod på agendan? Förutom
arbetsmiljö, kompetensförsörjning och
nationell samordning i olika former ser
vi i styrelsen flera frågor som behöver
drivas det närmaste året. Utbildning
är ständigt aktuell och förutom stöd
till SK-kurser fortsätter efterutbildningskursen. Men styrelsen har också
identifierat att digitaliseringen av

vården sker i en rasande fart – oftast
utan att professionen och verksamheten
vare sig hinner med eller har möjlighet
att påverka.
SOF behöver ha en IT-strategisk
verksamhetsplan – och vi kommer att
behöva hjälp från våra medlemmar för
att bygga en sådan.
Läkaresällskapet
Det närmaste året kommer både styrelsen och alla medlemmar att förhålla sig
till utvecklingen av Svenska Läkaresällskapet där SOF är en av 60-talet specialistföreningar. Vi skrev om detta i förra numret av Cancerläkaren och inför
årsmötet kommer vi att utförligare
presentera vad denna fråga handlar om.
Även vid årsmötet kommer frågan att
finnas på dagordningen.
Som alltid vid styrelsemöten finns ett
antal remisser för yttrande. Denna gång
hade vi fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget om 6-årig läkarutbildning. Vi tillstyrkte med tre kommentarer
och önskemål om förtydliganden:
• Möjligheterna till studiestöd för en
längre utbildning måste säkerställas
• Det ska finnas möjlighet att byta
studieort under studierna, utbildningarna måste vara likställda
• Det bör också klarläggas att onkologi bör vara obligatoriskt för alla i
grundutbildningen.
Styrelsen beslutade också att inrätta ett
årligt pris för bästa kliniska handledare.
Mer om detta i nästa nummer av tidningen. Priset ska delas ut på Onkologi
dagarna och består av resestipendium
på 15 000 kr. Även bästa abstract vid
onkologidagarna kommer att få pris.
Kjell Bergfeldt, för styrelsen Svensk
Onkologisk Förening

Rättelse:
I nr 4 av Cancerläkaren fanns ett utförligt referat från post ASCO-mötet. I artikeln om prostatacancer
refererades till ett abstract med nummer 3061. Det ska vara nummer 5003.

6

Kjell Bergfeldt

NOBELPRISET

Vår Waldenströmpristagare
får årets Nobelpris i kemi
Sir Gregory Winter delar halva 2018
års Nobelpris i kemi med George
Smith. Den andra halvan har tilldelats
Frances Arnold, och samtliga får det med
motiveringen att de har ”bemästrat
evolutionens kraft”.
Vid onkologidagarna i Örebro 2017,
höll professor Winter Jan Waldenströmföreläsningen som refererades i Cancerläkaren med rubriken ”Antikroppar
- från mus till människa”. Han beskrev
hur utvecklingen av dessa har gått via
flera viktiga steg, från monoklonala
musantikroppar, via chimära antikroppar och slutligen lyckades Sir Gregory få
fram den första humaniserade antikroppen. I sin forskning för att framställa
dessa antikroppar använde han ”riktad
evolution” genom fagdisplay-tekniken
som uppfanns av George Smith som
han delar priset med. Fagdisplay innebär att man kan utnyttja bakteriofager
(virus som infekterar bakterier) för
att framställa nya proteiner. Professor
Winters forskning har lett fram till flera
läkemedel, bland annat adalilumab –
Humira och alemtuzumab – Campath.
Evolutionens kraft
I sin motivering skriver Kungliga vetenskapsakademien att: ”Årets Nobelpristagare i kemi har inspirerats av evolutionens kraft och använt samma principer
– genetiska förändringar och selektion
– för att i sina laboratorier utveckla
proteiner som istället löser människans
kemiska problem”.
Den beskrivningen stämmer mycket
väl på professor Winters fortsatta
föreläsning i Örebro där han berättade
om ”biobetters” - strategier för att öka
effekten av biologiska läkemedel.
Han redogjorde för kemisk ingenjörskonst för kunna öka affiniteten både
vad gäller antigenbindande regioner och Fc-delen på antikropparna;
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Sir Gregory Winter – Nobelpristagare 2018 som medverkade vid onkologidagarna 2017.

Bispecifika antikroppar där man kan ha
extra bindningssites på antikroppen eller olika antigenbindande site på de två
skänklarna, eller antibody drug conjugates (ADC), med ett toxin kopplat till
antikroppen.
Kombination
Nästa steg av biobetters menade professor Winter var att förena de positiva
egenskaper man har hos antikroppar
med de fördelar man finner hos små
molekyler. Antikropparna ger en specifik bindning till target, har lång halveringstid och har möjlighet att rekrytera effektorceller från omgivningen. De
små molekylerna kan å andra sidan nå
utanför blodbanan, verka intracellulärt,
är möjliga att ta per os och möjliga att
syntetisera kemiskt.

Sir Gregory beskrev intressanta projekt för att få biologiska molekyler att
få fler av dessa egenskaper som normalt
tillskrivs små molekyler med målet att
framställa ett mer fulländat läkemedel.
De hade nu en prototyp - ”peptidcykel”
(peptide bicycle) med ett syntetiskt skelett på vilket de kopplade variabla strukturer och kunde få hög affinitet till antigen på ett sätt som liknar antikroppars
verkan. Det är väl tydligt exempel på kemisk ingenjörskonst som kanske kan blir
en ny läkemedelsklass, och väl i linje med
Kungliga vetenskapsakademiens utsaga:
”Vi är i början av den riktade evolutionens revolution, som på många olika vis
gör den största nytta för mänskligheten.”
Andreas Hallqvist

Nytt diagnostiskt verktyg för att hitta okända primärtumörer

Nytt diagnostiskt verktyg för att hitta
okända primärtumörer

Med hjälp av en ny diagnostisk plattform kan fler cancerpatienter med
okänd primärtumör få korrekt diagnos
och behandling.
Metoden, som är utvecklad i nära samarbete mellan forskare och kliniker i
Göteborg, startade med en slumpartad
upptäckt och ett omfattande detektivarbete. Det som från början såg ut att
vara lungcancer visade sig i slutänden
vara malignt melanom.
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R

akt över gatan från Sahlgrenska
universitetssjukhuset höjer sig
medicinarberget, ett campusområde som samlar den medicinska och
naturvetenskapliga forskningen i Göteborg. Genom en gångbro går det snabbt
och enkelt att promenera mellan sjukhuset och campusområdet.
Det är tidig förmiddag och Jonas
Nilsson sitter på sitt arbetsrum på Sahlgrenska Cancer Centrum. Han är professor i experimentell cancerkirurgi och
sedan i juli i år föreståndare för centret.
Det är en centrumbildning med fokus
på translationell cancerforskning och
drivs i samarbete mellan Sahlgrenska
akademin vid Göteborgs universitet och
Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Vi är så nära den kliniska verksamheten
och har ett stort förtroende för varandras
kompetenser. Det är väldigt roligt och stimulerande när vi kan ta den prekliniska
forskningen och överföra den till kliniken
och skapa nytta för våra patienter.
Lungcancer var melanom
Jonas Nilsson är ledare för den grupp av
forskare och kliniker som tillsammans har
utvecklat det nya diagnosverktyget och
som är beskriven i en vetenskaplig artikel
i tidskriften JCO Precision Oncology.
– Vi tror och hoppas att analysmetoderna
som har använts ganska snart ska få stor
betydelse för att hjälpa patienter som saknar korrekt cancerdiagnos.

Nytt diagnostiskt verktyg för att hitta okända primärtumörer

160587.Poster

9/3/09

8:00 AM

Page 1

PATHWAYS

HUMAN CANCER

IN

This poster summarizes some of the key signaling pathways implicated in
tumorigenesis and tumor progression in humans. Within each pathway,
gene products known to be mutated in human tumors - oncogenes and
tumor suppressor genes - have been color-coded. The most common
types of genetic alterations and conferred capabilities to the tumor are also
appended for these gene products. Proteins are shown using a structural
representative (see structural legend). Since not all known pathways or
proteins could be included, we regret not being able to show the work of
many, and refer the viewer to the textbook The Biology of Cancer by Robert
A. Weinberg for an in-depth treatment of this material and references.
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Nytt diagnostiskt verktyg för att hitta okända primärtumörer

Utvecklingen av metoden började med
att en patient med lungcancer sökte vård
på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Patienten som hade genomgått flera behandlingar på andra sjukhus, avled i sin
sjukdom, men bidrog före sin död med
biopsier till forskningen.
Vid ett första omfattande analysarbete
konstaterades till en början att patienten
avlidit till följd av en neuroendokrin
tumör. Men, tumörens karaktär och ursprung rimmade inte riktigt med den
kliniska bilden. Vid en närmare granskning visade det sig till slut att det var ett
melanom som såg ut att vara en neuroendokrin tumör.
– En av våra bioinformatiker bestämde
sig för att göra en så kallad mutationssignatur. Det var då han upptäckte att det
omöjligt kunde vara en neuroendokrin
cancer eftersom tumören hade en oväntad
mutation i BRAF-genen som är vanligt förekommande vid malignt melanom.

Samtliga biopsier från patienten uppvisade ett karakteristiskt mutationsmönster
som uppkommer vid lagningen av DNAskada som orsakas av solens UV-ljus.
I Sverige söker varje år cirka 100 personer vård för en cancersjukdom där det
inte går att hitta primärtumören. Det är
en svårbehandlad grupp och dagens diagnostik är begränsad och oprecis, menar Jonas Nilsson.
– Det är exempelvis en risk med att ta
vävnader som förvarats i formalin eftersom kvaliteten på DNA och RNA inte är
tillräckligt hög för att kunna göra storskaliga analyser. Vi är idag i behov av mer
avancerade metoder för en mer tillförlitlig
diagnostik.
Kombination av metoder
Den nya diagnostiska plattformen bygger på tillämpningen av två avancerade
analysmetoder: mutationssignatur och
transkriptomik klassificering.

– Vi kombinerar dessa två analysmetoder.
Med hjälp av RNA-analys kan vi ta reda
på vilka gener som är påslagna i tumörcellerna och få kunskap om från vilken
vävnad tumören kommer. Vi undersöker
också tumörcellernas mutationsprofil och
jämför den med RNA-sekvenseringsdata
från 9 000 tumörer i databasen The Cancer Genom Atlas.
I dag tar det några veckor att göra själva sekvenseringen samt ytterligare några
dagar för att analysera och karakterisera
tumören. Jonas Nilsson hoppas dock att
universitetssjukhuset tillsammans med
akademin ska satsa på ny teknik för helgenomsekvensering.
–Inom ett halvår hoppas vi att maskinen
ska vara på plats och då kommer det att
ta cirka 12 timmar att sekvensera en individs tumörs hela arvsmassa. Det krävs
dock en anpassning av analyserna annars
måste arbetet bedrivas inom ramen för
forskning. Där står vi i dag.
Eva Nordin

SAVE THE DATE

ST-kurs i Maligna gliom

ST-KURS I MALIGNA GLIOM 24-25 JANUARI 2019 STOCKHOLM
Plats: Hotel C, 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 ej 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

Mötet arrangeras i samarbete med Cancerakademin
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LUNGCANCERSCREENING

Stockholm först med
lungcancerscreening
På årets stora lungcancermöte – World
conference on lung cancer (WCLC) – i
Toronto presenterades nya studier om
värdet av screening för lungcancer.
Evidensläget har stärkts och rekommendationen att starta screeningprogram för lungcancer har blivit allt
starkare.
Ganska exakt samtidigt som presentationerna hölls i Toronto fattade Stockholms läns landsting beslut att satsa
på ett screeningprojekt för lungcancer
som tagits fram i samverkan mellan
RCC Stockholm Gotland och screeningverksamheten vid Bröstcentrum
Södersjukhuset.

D

iskussionen har stundtals varit
het om värdet av screening för
denna patientgrupp. Ett stort
antal liv skulle kunna räddas om man
kan finna en framgångsrik modell för
ett screeningprogram. Frågor som diskuterats har bland annat handlat om
vilka som ska bjudas in? Bara rökare?
I vilken ålder? Hur många CT-undersökningar ska ingå? Finns det uppföljningsprogram för oklara fall?
När Stockholm nu blir först med en
screeningstudie kommer man att försöka få klarhet i några av dessa frågor.
Projektet baseras på att man i samband
med inbjudan till screening för bröstcancer frågar om kvinnornas rökvanor.
De som befinner sig i riskzonen kommer att erbjudas både en CT-undersökning och ett rökavvänjningsprogram.
I anslutning till detta publiceras också
en debattartikel i Dagens Medicin där
företrädare för patienter och vården
med professor Roger Henriksson och
docent Jan Nyman i spetsen refererar
till konferensen i Toronto och skriver:
”Screening för lungcancer har varit
en kontroversiell fråga som ifrågasatts
länge. Man har inte haft tillräckliga vetenskapliga bevis och metoderna har

Presentationen av screeningstudien var en av höjdpunkterna vid lungcancerkonferensen i Toronto.

varit för undermåliga för att ge säkra
resultat. Dessutom har lungcancerpatienter haft en svag röst i den allmänna debatten. Men nu har övertygande
bevis redovisats i Nelson-studien som
presenterades den 25 september vid den
internationella lungcancerkongressen
WCLC i Toronto.”
Med lågdos datortomografi, vid tre
tillfällen under tio år, kunde man reducera antalet dödsfall med 26 procent
hos män och hos kvinnor med upp till
60 procent. Detta då man upptäckt sjukdomen i tidigare stadium.
I debattartikeln framhålls att screening av rökare och tidigare rökare skulle
kunna rädda mellan 400 och 500 personer per år från att dö i lungcancer. Detta
är bättre än vad man ser i andra av dagens screeningprogram. Vidare skriver

man att kostnaden för att genomföra
screening och efterföljande botande
behandling är lägre än kostnaden för
behandling av en patient drabbad av avancerad lungcancer, vilket ytterst sällan
medger bot. Speciellt när screeningen
kombineras med rökavvänjning blir den
hälsoekonomiska vinsten för samhället
stor.
Författarna föreslår att Socialstyrelsen, mot bakgrund av de nya rön och
den nya teknik som föreligger, skyndsamt arbetar fram förutsättningar för att
införa organiserad screening av lungcancer i hela Sverige kombinerad med
kraftfulla preventiva åtgärder för målet
om totalt rökstopp.
Kjell Bergfeldt
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Subventioneras endast för:
1) behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (CRPC)
hos vuxna män som är asymtomatiska eller har milda symtom efter svikt
på androgen deprivationsterapi och hos vilka kemoterapi ännu inte är kliniskt indicerat.
2) behandling av metastaserad CRPC hos vuxna män vars sjukdom har progredierat under eller efter docetaxelbehandling.
Xtandi 40 mg kapslar (enzalutamid) androgenreceptorantagonist (L02BB04).
Indikationer: Behandling av metastaserad CRPC hos vuxna män som är asymptomatiska eller har milda symtom efter svikt på androgen deprivationsterapi
och hos vilka kemoterapi ännu inte är kliniskt indicerat. Behandling av metastaserad CRPC hos vuxna män vars sjukdom har progredierat under eller efter
docetaxelbehandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 i produktresuméet. Kvinnor som är eller kan bli gravida (se avsnitt 4.6 i produktresuméet). Varningar och
försiktighet: Risk för krampanfall: Försiktighet bör iakttas vid administrering av
Xtandi till patienter med en anamnes av krampanfall eller andra predisponerande faktorer inklusive, men ej begränsat till, underliggande hjärnskada, stroke,
primära hjärntumörer eller hjärnmetastaser eller alkoholism. Dessutom kan risken för krampanfall öka hos patienter som samtidigt behandlas med läkemedel
som sänker tröskeln för krampanfall. Beslutet att fortsätta behandling av patienter som utvecklar krampanfall tas från fall till fall. Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom: Det har förekommit sällsynta rapporter av posteriort reversibelt
encefalopatisyndrom (PRES) hos patienter som fått Xtandi (se avsnitt 4.8 i produktresuméet). PRES är en sällsynt, reversibel, neurologisk sjukdom som kännetecknas av snabbt uppkommande symtom inklusive krampanfall, huvudvärk,
förvirring, blindhet och andra syn- och neurologiska störningar, med eller utan
åtföljande hypertoni. En diagnos av PRES kräver hjärnavbildning, företrädesvis
magnetisk resonanstomografi (MRT). Utsättning av Xtandi hos patienter som
utvecklar PRES rekommenderas. Samtidig behandling med andra läkemedel:
Enzalutamid är en potent enzyminducerare och kan ge upphov till effektminskning för många vanligen använda läkemedel (se exempel i avsnitt 4.5 i produktresuméet). En genomgång av läkemedel som ska ges samtidigt bör därför göras
då behandling med enzalutamid påbörjas. Samtidig användning av enzalutamid och läkemedel som utgör känsliga substrat för många metaboliserande
enzymer eller transportörer (se avsnitt 4.5 i produktresuméet) bör i allmänhet
undvikas om den terapeutiska effekten av dessa är av stor betydelse för patienten och i fall då dosanpassningar inte är lätta att utföra baserade på effektmonitorering eller plasmakoncentrationer. Samtidig administrering med warfarin
och kumarinliknande antikoagulantia bör undvikas. Om Xtandi administreras
samtidigt med en antikoagulantia som metaboliseras via CYP2C9 (såsom warfarin eller acenokumarol) bör ytterligare International Normalised Ratio (INR)-monitorering utföras (se avsnitt 4.5 i produktresuméet). Nedsatt njurfunktion: Försiktighet krävs hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion, eftersom
enzalutamid inte har studerats i denna patientgrupp. Kraftigt nedsatt leverfunktion: En ökad halveringstid för enzalutamid har observerats hos patienter med
kraftigt nedsatt leverfunktion, möjligen relaterat till ökad vävnadsdistribution.
Den kliniska relevansen av denna observation är okänd. En förlängd tid för att
nå steady state koncentrationer kan dock förväntas, och tiden till maximal effekt
samt tid för insättande och minskning av enzyminduktion (se avsnitt 4.5 i produktresuméet) kan öka. Nyligen genomgången hjärtkärlsjukdom: Fas 3-studierna
exkluderade patienter med nyligen genomgången hjärtinfarkt (de senaste
6 månaderna) eller instabil angina (de senaste 3 månaderna), NYHA (New York
Heart Association Klass) klass III eller IV hjärtsvikt förutom om LVEF (Left Ventricular Ejection Fraction) ≥45 %, bradykardi eller okontrollerad hypertoni. Detta bör
beaktas om Xtandi förskrivs till dessa patienter. Androgen deprivationsterapi
kan förlänga QT intervallet: För patienter med QT-förlängning i anamnesen eller
med riskfaktorer för QT-förlängning samt för patienter som samtidigt behandlas
med andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet (se avsnitt 4.5 i produktresuméet), bör förskrivare bedöma nytta/risk-balansen inklusive risken för torsade de pointes, innan behandling med Xtandi påbörjas. Användning med
kemoterapi: Säkerheten och effekten vid samtidig användning av Xtandi och
cytotoxisk kemoterapi har inte fastställts. Samtidig administrering av enzalutamid har ingen kliniskt relevant effekt på farmakokinetiken för intravenöst docetaxel (se avsnitt 4.5 i produktresuméet); en ökning av förekomsten av docetaxelinducerad neutropeni kan dock inte uteslutas. Hjälpämnen: Xtandi innehåller
sorbitol (E 420). Patienter med sällsynta ärftliga problem med fruktosintolerans
bör inte ta detta läkemedel. Överkänslighetsreaktioner: Överkänslighetsreaktioner manifesterade av symtom som inkluderar, men inte är begränsade till, tungödem, läppödem och faryngealt ödem har observerats med enzalutamid (se
avsnitt 4.8 i produktresuméet). Biverkningar: Sammanfattning av säkerhetsprofilen: De vanligaste biverkningarna är asteni/trötthet, värmevallningar, huvudvärk och hypertoni. Andra viktiga biverkningar omfattar fall, icke-patologiska
frakturer, kognitiv störning och neutropeni. Krampanfall inträffade hos 0,5 % av
de enzalutamidbehandlade patienterna, hos 0,1 % av de placebobehandlade
patienterna och hos 0,3 % av de bikalutamidbehandlade patienterna. Sällsynta
fall med posteriort reversibelt encefalopatisyndrom har rapporterats hos enzalutamidbehandlade patienter (se avsnitt 4.4 i produktresuméet). Lista över
biverkningar i tabellform: Biverkningar observerade under kliniska studier har
listats nedan efter frekvens. Frekvenskategorierna definieras enligt följande:
mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000,
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<1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000); ingen
känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgrupp visas biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad.
Biverkningar som identifierats i kontrollerade kliniska studier och
efter marknadsintroduktion
MedDRA klassificering
enligt organsystem
Blodet och lymfsystemet
Immunsystemet
Psykiska störningar
Centrala och
perifera nervsystemet

Biverkning och frekvens
mindre vanliga: leukopeni, neutropeni
ingen känd frekvens*: trombocytopeni
ingen känd frekvens*: tungödem, läppödem,
faryngealt ödem
vanliga: ångest
mindre vanliga: visuella hallucinationer
mycket vanliga: huvudvärk
vanliga: nedsatt minnesförmåga, amnesi, uppmärksamhetsstörning, rastlösa ben-syndrom
mindre vanliga: kognitiv störning, krampanfall

Hjärta
Blodkärl
Magtarmkanalen
Hud och subkutan vävnad
Muskuloskeletala
systemet och bindväv
Reproduktionsorgan och
bröstkörtel
Allmänna symtom

ingen känd frekvens*: posteriort reversibelt
encefalopatisyndrom
ingen känd frekvens*: QT-förlängning
(se avsnitt 4.4 och 4.5 i produktresuméet)
mycket vanliga: värmevallningar, hypertoni
ingen känd frekvens*: illamående, kräkningar,
diarré
vanliga: torr hud, klåda
ingen känd frekvens*: utslag
vanliga: frakturer**
ingen känd frekvens*: myalgi, muskelkramper,
muskelsvaghet, ryggsmärta
vanliga: gynekomasti
mycket vanliga: asteni/trötthet

Skador och förgiftningar och vanliga: fall
behandlingskomplikationer
* Spontanrapporter efter marknadsintroduktion
** Inkluderar alla frakturer med undantag för patologiska frakturer
Beskrivning av utvalda biverkningar: Krampanfall: I de kontrollerade kliniska studierna drabbades 11 av 2051 patienter (0,5 %) av ett krampanfall efter behandling med en daglig dos om 160 mg enzalutamid, medan en patient (<0,1 %) som
fick placebo och en patient (0,3 %) som fick bikalutamid, drabbades av ett krampanfall. Dos tycks vara en viktig prediktor för risken för krampanfall som speglas i
prekliniska data, och data från en doseskaleringsstudie. I de kontrollerade kliniska studierna exkluderades patienter med tidigare krampanfall eller riskfaktorer för krampanfall. I AFFIRM-studien upplevde 7 av 800 behandlade patienter
(0,9 %) som fått kemoterapi ett krampanfall efter behandling med en daglig dos
av 160 mg enzalutamid, medan inga krampanfall inträffade hos patienter som
fick placebo. Flera av dessa patienter hade andra möjliga bidragande faktorer
som oberoende ökade risken för krampanfall. I PREVAIL-studien fick en patient
(0,1 %) av 871 kemoterapinaiva patienter behandlade med en daglig dos om
160 mg enzalutamid, och en patient (0,1 %) som fick placebo, ett krampanfall. I
bikalutamid-kontrollerade studier fick 3 av 380 (0,8 %) kemoterapinaiva patienter behandlade med enzalutamid och 1 bikalutamidbehandlad patient av 387
(0,3 %), ett krampanfall. I en enarmad studie avsedd att utvärdera incidensen av
krampanfall hos patienter med predisponerande faktorer för krampanfall (varav
1,6 % hade en anamnes med krampanfall), fick 8 av 366 patienter (2,2 %)
behandlade med enzalutamid ett krampanfall. Medianen för behandlingens
längd var 9,3 månader. Mekanismen för varför enzalutamid kan sänka kramptröskeln är inte känd, men kan ha ett samband med data från in vitro-studier
som visar att enzalutamid och dess aktiva metabolit binder till och kan hämma
aktiviteten för GABA-kloridkanalen. Rapportering av misstänkta biverkningar:
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats:
www.lakemedelsverket.se. Recept- och förmånsstatus: Receptbelagt. Subventioneras endast för: 1) behandling av metastaserad CRPC hos vuxna män som är
asymtomatiska eller har milda symtom efter svikt på androgen deprivationsterapi och hos vilka kemoterapi ännu inte är kliniskt indicerat. 2) behandling av
metastaserad CRPC hos vuxna män vars sjukdom har progredierat under eller
efter docetaxelbehandling. Innehavare av godkännande för försäljning: Astellas Pharma Europe B.V, Nederländerna. Svensk representant: Astellas Pharma
AB, Box 21046, 200 21 Malmö.
Texten är baserad på produktresumé daterad 2018-02.
För ytterligare information, förpackningar och priser se www.fass.se.

SENASTE NYTT OM ONKOLOGIDAGARNA

Uppmaning till alla chefer:
Schemalägg onkologidagarna!
Ni bör redan nu boka in de högintressanta onkologidagarna som går av
stapeln i Folkets hus i vår vackra huvudstad vecka 12, 2019. Startskottet
går vid lunchtid tisdag 19 mars med
målgång torsdag eftermiddag.

T

emat för 2019 års möte är som
tidigare annonserats livsstilsrelaterad cancer, och organisationskommittén med företrädare för SOF,
sjuksköterskor i cancervård (SiC) och
de tre onkologiklinikerna i Stockholm
planerar för föreläsningar och symposier om riskerna med alkohol och
virusexponering samt kostens och den
fysiska aktivitetens betydelse för cancer.
En genomgång av vilka evidensbaserade
råd som finns på området och aspekter på
preventivt arbete i olika kulturer inryms
också i programmet. Vidare planeras
en het debatt om solens positiva och
negativa effekter samt en session om det
psykologiska sambandet mellan skuld
och cancer.

Schemaläggning
Organisationskommittén vill därför ge
rådet till landets verksamhetschefer och
schemaläggare att betrakta vecka 12 som
en julivecka, det vill säga att dra ned
verksamheten så mycket som arbetet
gör möjligt. Glöm inte att dessa dagar är
väsentliga inte bara för vår fortbildning
utan också för nätverkande. Mötet har en
central funktion i att hålla samman och
stärka vår specialitet. 2019 planerasflertalet symposier att genomföras gemensamt med sjuksköterskor i cancervården.
Redan i förra numret av Cancerläkaren
kunde vi presentera att en av 2019 års
hedersföreläsare blir Sir Richard Peto
(Acta-föreläsare tisdag eftermiddag).
Nu är det också klart att professor Sten
Nilsson kommer att hålla årets Bervenföreläsning under onsdagen. Den adlade
Peto var som säkert de flesta känner till
en centralgestalt när det gällde att fastslå
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sambandet mellan rökning och cancer.
Sten Nilsson är, som nog också nästan
alla vet, en gigant inom det urologiska
cancerområdet. Han har ju också varit
ordförande för vår förening och chef för
Radiumhemmet.
I nästa nummer av tidningen kommer vi också att presentera vem som
blir Waldenströmföreläsare vid mötet i
Stockholm.
Priser
Pris för bästa ”abstract” kommer att delas
ut och möjlighet kommer att finnas att
presentera ”abstracts” både som fria föredrag och under postervandring. Se det
gärna som en självklarhet att ST-läkare
ska skicka in sina vetenskapliga arbeten.
Vidare kommer vi att under torsdag förmiddag kunna lyssna till några av 2018
års nyblivna doktorer som får redogöra
för sina onkologiska avhandlingar

(i ”Fågelboet”) och denna dag kommer
också 2019 års Cancerfondsrapport att
presenteras.
Under SOF:s årsmöte torsdag förmiddag kommer åter frågan om kopplingen
mellan medlemskap i Läkarsällskapet
och SOF att avhandlas.
Ytterligare detaljer om programmet kommer att presenteras
regelbundet i Cancerläkaren och på:
www.onkologidagarna.se
ST-utbildningskursen måndag-tisdag
kommer detta år att ägnas det alltid aktuella och intressanta ämnet screening.
Slutligen: För den som är särskilt intresserad av mötets sociala höjdpunkt,
kongressmiddagen, så planeras den till
onsdag kväll den 20 mars.
Styrelsen i SOF önskar alla varmt
välkomna genom Gustav Ullenhag,
vetenskaplig sekreterare

NYTT VÅRDPROGRAM LUNGCANCER

Nytt vårdprogram lungcancer 2018
En ny version av vårdprogrammet för
lung- och lungsäckcancer har publicerats i år. Det är inte en fullständig
ny upplaga men innehåller uppdateringar av kapitlen gällande histopatologisk klassifikation/molekylärpatologisk testning, stadieindelning
och läkemedelsbehandling. Vad gäller
den farmakologiska behandlingen
av lungcancer så är utvecklingen för
närvarande så snabb att produktionstid och tid för remissrundor gör att
det nästan är utdaterat redan när det
godkänns men det är en verklighet
man får acceptera med nuvarande
struktur.

D

en histopatologiska klassifikationen är uppdaterad enligt
WHO 2015. Diagnostik baserad på resektat respektive små biopsier
redovisas, liksom immunhistokemins
roll vid diagnostik och terminologi.
Småcellig lungcancer tillhör nu gruppen neuroendokrina tumörer (även
inkluderande karcinoider och storcellig
neuroendokrin cancer). Icke-småcellig cancer (NSCLC) har fortsatt många
histopatologiska undergrupper men
den genomgående principen innebär
att man via histopatologi och immunhistokemi strävar efter att klassificera
tumörerna som adenocarcinom eller
skivepitelcancer med en mindre grupp
där tillhörigheten inte går att fastställa som betecknas NSCLC UNS - utan
närmare specifikation. Riktlinjerna
för molekylärpatologisk diagnostik är
uppdaterade med hänsyn till målriktad
terapi och nu rekommenderas reflexmässig prediktiv testning av prover
(biopsi/cytologi) vid icke-småcellig
lungcancer enligt följande: Vid skivepitelcancer (minst) PD-L1, vid övrig
icke-småcellig cancer rekommenderas
(minst) EGFR, KRAS, ALK, ROS1 och
PD-L1. Utöver dessa bör även BRAF,
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RET, MET och ERBB2 övervägas, företrädesvis rekommenderas multiplexa
analyser som NGS (Next Generation
Sequenzing).

metastasmönster (M1a-c, stadium 4A4B). Den innehåller även införandet av
ytterligare en subgrupp (3C) vad gäller
lokalt avancerad sjukdom.

Ändrad stadieindelning
Stadieindelningen enligt TNM-systemet
har ändrats och i föreliggande version
av vårdprogrammet redovisas IASLCs
8:e upplaga av TNM-klassifikationen,
som tillämpas i Sverige sedan januari
2018 (se bild). Den innebär en mer detaljerad uppdelning i T-stadie beroende
på tumörstorlek och utökad uppdelning
vid metastaserad sjukdom beroende på

Det mest omarbetade kapitlet i nuvarande version gäller läkemedelsbehandling. Riktlinjerna är nu samlade i ett
kapitel som ersätter tidigare avsnitt om
cytostatikabehandling respektive biologisk behandling. Som nämnts måste
detta avsnitt i skrivande stund redan
uppdateras igen pga. tätt kommande positiva nya studieresultat, så man
behöver som behandlande läkare ta
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Sammanfattande stadieindelning baserad på TNM-klassifikation enligt UICC/IASLC 8:e upplaga

hänsyn till ytterligare rekommendationer under hösten. De största förändringarna i vårdprogram 2018
jämfört med tidigare versioner är införande av immunterapi med PD1- och
PDL1-blockerare där nivolumab, pembroliumab och atezolizumab är rekommenderade vid metastaserad sjukdom
(stadium 4) i andra linjen efter cytostatika och pembrolizumab för selekterade
patienter (PDL1 > 50%) i första linjen.
Samtliga dessa har visat förlängd överlevnad jämfört med cytostatika (docetaxel i andra linjen och platinumdublett
i första linjen) i de respektive individuella studierna. Detta dessutom med en
lägre total biverkningsbelastning, men
förstås med de specifika immunologiska biverkningarna för vissa patienter.
Ytterligare förändringar i rekommendationerna för läkemedel gäller framför
allt målinriktade terapier där gefitinib,
afatinib och erlotinib är rekommende-
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rade i första linjen för lungcancer med
EGFR-mutation. Vid behandlingsvikt
och samtidigt utveckling av resistensmutationen T790M rekommenderas
tredje generationens tyrosinkinasinhibitor osimertinib. Vid lungcancer med
ALK-rearrangemang rekommenderas
crizotinib, ceritinib eller alectinib i första linjen och vid progress ceritinib eller
alectinib. Crizotonib rekommenderas
även vid lungcancer som är positiv för
ROS1. Vid de fåtal tumörer som uppvisar BRAF-mutation rekommenderas
dabrafenib och trametinib efter progress på kemoterapi.
För patienterna som planeras för
cytostatika är regimerna desamma som
tidigare men är i ett flertal situationer
ersatta av immunterapi enligt ovan.
Utöver dessa nya riktlinjer har kapitlet om epidemiologi uppdaterats och
baseras på senast publicerade data från
Socialstyrelsen respektive internationella

cancerdatabaser. År 2015 är omkring
4000 lungcancer registrerade i Sverige,
könsfördelningen är jämn och lungcancer är fortfarande den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken hos både män
och kvinnor med en total 5-årsöverlevnad på 16 %.
Under pågående omarbetning
är kapitlen om strålbehandling,
karcinoider, preoperativ funktionsutredning, thymom, endobronkiella metoder, mesotheliom, cancerreahabilitering samt ånyo läkemedelskapitlet för
NSCLC. Kommande rekommendationer där berör introduktion av kombinationsbehandlingar innehållande
immunterapi, samt immunterapi i ett
tidigare skede i sjukdomen (dvs stadium 3). Uppdateringar kring behandling
vid lungcancer med ALK-rearrangemang eller EGFR-mutation kommer
också införas.

KIRURGVECKAN

Kolorektalcancer på Kirurgveckan

Kirurgveckan är Svensk Kirurgisk
Förenings (SKF) stora gemensamma vetenskapliga och sociala möte.
Kolorektalcancer utgjorde som alltid en viktig del av det vetenskapliga programmet under veckan som
i år var förlagd till i Helsingborg.
Johan Erlandsson, Karolinska institutet,
Stockholm, presenterade en subgruppsanalys från Stockholm III-studien.
– Det handlar om timing till kirurgi efter
strålbehandling, som kan variera mellan
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1 - 12 veckor. I Stockholm III fann man att
det onkologiska utfallet var lika – men att
komplikationerna var fler om operationen
gjordes direkt. Fler fick komplett respons
om man väntade.
I studien hade man delat upp patienterna i fyra grupper beroende på tid från
strålbehandling till kirurgi. De följdes
sedan upp i Svenska Kolorektalcancerregistret. De slutsatser som Johan rapporterade var att timing av kirurgi verkar
spela roll. Man såg ingen skillnad mellan grupperna när det gällde frekvens

av reoperationer, eller 30- respektive 90
dagars mortalitet. Men om man tittar på
komplikationer fanns en skillnad.
– Minst risk för postoperativa komplikationer föreföll finnas om kirurgin väntar
mer än fyra veckor efter sista stråltillfälle.
Det verkar som om att det är störst risk
för komplikationer om operationen genomförs 4 - 7 dagar efter avslutad strålbehandling.

KIRURGVECKAN

Johan Erlandsson

Louise Karlsson

Marina Sörensson

Lina Hellman

Livskvalitet vid rektalcancer
Louise Karlsson, Kirurgiska kliniken,
Sahlgrenska, Göteborg presenterade en
studie på patienter med rektalcancer,
där man tittat på förekomsten av urindysfunktion vid tiden för diagnos och
ett år framåt. Man undersökte även riskfaktorer kopplade till urininkontinens
vid ettårsuppföljningen, och jämförde
urindysfunktion hos patienter med rektalcancer med svensk normalpopulation.
I litteraturen varierar prevalensen mellan
6 och 77 procent.
Studien heter QUALiRECT och är en
prospektiv, observationsstudie som tittar
på hälsa och livskvalitet vid rektalcancer. 1248 patienter – 693 män och 392
kvinnor – vid 16 centra i Sverige och
Danmark inkluderades mellan 2012 och
2015. De fick omfattande frågeformulär
vid tiden för diagnos och vid flera uppföljningstillfällen. Studien använde också kliniska data från kolorektalcancerregistret.
– Vi fann att urindysfunktion är vanligt
ett år efter rektalcancerdiagnos – det är
en fördubblad prevalens, jämfört med vid
tiden för diagnos och att urindysfunktion

är vanligare hos kvinnor. Flera riskfaktorer är kända vid diagnos – vi kan faktiskt
identifiera dessa patienter i förväg, rapporterade Louise.

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Standardiserade vårdförlopp (SVF)
startade i februari 2016 och man har
länge diskuterat risken för undanträngningseffekter om man inte har rätt inklusionskriterier.
Studien hade tittat på 1102 patienter
med SVF-remiss under 2017, där 4/5
hade SVF startat i primärvården. Cancer
konstaterades hos 19 %.
En av de parametrar i SVF man diskuterat är "ändrade avföringsvanor", vilket
i analysen var fanns hos åtta individer
med detta som enda symptom.
– Det innebär att om vi skulle ta bort
"ändrade avföringsvanor" från SVF, skulle vi missa fyra av alla cancrar, påpekade
Lina Hellman.
Studien har resulterat i ett förslag till revision av SVF-kriterierna till "ändring av
annars stabila avföringsvanor som varat
längre än 4 veckor utan annan förklaring
hos patienter över 50 år".

Sexuell dysfunktion
Marina Sörensson, Centralsjukhuset,
Karlstad, hade också använt sig av data
från QUALiRECT. Hon presenterade en
undersökning sexuell dysfunktion efter
behandling av rektalcancer.
Mer än 2 000 personer med rektalcancer
diagnostiseras årligen i Sverige. Många
botas från sin sjukdom – men negativa
effekter av behandlingen är vanliga.
Studiens jämförde sexuell funktion före
och efter behandling av rektalcancer och
man fann att en stor andel av patienter
som behandlas för rektalcancer drabbas
av sexuella problem och att sexuella problem innebär ett lidande för många.
Ändrade avföringsvanor
En validering av urvalskriterier för standardiserade vårdförlopp för tjock- och
ändtarmscancer i Region Jönköpings
län presenterades av Lina Hellman,
sektionen för kolorektal kirurgi,

25

KIRURGVECKAN

Olle Sjöström

Lägre incidens i norr
Med hjälp av databasen Risk Norr, har
man undersökt skillnaden i incidens,
mortalitet och överlevnad i kolorektalcancer mellan Norra Sjukvårdsregionen
och resten av Sverige. Data presenterades
av Olle Sjöström, Umeå Universitet, och
det var första gången man gjort analyser
utifrån databasen så han framhöll att det
också kunde ses som ett test.
– Vår slutsats är att Risk Norr går att använda. Vi kunde konstatera att det är en
lägre incidens av kolorektal cancer i Norra
Sjukvårdsregionen – framför allt hos äldre
individer. Men vi kunde också konstatera
att patienter med kolorektalcancer i Norr
har sämre överlevnad. Framtida studier
ska svara på varför det är så, avslutade
han.
Risker och nytta
Bengt Glimelius och Gabriella Palmer
var moderatorer för ett symposium om
metastaserad kolorektalcancer.
Vid primärt metastaserad kolorektalcancer är kurativ behandling oftast inte
möjlig. Bland de frågor som diskuteras
är hur primärtumören ska hanteras? Ska
man göra resektion om den är asymptomatisk? Evidensläget är dåligt, konstaterade Henrik Iversen, Karolinska Solna.
Han räknade upp flera potentiella risker
som finns med resektion: postoperativa
komplikationer kan leda till sen start av
palliativ behandling, patienten kan få en
försämrad livskvalitet och postoperativ
död, dessutom kan immunsuppression
leda till en accelererad metastasprocess.
Mot det får man ställa den potentiella
nyttan av resektion: En förlängd överlevnad – kanske upp till sex månader, en
minskad risk för tumörkomplikationer
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under systemisk behandling, en bättre
livskvalitet och minskad risk för fortsatt
metastasering från primärtumören.
Det nationella vårdprogrammet ger
heller ingen rekommendation. Där står
att resektion är ett alternativ vid symptomgivande tumör.
I sin sammanfattning sa Henrik att
det måste göras en individuell bedömning och avslutade med två exempel:
Det första var en ung patient med gott
allmäntillstånd och lumeninskränkande
koloncancer T2/T3. Bilaterala små lungmetastaser som krympt på palliativ kemoterapi. Patienten har en lång förväntad överlevnad.
– Här rekommenderar jag minimalinvasiv resektion.
Det andra exemplet utgjordes av en
äldre patient, med dåligt allmäntillstånd,
rektalcancer T3/T4. Lung- och levermetastaser, ej i skick för kemoterapi och en
kort förväntad överlevnad. Här blir rekommendationen att avstå resektion, i
stället fundera på stent, avlastande stomi
eller strålning.

Henrik Iversen

KIRURGVECKAN
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Per Lindnér

Svein Dueland

Amina Paracha

Re-resektion lönar sig
Levermetastaskirurgi var nästa ämne,
Talare var Per Lindnér, Sahlgrenska,
Göteborg.
– Studien GLOCC visar att aggressiv behandling lönar sig. Progressionsfri överlevnad var 16.8 månader efter
ablation, jämfört med 9.9 månader i
kemoterapigruppen, berättade Per, som
underströk att levermetastaser ska tas
bort radikalt.
Han presenterade även data som visar
att re-resektion lönar sig.
– Resektion av lungmetastas försämrar
inte prognosen. Timing med tarmkirurgi
är inte viktig. Om vi ska ta levern eller
tarmen först har inte visats ge några
skillnader i behandlingsresultat, vilket
innebär att vi kan välja den strategi som
passar våra resurser bäst.
En norsk studie har visat att kostnaden för öppen och laparoskopisk
behandling inte skiljer sig åt – men laparoskopisk är mer kostnadseffektiv då
det ger kortare vårdtid.
– Vår indikation för laparoskopisk
kirurgi är när vi tycker det är möjligt
att göra utan att operationen görs med
sämre radikalitet, eller tar för lång tid,
fortsatte Per.
Synkron kirurgi, laparoskopisk kirurgi och ablation kan minska bördan för
patienten, var Pers sista budskap.

Levertransplantation alternativ för
selekterade patienter
Levermetastaskirurgi – hur långt ska vi
dra det? Frågan utgjorde rubriken för
Svein Duelands, Oslo Universitetssjukhus, Norge, presentation. Han inledde
med att tala om vikten av PET-undersökning, som också ger ett prognostiskt
värde.
Leverresektion är den enda kurativa
behandlingen för patienter med levermetastaser, men endast 20 % av kolorektalcancerpatienterna är kandidater
för en leverresektion. Dessutom får
70 % av de som blir opererade återfall
inom tre år.
– Levertransplantation kan därför
vara ett gångbart alternativ för väl selekterade kolorektalcancerpatienter med
levermetastaser, enligt Svein Dueland.
Han beskrev RAPID-konceptet (resection and partial liver segment 2/3
transplantation with delayed total hepatectomy) som en möjlig strategi som
kan öka tillgängligheten på levrar för
patienter med icke-resektabla tumörer,
och konstaterade att levande donatorer
måste bli möjliga. Han berättade att i
USA pågår en utveckling med levande
donatorer.
– Patienter som har levercancer och
som transplanteras går det ofta inte så
bra för. Men för patienter med kolorektalcancer som genomgår levertransplantation går det mycket bättre.
Levertransplantation för kolorektalcancerpatienter med levermetastaser
är fortfarande "work in progress", och
samtliga sådana transplantationer borde därför vara en del av pågående prospektiva studier, avslutade Svein.

Förhöjt HbA1c försämrar överlevnad
Amina Paracha, Karolinska Universitetssjukhuset, presenterade en studie
där man kunnat visat att diabetes är
en prognostisk faktor vid kolorektal
cancer. I studien har man analyserat
betydelsen av förhöjt HbA1c (ett blodprov som används för att kontrollera
behandlingseffekten vid diabetes) samt
typ av diabetesbehandling i relation till
recidivfri överlevnad i kolorektalcancer.
Det var en retrospektiv kohortstudie,
som omfattade 396 patienter som opererats för kolorektalcancer från januari
2010 till december 2013.
– Slutsatsen blev att förhöjt HbA1c är
kopplat till sämre recidivfri överlevnad
efter kirurgi, och att sambandet stärks
vid insulinbehandling men inte vid behandling med metformin.
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Per Lundblad

HANDLEDARPRIS

Nominera årets handledare
Många kollegor i cancervården vittnar
om hur stor betydelse bra handledning
haft för deras yrkesliv.
Samtidigt är det brist på handledare på
flera håll.

F

ör att uppmuntra alla handledare
som gör ett fantastiskt arbete
och kanske även stimulera fler
till att ta steget och bli handledare för
yngre kollegor, har Svensk Onkologisk
Förening beslutat instifta ett pris till
årets handledare.
Priset kommer att delas ut vid onkologidagarna och består i ett resestipendium på 15 000 kr.
Nominering
I nästa nummer av tidningen kommer
priset att presenteras ytterligare men
SOF vill redan nu uppmuntra alla STläkare att börja fundera på vilka handledare ni vill nominera.
Vill man redan nu nominera någon till
priset går det också bra. Förslag med
utförlig motivering kan skickas till
Cancerläkarens redaktion:
Kjell.Bergfeldt@skandion.se
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Svenska	
  Lungcancerstudiegruppen	
  &	
  
Cancerakademi	
  Norr	
  
	
  
Bjuder	
  in	
  till:	
  

ST-läkarkurs i Uro-onkologi
Post
Symposium
5 –WCLC
8 februari
2019
Umeå
Scandic  Continental,  Vasagatan  22,  Stockholm  
16  november  kl  09.30  –  16.00  

(Registreringen  öppnar  kl  8.30)  
  

Kursen startar vid lunch den 5 februari
och avslutas till lunch den 8 februari.

Max antal kursdeltagare: 30 personer

Svenska  Lungcancerstudiegruppen  i  samarbete  med  Cancerakademi  Norr,  inbjuder  nu  till  
Hotellrum: Rum finns förbokade på
det  4:e  Post-WCLC  mötet  i  Stockholm  i  november  2018.  
Plats: Clarion Collection Hotell Uman, Clarion Collection Uman nätterna 5-8/2
  
2019. Enkelrum kostar 1250:-/natt (1116:Storgatan 52, Umeå.
Post-WCLC  mötet  bidrar  till  att  sprida  kunskap  om  de  nyheter  som  presenterades  vid  World  
ex moms).
Telefon: 090-12 72 20
Conference  on  Lung  Cancer  (WCLC)  oktober  2018  -  Toronto  
Mail: cc.uman@choice.se
Ange bokningskod: 003409 vid bokning
Mötet  vänder  sig  i  första  hand  till  vårdpersonal.   för att erhålla rabatterat pris.
Hotellet bjuder alla övernattande gäster
Kursansvariga: Camilla Thellenbergpå kvällsmat mellan kl 18.00 - 21.00.
Karlsson ochYtterligare  information  och  anmälan  finns  på:    
Mats Andén.

www.cancerakademin.se  

Kursavgift: Kursavgiften beräknas till  
4.500 kr. Avgiften
inkluderar kaffe, OBS! Sista dag för bokning av rum är den
Sista  dag  för  anmälan  är  den  12  november!  
luncher samt en gemensam kursmiddag.    1 december 2018.
Varje deltagare betalar sina kostnader för
Antalet  platser  är  begränsade  så  först  till  kvarn  gäller,  anmälan  är  bindande!
resor och ev övernattning.

Om  du  har  några  frågor  –  kontakta  Monica  Sandström,  tel:  090  –  785  28  55  eller  per  e-mail:  
monica.sandstrom@umu.se  
Varmt  välkomna!  

Ytterligare information och anmälan finns på:
www.cancerakademin.se

Svenska  Lungcancerstudiegruppen     

  

Cancerakademi  Norr  

  
Notera  att  deltagandet  är  kostnadsfritt.  
  
Arrangör  

Svenska  Lungcancerstudiegruppen    
i  samverkan  med  Cancerakademi  Norr  
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Ytterligare  information  och  anmälan  finns  på:    
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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.  
  
Arrangör  
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35

Forskarskola för cancerforskare
Karolinska Institutet och Uppsala
universitet utlyser kursplatser inom
NatiOn – en nationell forskarskola i
klinisk och translationell cancerforskning. Forskarskolan pågår under tre
år och du läser 30 hp vilket täcker de
kurspoäng du behöver under forskarutbildningen vid de flesta lärosäten.
Utlysning sker oktober 2018 och deadline för ansökan är 31 januari 2019.
Forskarskolan startar under hösten
2019. Besked om antagning lämnas
under mars 2019.
För ytterligare information, besök:
https://ki.se/doktorand/nation-nationell-forskarskola-i-klinisk-och-translationell-cancerforskning
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Forskarskolan startar hösten 2019

inom Gynekologiska tumörsjukdomar

	
  

Svenska Sällskapet för Gynekologisk onkologi (SSGO) utlyser med stöd av Roche
AB ett årligt stipendium på 100000 kronor. Stipendiet syftar till att stödja klinisk
forskning inom Gynekologiska tumörsjukdomar.
Vetenskaplig rapport och ekonomisk redovisning skall vara kommittén tillhanda
senast 18 månader efter rekvisition av stipendium. Vid tillkännagivande av
stipendiaten är det önskvärt att projektet presenteras av stipendiaten i samband med
årlig sammankomst i SSGO:s regi.
	
  

Vem  kan  söka?  
Stipendiet är öppet att söka för forskningsinriktade
läkare, gärna tidigt i sin forskningskarriär, som önskar
genomföra forskningsprojekt med tydlig klinisk profil.
Det ekonomiska stödet skall inte användas för
resestipendier.

Stipendiekommittén  består  av:  
Caroline Lundgren Ordf SSGO, Överläkare, PhD
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Ansökan  
En komplett ansökan innehållande Sammanfattning,
Bakgrund, Målsättning, Metoder, Arbetsplan,
Preliminära resultat, Betydelse, beskrivning av
forskargruppens sammansättning samt curriculum vitae
och resursintyg från verksamhetschef skall insändas
med e-post senast den 15 november 2018.

Elisabeth Åvall Lundqvist, Professor
Linköpings Universitetssjukhus, Linköping

Ansökningshandlingar  sänds  till:    
Svenska Sällskapet för Gynekologisk onkologi
ordförande Caroline Lundgren caroline.
lundgren@sll.se

Anne von Heideman Överläkare, PhD
Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala.

Päivi Kannisto, Överläkare, Docent
Skånes Universitetssjukhus, Lund

Har  du  frågor  kring  stipendiet  är  du  
välkommen  att  kontakta:  
  
Caroline Lundgren Ordf SSGO
caroline. lundgren@sll.se

Tillkännagivande  
Ett formellt tillkännagivande där stipendiaten
förväntas medverka, sker i samband med SSGO
årsmöte som äger rum 18 januari 2019.
www.onkologi.org
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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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