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Allt om onkologdagarna
Vinnaren av handledarpriset
KIM i stället för KAM

NY INDIKATION

OPDIVO (nivolumab)
+ YERVOY (ipilimumab)
– nu godkänt som första linjens behandling av
njurcellscancer med intermediär/dålig prognos

Signifikant fler objektiva responser jämfört med sunitinib1 *
– 9,4% kompletta responser jämfört med 1,2%
Signifikant förlängd överlevnad jämfört med sunitinib1 **
– oavsett PD-L1-uttryck
NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för OPDIVO
i kombination med YERVOY vid njurcellscancer. Utredning pågår.
* 41,6% resp. 26,5%, p<0,0001
** Riskkvot 0,63, p<0,0001
1 Produktresumé OPDIVO 2019.
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
OPDIVO® (nivolumab) 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar,
ATC-kod: L01XC17. Indikationer: Opdivo är indicerat för behandling av vuxna med:
• avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande)
melanom som monoterapi eller i kombination med
Yervoy®. Jämfört med Opdivo monoterapi har en ökning
av progressionsfri överlevnad och totalöverlevnad med
kombinationen Opdivo och Yervoy 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 med intermediär/dålig prognos i
första linjen i kombination med Yervoy
• avancerad njurcellscancer efter tidigare behandling
• recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom
efter autolog stamcellstransplantation och behandling
med brentuximabvedotin
• återkommande eller metastaserande 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 Opdivo eller kombinationen
av Opdivo och Yervoy göras och kortikosteroider administreras.
Patienter bör övervakas kontinuerligt (i minst 5 månader efter
sista dosen) då en biverkning kan ske när som helst under eller
efter avslutad behandling. Immunrelaterade biverkningar inträffade med högre frekvens när Opdivo administrerades i kombination med Yervoy jämfört med Opdivo 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 Opdivo 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: 28 mar 2019. Bristol-Myers Squibb AB, Tel. 08-704 71 00, www.bms.com/se
YERVOY® (ipilimumab) 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar,
ATC-kod: L01XC11. Indikation:
• Yervoy för behandling av avancerat (icke-resektabelt

eller metastaserande) melanom hos vuxna och ungdomar
12 år och äldre.
• Yervoy i kombination med Opdivo för behandling av vuxna
med avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande)
melanom. Jämfört med Opdivo monoterapi har en ökning
av progressionsfri överlevnad (PFS) och totalöverlevnad
(OS) med kombinationen Opdivo och Yervoy endast visats
hos patienter med lågt tumöruttryck av PD-L1.
• Yervoy i kombination med Opdivo som första linjens
behandling av vuxna med avancerad njurcellscancer med
intermediär/dålig prognos
Varningar och försiktighet: Behandling ska initieras och övervakas av specialistläkare med erfarenhet av cancerbehandling.
Yervoy är associerat med inflammatoriska biverkningar till följd
av förhöjd eller alltför hög immunaktivitet (immunrelaterade
biverkningar). Tidig diagnos av dessa och lämplig behandling är
nödvändig för att minimera livshotande komplikationer. Baserat på biverkningens allvarlighetsgrad, ska uppehåll med Yervoy eller kombinationen av Yervoy och Opdivo göras och kortikosteroider administreras. Patienter bör övervakas kontinuerligt (i minst 5 månader efter sista dosen) då en biverkning
kan ske när som helst under eller efter avslutad behandling.
Immunrelaterade biverkningar inträffade med högre frekvens
när Opdivo administrerades i kombination med Yervoy jämfört
med Opdivo som monoterapi. Förpackningar: 1 injektionsflaska om 10 ml eller 40 ml. Övrig information: Rx, EF. För
fullständig information, se www.fass.se. Texten är baserad
på produktresumé: 01 feb 2019. Bristol-Myers Squibb AB, Tel.
08-704 71 00, www.bms.com/se
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Vilken energi man får
på onkologidagarna
Jag skriver detta med onkologidagarna i färskt minne – cancerläkarnas egna och utan konkurrens största gemensamma
samlingsplats. Vi kan möta gamla vänner och kollegor från andra kliniker, träffa forskare och
sjuksköterskor som alla är besjälade av samma vilja att göra
livet bättre för våra patienter.
Samtidigt vill vi att vår arbetsmiljö utvecklas och blir bättre; vi
vill förkovra oss, förstå och vara
del av den snabba utveckling
som sker på vårt område.
Ingen annan stans finns samma förutsättningar att göra allt detta som på onkologidagarna. Många passar också på
att lägga möten i anslutning till onkologidagarna för att få ut ännu mera av
medverkan vid onkologidagarna som
denna gång hölls i Stockholm.
Positiv energi
Den känsla jag bär med mig efter årets
möte är positiv, man fylls av energi när
man får höra om allt som är på gång
och hur kunskapen och kompetensen
hela tiden utvecklas, i år på området
livsstilsrelaterad cancer. Det börjar
bli ett etablerat kunskapsområde, där
vi för inte så många år sedan när vi
kopplade livsstil och levnadsvanor till
cancer framför allt tänkte på rökning.
Idag vet vi mer, evidensen för fysisk
aktivitet (egentligen avsaknaden av sådan) som starkt bidragande till cancerrisk ökar exponentiellt, alkohol börjar
diskuteras som riskfaktor för cancer,
snuset och kostens roll blir allt klarare.
Men det som är mest spännande med
denna kunskap som till stor del baserats på epidemiologiska studier är att

det kommer andra typer av studier
som visar samma sak, randomiserade
studier har tagit plats på arenan och vi
börjar även få molekylärbiologiska och
biokemiska data som förklarar sambanden.
Det faktum att vi också blir allt bättre
på att identifiera riskbeteenden och även
riskpersoner gör att kraven på vår förmåga att kommunicera risker ökar, det är en
svår konst att översätta risker på gruppnivå till enskilda patienter. Vi har börjat
lära oss att individualisera behandlingar
genom ”personalised medicine”. Nu ställs
det krav att vi också ska individualisera
hur vi kommunicerar risker om vi på allvar ska kunna hjälpa patienterna att påverka riskerna. För mig handlar det om
betydligt mer än att ge ut mer och bättre
information. Vi behöver lära ut och dela
med oss av vår kunskap, vilket gör oss till
pedagoger, och tillsammans med sjuksköterskor, kanske främst kontaktsjuksköterskor, ge patienterna kunskap som
de sen förhoppningsvis kan omsätta till
goda beteenden som minskar deras risk
för sjukdom eller återfall.
Hälsoinformatörer
I det sammanhanget vill jag lyfta fram
det prisade ”Botkyrka-projektet, där
RCC Stockholm Gotland arbetat fram
en modell där man i socioekonomiskt
utsatta områden utbildar lokala hälsoinformatörer, som i skolor, arbetsplatser och lokala föreningar sprider
kunskap vikten av vaccinering, deltagande i screeningprogram och goda
levnadsvanor. I Botkyrka-projektet var
30 hälsoinformatörer engagerade som
tillsammans talade 90 språk. Modellen
sprids nu som ringar på vattnet i allt
fler kommuner runt Stockholm där
intresse också finns på andra håll i landet.
1
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Projektledaren Arja Leppänen presentation väckte berättigat intresse vid onkologdagarna.
Innan jag lämnar ämnet onkologidagarna måste jag få vara lite kritisk på
en punkt som jag noterade även förra
året: alldeles för få medverkande inleder
sina presentationer med deklaration av
eventuell jävsproblematik; det är inte för
mycket begärt att vi vid vårt nationella
möte efterlever denna i internationella
sammanhang självklara rutin.
Komplementär medicin
Apropå patientinformation, så kom
professor Kjell Asplund för en tid sedan med sin utredning om komplementär och alternativ medicin, KAM,
något som används av nära hälften av
alla patienter, och presenterade sin
slutsats, vilken kan sammanfattas i att
vi i vården måste bli bättre på att förstå vad det innebär för att kunna råda
patienterna även på det området. Det
känns inte som en nyhet, utan är något
som lyfts fram av många debattörer de
senaste åren. I detta nummer av Cancerläkaren kan vi läsa om en konferens
i detta ämne där man kan läsa att man
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i stället för KAM börjat tala om KIM,
komplementär integrativ medicin. Altnativ-delen har tagits bor och man lyfter i stället fram begreppet integrativ,
ett område som börjat samla allt mer
evidens. Det handlar om vad patienten väljer att ta som stöd för den av oss
rekommenderade behandlingen av sin
sjukdom. Om patienterna gör det utan
att förankra det hos behandlade läkaren finns det risk för biverkningar och
interaktioner. Att hantera den situationen ställer nya krav på oss i vården.
Cancerstrategi
Avslutningsvis något om de nationella satsningarna på cancervården som
SVF och diskussionerna om en ny cancerstrategi och vad RCC ska satsa på
framöver.
Jag håller med den avgående RCC-ledaren Beatrice Melin när säger att det kanske inte finns anledning att ta fram en ny
cancerstrategi, men blir besviken över
hennes fortsatta kommentar:
”Det finns ingen anledning att göra om
den helt, då skulle vi förmodligen landa
på samma ställe. Men det finns delar som
behöver fördjupas.” Som exempel nämner

hon diagnostik med hjälp av artificiell intelligens, AI och biomarkörer.
Men hallå, hur är det med frågor om
jämlik vård och kompetensförsörjning,
det är uppdrag som fanns i den förra
cancerstrategin där det fortfarande finns
oerhört mycket kvar att göra. Vi i professionen är nog fortfarande mest angelägna om att cancervårdens framtida kompetensförsörjning behöver säkras. Det
är också något som Svensk Onkologisk
Förening sätter högst på agendan.

Kjell Bergfeldt
redaktör

KISQALI® (RIBOCIKLIB)

*

NY UTÖKAD INDIKATION
OBEROENDE AV KOMBINATIONSPARTNER** ELLER MENOPAUSAL STATUS1:

•
•
•

NYHET: För PRE-MENOPAUSALA kvinnor i kombination med
en aromatashämmare/fulvestrant + LHRH-agonist#.
NYHET: För POST-MENOPAUSALA kvinnor i kombination
med fulvestrant#.
För POST-MENOPAUSALA kvinnor i kombination
med en aromatashämmare#.

Referens: 1. Kisqali produktresumé 2018-12-17.

För kvinnor med HR-positiv, HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer.
HR = hormonreceptor,
HER2 = human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2
**
Aromatashämmare eller fulvestrant.
#
som initial endokrinbaserad behandling, eller till kvinnor
som tidigare fått endokrin behandling.
LHRH = Luteiniserande hormonfrisättande hormon
*

KISQALI (RIBOCIKLIB)
Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska medel, proteinkinashämmare Indikation:
Kisqali är indicerat för behandling av kvinnor med hormonreceptor (HR)-positiv, human
epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2)-negativ lokalt avancerad eller metastaserande
bröstcancer i kombination med en aromatashämmare eller fulvestrant som initial endokrinbaserad behandling, eller till kvinnor som tidigare fått endokrin behandling. Till pre- eller
perimenopausala kvinnor ska den endokrina behandlingen kombineras med en LHRHagonist (luteiniserande hormonfrisättande hormonagonist). Dosering: Rekommenderad dos
är 600 mg (tre 200 mg filmdragerade tabletter) ribociklib en gång dagligen i 21 dagar i följd,
därefter behandlingsuppehåll i 7 dagar, vilket ger totalt en behandlingscykel på 28 dagar.
Kisqali ska användas tillsammans med 2,5 mg letrozol eller annan aromatashämmare eller
med 500 mg fulvestrant. Behandling av pre- och perimenopausala kvinnor med de godkända Kisqali-kombinationerna ska även inkludera en LHRH-agonist i enlighet med lokal
klinisk praxis. Kisqali kan tas med eller utan föda. Beredningsform och förpackningar:
200mg filmdragerade tabletter i blisterförpackningar om 63, 42 eller 21 tabletter (motsvarande daglig dos om 600, 400 respektive 200 mg). Varningar och försiktighet: Neutropeni, avvikande levervärden 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 17 december 2018. (L01XE42, Rx, F). Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista.
Tel: 08 732 32 00, www.novartis.se
▲

SE1901952243

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning för att möjliggöra snabb identifikation
av ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas 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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Onkologidagarna kan samla fler
cancerläkare

Onkologidagarna är över. Planeringen för nästa år har redan börjat. Temat för mötet i Växjö kommer att fastställas under våren.
En fråga som infinner sig inför
denna planering är om valet av
tema är viktigt för att locka delta
gare? Eller är det andra faktorer som bestämmer om man vill
(eller får) åka.
I år var det cirka 600 anmälda till onkologidagarna, varav 107 var läkare. Hur
många som var onkologer är inte helt
enkelt att utläsa från anmälningslistan
men uppskattningsvis rörde det sig om
cirka 95, varav flertalet jobbade på någon
av landets kliniker för onkologi. Det är
en bra siffra, som ändå kan vara högre.
I Svensk Onkologisk Förening är vi
angelägna att onkologidagarna ska behålla sin position som landets främsta
mötesplats för cancervårdens professi-
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onella aktörer, främst oss läkare, men
på senare år har insikten kommit att vi
behöver samverka med andra yrkesgrupper för att fortsätta utveckla vården och
har därför funnit det naturligt att ordna
mötet tillsammans med Sjuksköterskor i
Cancervård (SiC).
Vi vet också att landets onkologiska
verksamhetschefer rankar onkologidagarna högt när det gäller att prioritera
vad som ska ingå i kompetensutvecklingen för oss i professionen.
Mot den bakgrunden är det intressant
att studera hur deltagande vid årets onkologidagar fördelade sig mellan landets
onkologiska kliniker.
ST-kursen som hålls dagarna innan
mötet lockar deltagare från hela landet,
i år var nästan 80 ST-läkare på plats i
Stockholm fördelade på alla kliniker i
landet och där flera kliniker skickar en
avsevärd andel av sina ST-läkare, vilket
framgår av diagrammet här intill.

Annorlunda bild
När man tittar på övriga läkares deltagandet vid onkologidagarna blir bilden
lite annorlunda, vilket framgår av det andra diagrammet, och frågan infinner sig
hur stor andel av klinikens läkare borde
komma till onkologidagarna? Jag tror
ingen gett någon exakt siffra som svar
på den frågan. Men om vi leker med tanken: är det tio procent? I så fall kanske
det inte är så konstigt att många kliniker
i landet nöjt sig med att skicka en delegat till Stockholm. Är målet 20 procent?
Då skulle kliniker som Sahlgrenska och
Lund skicka minst tio kollegor till onkologidagarna i stället för sju respektive
åtta.
Det brukar klagas på att landets största
klinik, den som inte längre är en klinik
utan en del av ett tema vid Karolinska
Universitetssjukhuset, har lågt deltagande vid onkologidagarna, men i år var det
fler än vanligt som anmält sig till mötet i
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Folkets hus, men med tanke på klinikens
storlek var ändå inte den procentuella
andelen av temats cancerläkare så imponerande. Bland de övriga stockholmsklinikerna, Södersjukhuset och Capio St Görans sjukhus, hade Södersjukhuset anmält
fler än 20 procent. Sammantaget dock ett
glädjande stort antal cancerläkare från
huvudstaden, vilket kan ses som ett bevis
för tesen att tillgänglighet och närhet till
platsen för mötets har betydelse.
Fortsätter utveckla
I styrelsen för Svensk Onkologisk Förening är vi angelägna om att hela tiden utveckla onkologidagarna som mötesplats
och försöker varje år utforma programmet
tillsammans med de lokala arrangörerna
för göra mötet ännu mer attraktivt. Vi vet
att konkurrensen med andra professionella möten är hård men tillsammans med
verksamhetscheferna i onkologi finns en
uttalad ambition att onkologidagarna ska
prioriteras för att fortsätta vara vår främsta mötesplats.
Vägen dit kan och ska diskuteras men
att sätta ett mål för hur stor andel av klinikens läkare som ska åka på onkologidagarna är ingen dum tanke. På sikt kanske
vi kan nå 50 procent? Så då kan vi enas om
målet för 2020 blir att minst 20 procent av
landets cancerläkare ska samlas i Växjö.
Någon där emot?

Kjell Bergfeldt
styrelseledamot
Svensk Onkologisk Förening

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.
Den som söker resebidrag för- pliktigar sig att skriva
ett mötesreferat som sedan publiceras 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
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BRAFTOVI in combination with MEKTOVI is indicated
for the treatment of adult patients with unresectable
or metastatic melanoma with a BRAF V600 mutation

Ny
he
t

Overall survivala

Hazard ratio=0.61 (95% CI: 0.47-0.79)
Stratified log-rank nominal P value: <0.0001

Kakemono-Oncologie_o23722.indd 1

a

PFS was the primary endpoint of the COLUMBUS study. OS interim analysis was a secondary endpoint with a nominal P value.1,2
Median follow-up for OS was 36.8 months (95% CI: 35.9-37.5).2
For complete information, please refer to the SmPCs of BRAFTOVI and MEKTOVI. Enco-Bini_41_1812 12/18

Referenser: 1. Dummer R, Ascierto PA, Gogas HJ, et al. Encorafenib plus binimetinib versus vemurafenib or encorafenib in patients with BRAF-mutant
melanoma (COLUMBUS): a multicentre, open-label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. Published online March 21, 2018. doi:10.1016/S14702045(18)30142-6. 2. Dummer R, Ascierto PA, Gogas HJ, et al. Overall survival in patients with BRAF-mutant melanoma receiving encorafenib plus binimetinib
versus vemurafenib or encorafenib (COLUMBUS): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. Published online September 12, 2018.
doi:10.1016/.S1470-2045(18)30500-X.

• 4% grade 3 pyrexia

• 1% grade 3 photo sensitivity

• An oral treatment that could be
taken with or without food.

Braftovi® (Enkorafenib) Rx, F, ATC-kod: L01XE46
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: Enkorafenib. Indikation: Enkorafenib i kombination med binimetinib är avsett för
behandling av vuxna patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation. Innan patienterna tar Enkorafenib måste
ett validerat test utförts som bekräftar att tumören har en mutation i BRAF V600. Varningar och försiktighet: Ta alltid Braftovi enligt läkarens anvisningar.
Liksom för alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. För fullständig förskrivarinformation och pris,
se fass.se. Produktresuméns senaste översyn 2018-11-07.
Mektovi® (binimetinib) Rx, F, ATC-kod:L01XE41
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 15 mg. Verksamma beståndsdelar: binimetinib. Indikation: binimetinib i kombination med Enkorafenib är avsett för behandling
av vuxna patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation. Innan patienterna tar binimetinib måste ett validerat
test utförts som bekräftar att tumören har en mutation i BRAF V600. Varningar och försiktighet: Ta alltid Mektovi enligt läkarens anvisningar. Liksom för
alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se.
Produktresuméns senaste översyn 2018-10-30.
Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse, kontakta biverkningsenheten på
Pierre-Fabre pharma norden AB. Telefon: 08-625 33 50. Postadress: Karlavägen 108, 115 26
Stockholm, Sweden. vigilancenorden@pierre-fabre.com.
SE/BRAF/02/19/0003

22/0

ONKOLOGIDAGARNA • KJELL BERGFELDT

ONKOLOGIDAGARNA

CANCERLÄKAREN • NR 2 • 2019

Minnesstund inledde årets
onkologidagar
Möteslokalen i Folkets Hus i
Stockholm var nästan fullsatt
när de cirka 600 deltagarna vid
årets onkologidagar bänkade sig
för öppningsceremonin, som inleddes med en parentation över
Mariann Iiristo. Hon var en av de
drivande i arbetet med att organisera årets onkologidagar och
avled i bröstcancer den 22 januari.

De genetiska aspekterna på livsstilsrelaterad cancer presenterades av Fredrik Enlund, docent i cancergenetik i
Kalmar, som på ett mycket pedagogiskt
sätt kunde visa kopplingen mellan livsstilsfaktorer och vilka maligna intracellulära processer de kan ge upphov till.
Det är uppenbart att även kunskaperna
på detta område ökar med svindlande
hastighet.

SOF:s ordförande Margareta Randén
framhöll Marianns stora gärning inom
onkologin, inte bara i Stockholm, och
hennes engagemang i arbetet med programmet för onkologidagarna. Hela
auditoriet hedrade Marianns minne
med en tyst minut.
Mariann har varit chef för bröstsektionen vid Karolinska Universitetssjukhuset, men när Södersjukhuset fick
möjlighet att öppna en egen onkologklinik tvekade hon inte att återvända till
sjukhuset där hon tidigare haft ledande
position inom onkologin under många
år. Mariann var också djupt engagerad
i arbetet med den omorganisation av
onkologin i Stockholm som bland annat resulterat i att huvudstaden nu har
tre onkologkliniker, en på Karolinska
Universitetssjukhuset, en på Södersjukhuset och en på Capio St Görans sjukhus.

Radium-historia
De olika högtidstalarnas bidrag till mötet presenteras på följande sidor. Här
vill jag lyfta fram professor Sten Nilsson, Stockholm (porträtterad i Cancerläkaren nr 1 2019), som beskrev
vårt förhållande till radium det senaste
seklet i föreläsningen till Elis Bervens
minne. Radium innebar genombrottet
för radioterapin och Sten illustrerade
det senaste århundradets utveckling
från de första behandlingarna i slutet
av 1800-talet, över introduktionen av
behandlingarna vid Radiumhemmet i
Stockholm vilka leddes av Elis Berven.
Sten Nilsson beskrev också den övertro
på radium som mirakelmedicin, faktiskt
som ett ”hälsopreparat”, innan insikten
om strålningens risker blev uppenbara.
Han landade sedan i utvecklingen av
den senaste tillämpningen av radium i
form av Radium-223 och läkemedlet
som registrerats med namnet Xofigo®
från den den inledande idén via fas
1-studier till stora fas 3-studier som
möjliggjordes av att man släppte preparaten till ett stort kapitalstarkt läkemedelsföretag. Sten Nilsson var ytterst
modest med sin egen roll i detta arbete
och lade stor möda i att presentera och
tacka alla som varit med i de olika faserna av arbetet.

Gemensamt
Det var också dessa tre kliniker som
gemensamt stod bakom arrangemanget detta år tillsammans med Svensk
Onkologisk Förening och Sjuksköterskor i Cancervård (SIC). De företräddes av Signe Friesland, Tema Cancer
Karolinska Universitetssjukhuset, Erika Isaksson.Friman, Capio St Görans
sjukhus och Gisela Nauclér, Södersjukhuset. Tillsammans med Margareta
Randén, SOF:s ordförande, Gustav
Ullenhag, vetenskaplig sekreterare i SOF,
Kicki Olausson, avgående, och Helena
Ullgren, tillträdande ordförande i SIC,

Mariann Iiristos minne hedrades med en tyst
minut i samband med öppnandet av årets
onkologidagar. Foto: Kaarina Wallin

invigde de årets onkologidagar som
hade temat livsstilsrelaterad cancer.
På följande sidor finns massor av artiklar om de intressanta programpunkterna, där öppningssymposiet delvis var
relaterat till ämnet för ST-kursen som
traditionsenligt hölls i anslutning till
onkologidagarna. Detta år på ämnet
screening. Karsten Juhl Jörgensen, chef
för Nordic Cochrane Center i Köpenhamn inledde med en föreläsning som
hade den lätt provocerande rubriken
”Screening som riskfaktor för cancer,
varför överdiagnostikmåste tas på allvar”.
Överdiagnostik är ett ämne som kommit allt mer i fokus, inte minst i relation
diskussionen om prostatacancerscreening där PSA som screeninginstrument
betraktas som otillräckligt eftersom
man upptäcker ett stort antal diagnoser
som inte skulle medföra någon konsekvens för patienten (som skulle vara
symtomfri under sin livstid). Men det
finns en liknande problematik i samband med bröstcancerscreening där
kravet på noggrann information om
denna risk till alla deltagare skärpts på
senare tid.

Kjell Bergfeldt
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ORAL BEHANDLING VID RELAPS AV MULTIPELT MYELOM 1

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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Skuld och skam
– vanligt tema för cancerpatienter
Cirka en tredjedel av patienterna som insjuknar i cancer
drabbas av oro och depressiva symtom och behöver ofta
professionell hjälp. Susanna
Rosenqvist är onkolog och psykiater, verksam på Sophiahemmet
i Stockholm. Genom åren har hon
haft tusentals samtal kring skuld
och skam i samband med cancerbesked, behandlingsperioder
eller vid progress. I samband
med Onkologidagarna delade
hon med sig av sina erfarenheter.
Varje år får cirka 60 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Även om cirka 65
procent av dem som insjuknar överlever, och många lever vidare med cancer
som en kronisk sjukdom, utlöser beskedet i de flesta fall en krisreaktion som
kan väcka känslor av dödsångest, nedstämdhet, oro och ibland förvirring.
– Ett cancerbesked väcker många tankar och funderingar kring vad som kan
ha orsakat cancersjukdomen. Skuld och
skamkänslor är vanliga hos de flesta patienter med cancer och ett vanligt tema
på min mottagning, säger Susanna Rosenqvist, onkolog och psykiater vid Sophiahemmet i Stockholm.
Sedan 1987 har hon haft tusentals samtal med patienter som har behövt stöd
och hjälp att hantera dödsångest, skuldoch skamkänslor, självmordstankar,
nedstämdhet efter att ha drabbats av
cancer.
Hälsoångest
Varje år publiceras mängder med artiklar och populärvetenskapliga hälsoböcker
om hur vi kan ta makten över vår hälsa
och undvika sjukdom, många med orealistiska hälsobudskap som vilar på svag
eller obefintlig vetenskaplig grund.

Susanna Rosenqvist psykiater och psykolog

– Det här skapar en stress hos många
som drabbas av cancer eftersom det är
lätt att tänka att man har levt fel och därmed får man skylla sig själv att man drabbats av cancer, säger Susanna Rosenqvist.
Enligt Cancerfonden kan en tredjedel av
all cancer förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. Genom att inte röka,
vara försiktig med solen, avstå alkohol
eller dricka måttligt, motionera samt äta
hälsosamt minskar risken att drabbas.
– Livsstilen är viktig, men det gäller
att balansera informationen och inse att
de flesta cancerdiagnoser är orsakade av
slumpen. Många patienter brottas med
tankar om varför just de har drabbats och
letar förklaringar, om det kanske kan bero
på saker de har gjort eller underlåtit att

göra. Jag träffar exempelvis patienter som
lider för att de inte gått på screening, trots
att de kallats. Det här väcker känslor av
skuld, men också skam över att man känner sig misslyckad och dålig. Skamkänslor
är särskilt allvarliga då de kan leda till
depression och ett allvarligare psykiskt
lidande, vilket kan påverka orken att fullfölja den onkologiska behandlingen, säger
Susanna Rosenqvist.
Självanklagelser vanligt
I samtalen berättar patienter om händelser bakåt i tiden. De funderar undrar
över om de skulle kunna vara orsaken till
att de senare i livet drabbats av cancer?
Ofta kan tankarna vara högst irrationella, menar Susanna Rosenqvist.
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– Det handlar många gånger om
självanklagelser, som väcker stort lidande. En av mina patienter berättade om
hur hon för 20 år sedan hade skrattat
åt en väninna som ramlade på en trottoarkant. I dag tänker hon att cancer är
straffet för hennes råa skratt. En annan
patient, som var det mest framgångsrika syskonet i sin familj, funderade om
det kanske var ”rättvist” att just hon fått
cancer, då det ju inte gått lika bra i livet
för syskonen. Vi har också patienter som
ser cancersjukdomen som en följd av att
de utsatts för övergrepp när de var barn.
Susanna Rosenqvist ser ett växande behov av stöd och samtal kring existentiella frågor och tankar kring skuld och
skam.
– Min mottagning bara växer och växer och jag hinner inte ta emot alla som
skulle behöva hjälp. I takt med att allt
fler lever med kronisk cancer behövs fler
terapeuter och kuratorer som kan möta
dessa patienter i existentiella samtal.
Skuld och skam växer av tystnad och
hemlighetsmakeri.

SKULD OCH SKAM – VANLIGT TEMA FÖR CANCERPATIENTER • EVA NORDIN

Kontinuitet viktig
Susanna Rosenqvist underströk vikten
av att hälso- och sjukvårdspersonal som
arbetar med patienter med cancer också
själva bör reflektera över egna erfarenheter av skuld och skam, kanske på egen
hand i sina privata nära relationer eller i
handledningsgrupper. Detta för att öppna en ”klangbotten” inom sig.
För att skapa en tillitsfull relation är
också kontinuiteten viktig; det tar tid att
bygga förtroenden. Patienter berättar
inte om sina skuldkänslor och skamkänslor om de inte känner trygghet i relationen.
– Var lyhörda. Dessa funderingar kan
patienten ha stora problem kring och
kanske bara yppar dem i en bisats alldeles vid uppbrottet från läkarbesöket. Att
få berätta om dessa tankar kan avlasta
patienten från stort lidande.
Ger ni patienten och er själva ett större
utrymme blir också ert arbete mer meningsfullt, menar Susanna Rosenqvist.
– Allt handlar inte om fysiska biverkningar, viktuppgång och hur man ska
orka med sin behandling. Vi behöver

också kunna möta patienters tankar
kring skuld- och skambeläggande och
vara sakliga när det gäller den kunskap
vi har om cancer. Trots allt orsakas 67
procent av all cancer av faktorer bortom
individens kontroll.
I slutet av sin föreläsning tipsade Susanna Rosenqvist om sociologen Brené Brown, professor vid University of
Houston Graduate College of Social
Work. I böcker och TED-talks diskuterar hon begrepp som skam och modet
att visa sin sårbarhet, att be om hjälp.
Brené Brown definierar sårbarhet som
ett risktagande.
– Ju mer vi är beredda att göra sårbarheten till vår egen, ju mer vågar vi och
desto mer kan vi vara ett stöd för andra
och också hantera oss själva på ett bättre sätt. Ju mer vi skyddar oss från att bli
sårbara, desto mer isolerade och emotionellt avstängda blir vi. Detta gäller såväl
patienter som sjukvårdspersonal.

Eva Nordin

CATHRINE EVERTS FORSKNINGSSTIFTELSE
UTLYSER ETT FORSKNINGSSTIPENDIUM OM 50.000 SEK

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

För mer information se www.cathrinesstiftelse.se
Skicka din ansökan till info@cathrinesstiftelse.se senast den 31 maj 2019
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För patienter med malignt melanom

Varje återfallsfri dag räknas!
Tafinlar i kombination med Mekinist leder till förlängd återfallsfri
överlevnad jämfört med placebo vid adjuvant behandling*,2
+ 88% återfallsfri överlevnad efter 12 månaders aktiv behandling*,1
+ Målinriktad behandling till BRAF-muterat stadium III melanom2
+ Enkel tablettbehandling2

*HR 0,47 (95% CI 0,39-0,58); p-värde 1,53×10 -14

Referenser: 1. Long GV et al, N Engl J Med 2017; 377: 1813-33. 2. Tafinlar produktresumé 2019-02-20, Mekinist produktresumé 2019-02-14, www.fass.se.
Tafi nlar® (dabrafenib) Rx, F, ATC-kod: L01XE23
Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv effekt eller oacceptabel toxicitet uppträder.
Beredningsform: Kapslar á 50 mg eller 75 mg. Verksamma beståndsdelar: dabrafenib. Indikation: Dabrafenib som monoterapi eller i kombination med trametinib är avsett för behandling
av vuxna patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation och som kombination för behandling av vuxna patienter med melanom i Stadie III med
en BRAF V600-mutation, efter fullständig resektion och vuxna patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer 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 2019-02-20.
Mekinist® (trametinib) Rx, F, ATC-kod: L01XE25
Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv effekt eller oacceptabel toxicitet uppträder.
Beredningsform: Tabletter á 0,5 mg eller 2 mg. Verksamma beståndsdelar: trametinib. Indikation: Trametinib som monoterapi eller i kombination med dabrafenib är avsett för behandling
av vuxna patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation och som kombination för behandling av vuxna patienter med melanom i Stadie III med en
BRAF V600-mutation, efter fullständig resektion och vuxna patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer 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. För fullständig
förskrivarinformation och pris, se fass.se. Produktresuméns senaste översyn 2019-02-14.
Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse, kontakta biverkningsenheten på Novartis.
Telefon: 08-732 32 00. Postadress: Biverkningsenheten, Novartis, Box 1218, SE-164 28 Kista, Sweden.

SE1903974652

Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista, tel 08-732 32 00, www.novartis.se

NY DOSERING
400 mg infusion i 30 min var 6:e vecka
för alla 8 indikationer där KEYTRUDA används som monoterapi

Kalender
Kalender

Infusion 400 mg

30 minuter

var 6:e vecka

» Den nya doseringen finns nu tillgänglig utöver

den tidigare doseringen 200 mg infusion i 30 minuter var 3:e vecka
q Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt
att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att
rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket.
KEYTRUDA® (pembrolizumab) 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning; 25
mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Monoklonal antikropp, PD-1-hämmare, Rx, EF.
SPC 03/2019
Indikationer: KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna: •
efter total resektion av melanom som involverat lymfkörtlar. 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 cisplatinbaserad kemoterapi och vars tumörer uttrycker PD
L1 ≥ 10 enligt metoden Combined Positive Score (CPS) • recidivierande eller metastaserad
skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC) vars tumörer uttrycker PD-L1 med TPS ≥ 50 %
och som progredierat under pågående eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi
KEYTRUDA som kombinationsbehandling är indicerat för vuxna patienter:
• metastaserad icke-skivepitel NSCLC i första linjen vars tumörer inte är positiva för
mutationer i EGFR eller ALK, i kombination med platinabaserad kemoterapi innehållande
pemetrexed • metastaserad NSCLC av skivepiteltyp i första linjens behandling med
karboplatin och antingen paklitaxel eller nab-paklitaxel.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något
hjälpämne.
Varningar och försiktighet: • Immunrelaterade biverkningar som förekommit i

samband med behandling, inklusive allvarliga fall och fall med dödlig utgång, inkluderar
pneumonit, kolit, hepatit, nefrit och endokrinopatier (såsom hypofysit, typ 1-diabetes
mellitus, diabetesketoacidos, hypotyreos och hypertyreos). Långvarig hormonell
substitutionsbehandling kan vara nödvändig i fall av immunrelaterade endokrinopatier
• Allvarliga immunrelaterade hudbiverkningar har rapporterats hos patienter som fått
pembrolizumab. Fall av Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys
(TEN), vissa med dödlig utgång, har rapporterats hos patienter som fått pembrolizumab.
Om SJS eller TEN bekräftas ska pembrolizumab sättas ut permanent • 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 • Vid
användning av pembrolizumab i kombination med kemoterapi för patienter med NSCLC är
de observerade biverkningsfrekvenserna högre, vilket speglar bidragen från var och en av
komponenterna
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
Referens: KEYTRUDA SPC mars 2019
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Cancerprevention i olika kulturer?
– Botkyrkaprojektet visar vägen

Anja Leppänen och Cecila Magnusson

Genom att utbilda ett 40-tal hälsoinformatörer med olika bakgrunder och modersmål, lyckades
Botkyrka kommun komma i kontakt med invånare som annars är
svåra att nå. Genom information,
dialog och riktade utbildningsinsatser kunde medvetenheten
och kunskapen höjas rejält om
kostens och livsstilens betydelse
samt vad man själv kan göra för
att minska risken för att drabbas
av cancer.
Arja Leppänen är processledare för
jämlik vård och patientmedverkan vid Regionalt Cancercentrum

Stockholm-Gotland. Hon var projektledare för Botkyrka-projektet som pågick
2015–2016.
– Det finns skillnader i cancervården
som inte kan förklaras av att patienter
har olika medicinska förutsättningar eller behov. Det handlar bland annat om
socioekonomiska och kulturella skillnader. Syftet med projektet var att utjämna omotiverade skillnader i vård och
behandling, minska ojämlikheter i hälsa,
ett ökat deltagande i screeningprogram
och skapa en större och bredare dialog
med hjälp av information på olika språk.
Det bor cirka 90 000 invånare i Botkyrka kommun och det finns cirka 150
olika nationaliteter som talar över 100

språk. Befolkningen är en av landets
yngsta, medelåldern är 37 år.
I Storstockholm utgör den utrikesfödda befolkningen 22 procent av den totala folkmängden. Flera studier visar
att ohälsan i denna grupp är större än
för människor födda i Sverige. Några
exempel: Kvinnor med utomnordisk
bakgrund uteblir mer än dubbelt så
ofta från mammografiscreening jämfört
med svenskfödda kvinnor. I åldern 35–
84 år är det mer än dubbelt så många
personer med grundskola som högsta
utbildningsnivå som avlider av lungcancer, jämfört med de som har eftergymnasial utbildning.
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Utbildning av hälsoinformatörer
Några av utmaningarna i projektet var
att utveckla en mångkulturell hälsoinformation som tar hänsyn till många
olika språk, religioner och traditioner.
Ett sätt att försöka komma närmare invånarna och skapa en mer tät kontakt
var att utbilda 42 hälsoinformatörer med
olika bakgrunder och modersmål, samtliga bosatta i Botkyrka kommun.





 




– De fick flera dagars utbildning i
bland annat metodiska samtal, levnadsvanor, cancerprevention, screening
och patienträttigheter. Därefter ägnade
de cirka tre till fyra timmar i veckan åt
informationsarbete på skolor, förskolor,
på bibliotek och i kyrkor och moskéer.
Många var oerhört ambitiösa och tog
uppdraget på största allvar, säger Arja
Leppänen.
Informationen, som baserades på European Code Against Cancer, handlade om
de viktigaste åtgärderna för att på egen
hand kunna minska risken för cancer.
Ett skriftligt material togs även fram på
tolv olika språk för att förenkla och öka
förståelsen.
– Hälsoinformatörerna pratade om betydelsen av att inte röka, att undvika tobak, vara fysiskt aktiv, äta hälsosam och
varierad mat, att undvika alkohol, att
njuta av solen men inte bränna sig, att
gå på screening när man kallas och om
vikten av att vaccinera sig mot humant
papillomvirus, säger Arja Leppänen.
Många frågor handlade om vattenpipor.
Det fanns en stor okunskap om riskerna;
en vattenpipsession på en timme motsvarar röken från cirka 100 cigaretter.
– Röken innehåller minst lika mycket kolmonoxid, tjära, tungmetaller och
cancerframkallande ämnen som cigarettrök. Att dela munstycke med andra
innebär också en ökad risk att drabbas
av överförbara sjukdomar som tuberkulos och hepatit.
Unesco-projekt
Botkyrka-projektet genomfördes som
ett kunskapspilotprojekt inom Unesco
LUCS och belönades med Jämställdhetspriset 2017 av Stockholms läns landsting.
Utvärdering av projektet visar att det
funnits ett stort engagemang bland invånarna i Botkyrka och många deltagare
har rapporterat om livsstilsändringar.
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– Det visade sig att vi verkligen lyckades nå fram med information och skapa
dialog med invånarna. Många har berättat om att de slutat röka, börjat träna
och ändrat kosten. En kvinna berättade
till exempel att hon minskat användningen av socker från 20 till fem kilo i
månaden.
En viktig framgångsnyckel är utbildningen av lokala hälsoinformatörer.
Även det nära samarbetet mellan RCC
och Botkyrka kommuns folkhälsostrateg
och demokratiutvecklare, var en viktig
förutsättning för projektets framgångar,
menar Arja Leppänen.
Fler vill ha modellen
Sedan starten 2015 har cirka 100 hälsoinformatörer utbildats i ett 15-tal
kommuner i Region Stockholm. Flera
andra Regioner och stadsdelar är intresserade och Region Sörmland startade i
januari i år med en implementering av
arbetsmodellen.
– På RCC har vi en samordnare och
koordinator som finns med i alla kommuner och stadsdelar där vi är aktiva.
Vi är på gång med att starta stödgrupper för mångkulturella invånare och vi

erbjuder ett utbildningspaket med olika
kunskapsunderlag, bland annat informationsmaterial på olika språk.
Hälsoinformatörerna är en spridd grupp,
både vad gäller ålder och bakgrund. Vissa är arbetslösa, andra är utbildade jurister och ingenjörer. En stor andel arbetar
i vården och ser uppdraget som en viktig
sidouppgift.
– Vi på RCC är alltid med från början och ser till att ge den trygghet och
kunskap de behöver för sitt uppdrag. Vid
minsta osäkerhet på hur de ska besvara
olika frågor kan de vända sig till oss. Flera av de hälsoinformatörer som utbildats
har också kunnat gå vidare till andra
jobb, tack vare uppdraget som referens.
Andra har börjat studera. Vi har exempelvis en ung kille från Syrien som kände
sig vilsen när han till Sverige. Han gick
utbildningen till hälsoinformatör och i
höstas började han studera medicin med
siktet att bli onkolog. Det känns väldigt
meningsfullt när vi ser vad som kommer
ut av ett sådant här projekt, säger Arja
Leppänen.

Eva Nordin

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,
December 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: productse@kyowakirin.com |
www.kyowa-kirin.com

MOV031-2-FEB2019SE

▼ 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

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 Dec 2018.
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Sir Richard Peto
– ”Epidemiologins Elvis Presley”
Sir Richard Peto gästade Onkologidagarna i Stockholm och höll
en uppskattad hedersföreläsning
om rökningens skadeverkningar,
men också om de stora vinsterna
med ett rökstopp.
En rökare som slutar före 40 års
ålder minskar risken att drabbas
av tobaksrelaterade sjukdomar
med 90 procent.
Det var med stor glädje och entusiasm
som professor Mef Nibert, onkolog samt
chefredaktör för Acta Oncologica, introducerade Richard Peto, en världsauktoritet inom epidemiologi som 1999 adlades
för sina insatser.
Innan Richard Peto äntrade scenen
passade Mef Nibert på att göra reklam
för Acta Oncologica och slå ett slag för
vetenskapen.
– Vi erbjuder en stor bredd av artiklar,
från grundvetenskaplig till klinisk forskning. Vi lever i en tid där det är viktigare
än någonsin att stå upp för vetenskap och
evidens och att forskningsresultat implementeras i den dagliga vården.
Frenetiskt motstånd till rökning
Richard Peto hälsades välkommen upp
på scenen som ”epidemiologins Elvis
Presley”. Han är statistiker och professor
vid University of Oxford. Han har hunnit
fylla 75 år och har under sin karriär gjort
betydelsefulla insatser när det gäller
stora sammanställningar av större randomiserade studier om adjuvant bröstcancerbehandling. Han är också känd
för sitt frenetiska motstånd mot rökning.
I mitten på 70-talet publicerade han en
studie om manliga läkares rökvanor i
Storbritannien och konstaterade att en
tredjedel upp till hälften av de som rökte,
dog i förtid till följd av sin rökning.
– Det här blev en ögonöppnare bland
brittiska läkare som insåg att rökning
inte bara dödade patienterna, utan även
läkarna.
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Hedersföreläsare Sir Richard Peto och professor Mef Nilbert

Richard Peto har ett stort antal publikationer bakom sig som handlar om hur
man undviker cancer samt hjärt-och
kärldöd.
Under Onkologidagarna fokuserade
han på rökningens skadeverkningar och
vinsterna med ett rökstopp. Hans forskning har haft stor betydelse för politiska
beslut och utformningen av riktlinjer.
– Ungefär hälften av alla rökare dör av
sin rökning. Men om de skulle sluta röka
före 40 års ålder skulle vinsterna vara
enormt stora, eftersom de skulle minska
sin risk att dö av tobaksrelaterade sjukdomar med 90 procent, säger Richard Peto.
Stora vinster med rökstopp
Icke smittsamma sjukdomar som cancer,
stroke, hjärt-kärlsjukdom och emfysem
orsakar cirka 25 procent av alla dödsfall
före 50 års ålder. Den viktigaste orsaken
kan relateras till rökning, som orsakar
25 procent av alla dödsfall i cancer i EU,
samt en tredjedel av alla dödsfall i USA.
Richard Peto med kollegor har även undersökt förekomsten av rökning i länder
som exempelvis Kina.
– Vi ser en närmast epidemisk utveckling av tobaksorsakade dödsfall i befolkningen.
På 1990-talet orsakade rökning cirka 10

procent av alla dödsfall bland män, tio år
senare var siffran 20 procent. Och prognosen framåt är att år 2030 kommer siffran att stiga till 30 procent.
Richard Peto poängterade det starka
sambandet mellan pris på cigaretter och
konsumtion; genom att dubbla priset på
ett paket cigaretter skulle konsumtionen
minska med en tredjedel. Såväl Världshälsoorganisationen och FN har satt som
mål att till 2030 ska antalet rökare minska med en tredjedel.
– Samtidigt tjänar världens länder
cirka 300 miljarder dollar varje år på
försäljningen av tobak. Om cigarettpriserna skulle ligga stilla och antalet rökare
minskar med en tredjedel, skulle länderna förlora cirka 100 miljarder dollar om
året. Men om länderna i stället dubblerar priset på cigaretter och antalet rökare
minskar med en tredjedel så skulle intäkterna öka med 100 miljarder dollar. Vi
har vetenskapliga belägg, nu är det upp
till världens regeringar att fatta beslut
om vad som ska göras.
Folkhälsa och vetenskap erbjuder inte
evigt liv, menar Richard Peto, men det
erbjuder möjligheter till ett bekvämare
liv och en större chans att undvika för
tidig död.
Eva Nordin

ANNONS

Stort tack, här är resultatet!
Tack alla ni som tillsammans med oss målade framtidens vision för svensk
cancersjukvård under Onkologidagarna i Stockholm. Vi hoppas att denna
insiktsfulla målning kan fungera som ett fortsatt diskussionsunderlag
för hur vi bygger framtidens cancersjukvård.

PP-ONC-SWE-0366, apr 2019

Låt oss ta diskussionen vidare, och hör av dig för att få en kopia av målningen.
Maila till johanna.svalstedt@pfizer.com

Pfizer Innovations AB
Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden
Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se www.pfizerpro.se
Personuppgiftsfrågor: info.sweden@pfizer.com
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Är det farligt att sola?
Malignt melanom är den cancersjukdom som ökar mest.
Vid sidan av ärftliga faktorer
är solbrännskador och användningen av solskyddsmedel några
av de viktigaste riskfaktorerna.
Trots att det finns skadliga effekter av UV-strålning, är solen livsviktig för vår hälsa. Att helt undvika solen är lika farligt som att
röka, menar Håkan Olsson, professor och överläkare vid Skånes
universitetssjukhus i Lund.
På Onkologidagarna i Stockholm berättade Håkan Olsson om UV-ljusets skadliga effekter, men också om solens läkande krafter.
Efter en lång mörk vinter är det många
som kvicknar till när vårsolen kommer
och melatoninproduktionen blockeras.
Solen gör oss piggare gladare och även
friskare.
– Vår forskning visar att solning generellt är positivt. Förekomsten av blodproppar är högst under vinterhalvåret
och lägst under sommarhalvåret. Att
vara ute i solen ger också en lägre risk
att drabbas av sjukdomar som bröstcancer, endometriecancer, typ 2-diabetes och
hjärtkärl-sjukdomar. Vi vet också att
kvinnor med aktiva solvanor lever längre
än de som inte solar. Det är sannolikt inte
solandet i sig, utan hur vi solar som ökar
cancerrisken, menar Håkan Olsson.

Håkan Olsson, Foto Roger Lundholm

Incidensen ökar
Hudcancer är den cancerform som ökar
mest i Sverige. Nära 4 000 insjuknar varje
år, det är nära en fördubbling av antalet
fall på tio år.
Håkan Olsson har sedan 1988 intervjuat 6 000 melanompatienter och 12 000
kontrollpersoner om riskfaktorer vid
melanom i Sydsverige. Forskningen har
resulterat i ett stort antal publikationer
och flera avhandlingar.
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Betydelsefulla riskfaktorer är våra resoch solvanor; att steka sig på stranden
och i falsk trygghet vara insmord med
solskyddsmedel för att kunna vistas
längre i solen. Andra kända riskfaktorer är familjehistoria, konstitutionella
faktorer som antalet nevi, hudtyp, håroch ögonfärg.
– Incidensen ökar dramatiskt, kvinnor drabbas framförallt i yngre åldrar
och män senare i livet. När vi tittade på
karakteristika i melanomet i relation till
olika riskfaktorer, fann vi att melanom
på huvud, näsa och i halsområdet var
mer kopplat till solning medan melanom
på bålen var mer kopplat till familjehistoria. Likaså, om melanomet är placerat
nära ett nevi är släkthistorien avgörande, säger Håkan Olsson.
Välj solskydd över 15
De senaste åren har diskussionerna
om solariesolningens skadliga effekter
varit heta. Strålsäkerhetsmyndigheten
införde i september 2018 ett regelverk
för solariesalonger med en åldersgräns
på 18 år. Det finns även regler om att
solarier inte får ha en högre styrka än
tropisk sol.
– Om vi sammanfattar våra studier så
ser vi att solarieexponering ökar risken
för melanom, särskilt under vinterhalvåret. Det är framförallt bland de yngsta
som risken är högst. Men våra studier
visar samtidigt att totalöverlevnaden
förbättras. Det är därför svårt att bestämt påstå att solarieexponering är negativt. Vi behöver göra fler studier.
Även debatten om effekten av solskyddsmedel är fortsatt het. Håkan
Olssons forskargrupp har inte sett en
solskyddseffekt, tvärtom tycks det finnas en ökad risk för melanom med solskyddsmedel.
– Det är inte solkrämerna i sig som är
farliga, det är att man tillbringar längre
tid i solen. När man smörjer in sig och
slipper hudrodnader, invaggas man i en
falsk trygghet att det är riskfritt att exponeras för UV-ljus under längre stunder. Nu har det dock kommit en australiensk och en norsk studie som visat
att krämer med solskyddsfaktor över 15
tycks ge ett visst skydd. Vi behöver studera detta vidare och skaffa mer kunskap
om hur solkrämer med hög skyddsfaktor
kan användas.
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Överdiagnostik
Trots att det skett en dramatisk ökning
av incidensen, ligger mortaliteten relativt
sett stilla. Håkan Olsson menar att det
förekommer en betydande överdiagnostik. Och kanske är det så att det finns fler
faktorer än solen som orsakar melanom.
– Rökare med cancer som aktivt exponeras för solen har samma överlevnad
som icke rökare som inte alls solar. Solning
har en betydande effekt på livslängden. De
som undviker solexponering har en kortare livslängd och en dubblerad risk att dö.
Betydande forskning pågår runt om i
världen för att se om de positiva effekterna är kopplade till D-vitamin. Patienter med melanom och högre nivåer av
D-vitamin har en bättre överlevnad än
melanompatienter med lägre D-vitaminnivåer. I Sverige är UVB-strålningen inte
tillräckligt stark för att trigga produktionen av D-vitamin under vinterhalvåret.
– Men vi vet fortfarande för lite och har
inte ännu tillräckligt med vetenskapliga
belägg för att påstå att det är D-vitaminet
i sig som är den avgörande faktorn. Solen
har många andra fysiologiska effekter som
vi behöver lära oss mer om.
Hur länge vi kan vistas i solen för att det
ska vara hälsosamt, är svårt att säga. Vill

man vara på den säkra sidan och skydda sig mot malignt melanom är det bästa
sättet att inte bränna sig och att ta på kläder samt sätta en hatt på huvudet, säger
Håkan Olsson.
– Vi behöver fortsätta vår forskning och
studera överlevnad i relation till UV-strålning. Vi behöver mer kunskap om solskyddsmedel och om det kanske går att
träna huden inför en utlandssemester.
Vi behöver också veta mer om melaninet
i cancerprocessen. Vi har hittat över 30
predisponerande gener. Nu ska vi titta på
vad solningen betyder för dem med ärftlig
bakgrund, säger Håkan Olsson.
Han vänder sig mot att myndigheter inte
tar upp studier som visar de positiva hälsoeffekterna.
– Vi har en strålskyddsmyndighet som
rekommenderar att barn inte ska gå ut på
rasterna för att undvika solexponering,
och man sätter upp tak som ska skydda
mot solen. Jag tycker att man är helt fel
ute, det är vansinniga åtgärder. Vi behöver vara i solen, men i lagom dos. Det
kanske räcker med en kvart om dagen på
sommaren, men att helt undvika sol är
hälsovådligt, säger Håkan Olsson.
Eva Nordin

Upptäck neuropati tidigt vid cellgiftsbehandling!
Med VibroSense unika och beprövade undersökningsmetod, Multifrekvens Vibrametri, kan
perifer sensorisk neuropati upptäckas tidigare. Vårt instrument VibroSense Meter II® ger
läkare och sjuksköterskor viktig information om patientens neurologiska status på ett tidigt
stadium vilket kan bidra till att förbättra behandlingen.
• Enkel, snabb och smärtfri undersökning.
• Kvantitativt och operatörsoberoende resultat.
• Inbyggt könsmatchat referensmaterial från friska personer i åldrarna 8 till 70 år.

www.vibrosense.com
info@vibrosense.com
Phone: +46 40 650 14 12
Made in Sweden
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Livsstil och cancer–vad vet vi?
Mellan fem till tolv procent av
alla cancerfall är orsakade av alkohol och i många länder stiger
mortaliteten. Hur arbetar hälsooch sjukvården mest effektivt
med primärprevention?
Vilka rekommendationer gäller
för fysisk aktivitet, kan patienter
träna under pågående cellgiftsbehandling?
Och vilken evidens ska vårdpersonalen luta sig mot när det
gäller patienter med beroenden
och med en kombination av flera
riskfaktorer?
Vad säger egentligen forskningen och
vilka riktlinjer gäller? I tre föreläsningar
delade forskare med sig av senaste nytt
när det gäller alkohol och prevention,
fysisk aktivitet i samband med cancer
och vikten av att framtidens riktlinjer
tar hänsyn till patienter med olika cancersjukdomar och som har specifika behov.
Lena Sharp är specialistsjuksköterska i onkologi samt tillförordnad chef
vid Regional Cancercentrum Stockholm-Gotland.
– Inom RCC arbetar vi intensivt med
primärprevention och använder oss av
vetenskapligt material från European
Code Against Cancer. Här finns mycket
information och även en lista på olika
åtgärder på individnivå för att minska
risken för cancer. Innan 2018 var rekommendationen att reducera intaget av alkohol. Förra året ändrades den och nu
är rekommendationen att avstå helt från
alkohol.
Trycket från alkoholtillverkare är dock
hårt och det finns en förnekelse generellt i samhället att vilja se sambandet
mellan måttligt drickande och cancer.
Samtidigt som olika kampanjer lanseras för att ”ta upp kampen mot cancer”
överöses konsumenten med rosafärgad
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reklam, så kallad ”pinkwashing”, som
ska leda tankarna till rosévin, sommar
och hälsa.
– Det är cynisk marknadsföring. I USA
medverkar artisten Sheryl Crowe i stora
reklamkampanjer för ett vinmärke med
rosa bandet på, trots att hon själv har
haft bröstcancer.
Enligt Världshälsoorganisationen bor vi
svenskar i en världsdel som dricker mest
alkohol i världen.
– Vi är lite sämre än norrmännen, men
bättre än Finland och Danmark.
Våga prata alkohol
Om man tittar på statistik från EU och
Eurocare (European Alcohol Policy Alliance) hamnar Sverige förvisso i den
nedre skalan av de länder som konsumerar mest alkohol i Europa. Genomsnittet i vårt land är cirka nio liter per
person år, drygt två liter mindre än de
11 liter som är genomsnittet i EU. Högst
konsumtion har Litauen med cirka 17
liter per person.
– Vi är landet lagom om man tittar
på dödlighet i cancer, men vi ser nu en
ökning av mortaliteten i Sverige.
I samband med ASCO-konferensen
2017 lanserades en kampanj för få ned

konsumtionen och lyfta sambandet
mellan alkohol och bröstcancer. Bakom kampanjen stod flera europeiska
cancerorganisationer som menade att
allmänheten och hälso- och sjukvården inte hade uppdaterade kunskaper
om sambandet; alkohol ökar risken för
hormonreceptorpositiv
bröstcancer
och kan höja nivåerna av östrogen och
andra hormoner associerade med hormonreceptorpositiv bröstcancer. Mellan fem till 12 procent av alla cancerfall
är orsakade av alkohol; det är framförallt etanolen som är cancerframkallande. Vid nedbrytning bildas acetaldehyd
som kan påverka DNA och hormonproduktionen.
– Det finns ett visst motstånd hos vårdpersonalen att i samtal med patienter ta
upp frågan om alkoholkonsumtion. Men
det är en fråga som måste lyftas, kunskapen och medvetenheten måste höjas, säger Lena Sharp.
Rekommendationer
När det gäller cancerprevention är rekommendationen ingen alkohol alls.
Bakom rekommendationen står EU,
WHO, IARC och ASCO.
I övrigt gäller låg konsumtion, för
kvinnor, max ett litet glas vin (knappt
1,5 dl) per dag, för män, max två små
glas. För både män och kvinnor gäller
att aldrig dricka mer än 4 respektive 5
glas vid ett och samma tillfälle.
– Man kan alltså inte samla ihop kvoten till helgen och dricka mycket vid ett
och samma tillfälle, säger Lena Sharp.
När det gäller sekundärprevention finns
inte lika omfattande kunskapsunderlag.
Däremot är det känt att alkohol ökar risken för komplikationer i samband med
kirurgi.
– Det pågår spännande studier kring
blåscancer och effekten av rök- och alkoholstopp inför blåscancerkirurgi.
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Lena Sharp, Yvonne Wengström o Hanne Tönnessen föreläste om Livsstil och cancer

En bra modell att använda i hälso- och
sjukvården, menar Lena Sharp, är Alcohol Brief Intervention, ABI. Det är en
relativt enkel modell som påminner om
5A och MI (motiverande samtal) och
som ger stöd och fokuserar på beteendeförändringar kring alkoholkonsumtion.
– Det är en effektiv modell som inte tar
för mycket tid i vår stressade vardag. Vi
behöver arbeta teambaserat, systematiskt, innovativt och evidensbaserat, säger Lena Sharp.
Kan man träna vid cancer?
Yvonne Wengström är onkologisjuksköterska och professor vid Karolinska
Institutet. Hon leder en forskargrupp
med fokus på fysisk aktivitet vid cancer
och driver större forskningsprojekt på
EU-nivå.
Det är väl känt att fysisk aktivitet är bra
för hälsan och att inaktivitet med mycket
stillasittande ökar risken för att drabbas
av alla typ av cancer med 20 procent.
Hur mycket ska man då träna? Världshälsoorganisationens
rekommendationer för vuxna är minst 150 minuter

pulshöjande fysisk aktivitet på måttlig
intensitet, eller 75 minuter på hög intensitet, varje vecka. Dessutom bör träningen kompletteras med muskelstärkande
aktivitet minst två gånger i veckan.
Men vad gäller för patienter med cancer? Kan man träna under en pågående
cellgiftsbehandling?
– Ja, det kan man och det är något
absolut bör rekommendera, av fysiska
skäl. Träning ger bättre kondition, starkare skelett, det sker en bättre fördelning
mellan fett och muskler och livskvaliteten
ökar. Ju mer aktiva vi är, ju större skyddseffekt, säger Yvonne Wengström.

Uppmuntra träning
Tyvärr är det dock vanligt med fysisk
inaktivitet efter en cancerdiagnos och
få uppnår den rekommenderade dosen.
En inaktiv livsstil kan medföra en ökad
symtombörda i form av sämre hälsa och
livskvalitet, både under och efter cancerbehandlingen.
– Vid en cancerdiagnos kanske man
som vårdpersonal inte vill lägga ytterligare sten på bördan och ta upp betydelsen av fysisk aktivitet. Men det är otroligt
viktigt att stödja och uppmuntra patienten att åtminstone nå upp till Världshälsoorganisationens rekommendationer.
Personer som har haft cancer har cirka
30 procent lägre syreupptagningskapacitet. Många får sämre kondition och kvinnor har också svårt att gå ned i vikt efter
en cancerbehandling. Därför är det viktigt att röra på sig och många patienter
efterlyser stöd till egenvård, säger Yvonne
Wengström.
Det finns flera studier som visar att
det lönar sig att träna under behandling. Den första forskningsstudien om
träning och cancer publicerades 1989.
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Nu finns det drygt 700 forskarrapporter
som inkluderar 50 000 patienter med olika cancerdiagnoser.
– Man kan bygga muskler under cellgiftsbehandling. I dag vågar fler och fler
testa högintensiv träning och just nu är
korta högintensiva intervaller i ropet.
Det finns en stark evidens för att kombinationsträning är det mest effektiva
sättet att hantera fatigue och höja livskvaliteten. Den värsta biverkningen är
träningsvärk.
Tillräckligt med bevis
OptiTrainstudien startade i Stockholm
2013 och inkluderade patienter med
bröstcancer som skulle påbörja adjuvant
behandling med cellgifter. Samtliga deltagare tränade två gånger i veckan under
16 veckor. Resultat från studien efter två
år visar att patienter som konditionstränar upplever att de blir mindre trötta,
har färre symtom och ett lägre BMI än
kontrollgruppen. De patienter som kombinerar konditions- och styrketräning
känner sig starkare, mindre trötta, har
en lägre symtombörda och återgår till
samma smärtnivå som baslinjen, jämfört
med kontrollgruppen.
– Man kan träna precis som vanligt
under cellgiftsbehandling. Det är viktigt
att vårdpersonalen stöttar patienten i
detta och slutar tro att patienten inte orkar.
Det finns nog med vetenskapliga bevis
vid det här laget, menar Yvonne Wengström, för att hävda att hälso- och sjukvården bör använda fysisk träning som
behandling för fatigue och lindring av
symtom i samband med cancerbehandling.
– Det är tryggt och säkert och dags att
rekommendera och erbjuda fysisk träning
för alla patienter med cancersjukdom.
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Vilka råd kan och bör vi ge?
”Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer” är en broschyr som riktar
sig till teamet runt patienter med cancer
och sammanställer den kunskap som
finns vad gäller råd om levnadsvanor
före, under och efter behandling av cancer. Det är Svensk sjuksköterskeförening, Sjuksköterskor i samtal om cancer,
Sjuksköterskor i cancervård, Dietisternas
Riksförbund, Fysioterapeuterna samt
Sektionen för Onkologisk och palliativ
fysioterapi som har tagit fram kunskapsunderlaget i samarbete med Svenska Läkaresällskapet.
En av de experter som medverkat är
Hanne Tönnesen, professor i klinisk hälsopromotion vid Lunds universitet.
– Det finns ett kliniskt dilemma när det
gäller det gäller de nationella riktlinjer
som finns. De innehåller generella råd till
en befolkning. Men vad ska göra med dem
som är sjuka i cancer, exempelvis patienter med njursjukdomar i dialys, där krävs
särskilda rekommendationer.
Det finns många stora studier och mycket evidens när det gäller effekten av livsstilsinterventioner. Frågan är bara om
insatserna är tillräckliga och rekommendationerna tillämpliga på patienter med
cancer?
– I Danmark finns omfattande studier
och en databas där vi följer 150 000 rökare. Vid kortvariga interventioner så ser vi
att de har en sparsam effekt, antalet som
slutar röka minskar med cirka två till fem
procent. De har heller ingen effekt på postoperativa komplikationer. Frågan är om
det är kliniskt relevant att rekommendera
metoden till patienter med cancer som ska
genomgå kirurgi? Är det bättre än att inte
göra något alls?

Det är viktigt, menar Hanne Tönnesen,
att ta med evidensen, men också den kliniska relevansen samt fundera över vilket fokus patienten har.
– Evidens fungerar inte alltid i kliniken. När det gäller alkohol kan vi se att
intensiv behandling har stor effekt för att
få patienter att sluta dricka helt. Men om
riktlinjerna baseras på måttligt och riskfyllt drickande, vilken evidens ska vi då
luta oss mot när det gäller patienter som
är beroende? I vår danska studie hade
vi patienter som drack 21 standardglas i
veckan. Vad ska vi göra med dem?
Nytt implementeringsverktyg
Hanne Tönnesen menar att det behövs
en ny modell för hur man utvecklar och
implementerar effektiva rekommendationer som kan stödja patienter med
cancer.
– Rökning, övervikt, undernäring, fysisk inaktivitet är riskfaktorer som spaltas upp och behandlas var för sig. Men
många patienter har ju ofta en kombination av flera riskfaktorer. Här saknas
program som koordinerar och tar ett helhetsgrepp. Vi behöver samarbeta i vården
och tänka nytt så att patienter kan få de
bästa och mest effektiva interventionerna, det har vi underlag för.
Ett helt nytt implementeringsverktyg,
WHO-HPH, publicerades i december
2018. Verktyget har testats och utvärderats.
– Det tar upp till 17 år att implementera nya metoder i vården. Här har vi ett
effektivt verktyg där implementeringen
kan göras på 12 månader. Använd det,
säger Hanne Tönnesen.
Eva Nordin

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

GAZYVARO® (obinutuzumab) 1000 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning. Monoklonal antikropp L01XC02 (Rx,EF). Senaste produktresumé uppdaterad 2018-08-09.
Indikationer: KLL: GAZYVARO i kombination med klorambucil är indicerat för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och
med komorbiditeter där fulldos fludarabinbaserad behandling inte är lämplig. Follikulärt lymfom: GAZYVARO i kombination med kemoterapi, följt av underhållsbehandling med
GAZYVARO hos patienter som svarat på behandling, är indicerat för behandling av tidigare obehandlade patienter med avancerat follikulärt lymfom. Dessutom är GAZYVARO
i kombination med bendamustin följt av underhållsbehandling med GAZYVARO indicerat för behandling av patienter med follikulära lymfom (FL) som inte svarat eller som har
progredierat under eller upp till 6 månader efter behandling med rituximab eller rituximabinnehållande behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som ingår i lösningen. Förpackningar: Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1000 mg (25 mg/ml). För priser och fullständig information
se www.fass.se. Roche AB, Tel 08-726 1200.
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. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på
sverige.safety@roche.com eller via telefon 08-726 12 00.

Roche AB · Box 1228 · 171 23 Solna · 08-726 12 00 · www.roche.se

SE/GAZ/0818/0016

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
med MabThera är indicerat för behandling av patienter med follikulära lymfom som svarat på induktionsbehandling. MabThera givet som monoterapi är indicerat för behandling av patienter med stadium III-IV follikulära lymfom som är kemoterapiresistenta eller har minst sitt andra recidiv efter kemoterapi. MabThera är indicerat för behandling
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
injektion. Monoklonal antikropp L01XC02 (Rx,EF). Senaste produktresumé uppdaterad 2017-08-04. Indikationer (MabThera SC): Lymfom: MabThera SC 1400 mg är indicerat
för behandling av tidigare obehandlade patienter med stadium III-IV follikulära lymfom i kombination med kemoterapi. Underhållsbehandling med MabThera SC 1400 mg är
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.

För patienter med metastatisk
icke-småcellig lungcancer (NSCLC)
av skivepiteltyp, eller av ickeskivepyteltyp som inte är positiva för
mutationer i EGFR eller ALK

FÖRLÄNGD ÖVERLEVNAD
FÖR PATIENTER MED LUNGCANCER1

KE YT RUDA rekommenderas
av NT-rådet 2
KEYTRUDA är den enda
PD-1/PD-L1-hämmaren
som är rekommenderad
av NT-rådet i första linjen
i kombination med
kemoterapi

» KEYTRUDA i kombination med kemoterapi

REKOMMENDERAS OAVSETT PD-L1-UTTRYCK2
Referenser: 1. KEYTRUDA SPC 03/2019. 2. NT-rådets yttrande till landstingen 2019-03-29. 3. NT-rådets yttrande till landstingen 2019-01-31
*i jämförelse med placebo (HR=0.56; [98% Cl, 0.44–0.72]; P<0.0001.) 18-månaders återfallsfriöverlevnad (RFS) 72% (n=340) i KEYTRUDA-armen och 54% (n=251) i placeboarmen. KN054 inkluderade över 1000 patienter (KEYTRUDA n=514, Placebo n=505)

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 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 03/2019
Indikationer: • avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom. • metastaserad icke småcellig lungcancer (NSCLC) i första linjen vars
tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna och inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK. • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC
vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 1% av tumörcellerna och som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim. • recidiverande eller refraktär
klassiskt Hodgkins lymfom som inte svarat på autolog stamcellstransplantation 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, eller som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi och vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥10 enligt metoden combined positive
score (CPS). • recidivierande eller metastaserad skivepitelcancer i huvud och hals vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna och som
progredierat under eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
Varningar och försiktighet: • Immunrelaterade biverkningar som förekommit i samband med behandling, inklusive allvarliga fall och fall med dödlig

msd.se 08-5871 35 00
Copyright© 2019 Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB. SE-LAM-00008 april 20119

För vuxna patienter efter total resektion av
melanom som involverat lymfkörtlar

FÖRHINDRA ÅTERFALL
FÖR PATIENTER MED MELANOM1

KE YT RUDA rekommenderas
av NT-rådet 3

» RISKEN FÖR ÅTERFALL

REDUCERADES MED 44%*
utgång, inkluderar pneumonit, kolit, hepatit, nefrit och endokrinopatier (såsom hypofysit, typ 1-diabetes mellitus, diabetesketoacidos, hypotyreos och
hypertyreos). Långvarig hormonell substitutionsbehandling kan vara nödvändig i fall av immunrelaterade endokrinopatier • Allvarliga immunrelaterade
hudbiverkningar har rapporterats hos patienter som fått pembrolizumab. Fall av Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys
(TEN), vissa med dödlig utgång, har rapporterats hos patienter som fått pembrolizumab. Om SJS eller TEN bekräftas ska pembrolizumab sättas ut
permanent • 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 • Vid användning av pembrolizumab i
kombination med kemoterapi för patienter med NSCLC är de observerade biverkningsfrekvenserna högre, vilket speglar bidragen från var och en av
komponenterna
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
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Avhandlingar under Onkologidagarna
Under Onkologidagarna presenterades ett flertal avhandlingar
som bland annat visar på vinsterna med hälsostödjande samtal, SFamHC, samt nyttan med
multiprofessionellt livsstilsprogram för personer med hög kardiovaskulär risk. I fokus var även
unga canceröverlevare i behov av
särskilt stöd i frågor kring sexualitet och fertilitet. Andra ämnen
som togs upp var neurotoxiska biverkningar i samband med
behandling av patienter med
kolorektalcancer. Även effekter
och sidoeffekter av behandling
i samband med esofaguscancer
diskuterades.
Hälsostödjande familjesamtal
I Sverige lever drygt 100 000 kvinnor med
bröstcancer som nyligen diagnostiserats,
blivit botade eller återinsjuknat. Utåt försöker många behålla fasaden, men inåt är
det vanligt med svåra känslor.
Annette Holst-Hansson är specialistsjuksköterska i onkologi och forskare vid
Lunds universitet. Hennes avhandling
handlar om livsvillkoren för bröstcancerdrabbade kvinnor och deras familjer.
– Mitt fokus har varit på den aktiva
behandlingen. Får man inte stöd under
den perioden är risken stor att man heller inte får det senare. Det finns flera
kritiska punkter i behandlingsprocessen
och många upplever det som skrämmande.
Det övergripande syftet med avhandlingen var att utforska upplevelsen av
det dagliga livet under strålbehandlingsperioden ur kvinnans och hennes
familjs perspektiv, samt att undersöka
familjers upplevelse av att delta i korta
hälsostödjande familjesamtal, SFamHC.
– Sverige är ett mångkulturellt samhälle, men det finns inte så många studier som omfattar kvinnor med bröstcancer som migrerat hit. I region Skåne
har vi många kvinnor som kommer från
Irak och forna Jugoslavien och i en av
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mina studier har jag tittat på hur de
upplevde sitt dagliga liv.
En viktig slutsats i avhandlingen är att
det tidigt i behandlingen är viktigt med
stödjande insatser. Oavsett ursprung
har kvinnorna behov av att bli bekräftade samt att de närmaste inkluderas i
processen.
Andningsstyrd behandling
En av delstudierna handlade om andningsstyrd strålbehandling, BART.
– Flera av kvinnorna upplevde att de
var delaktiga och att de fick kontroll
över behandlingen och därmed sin
överlevnad. Att få möjlighet att fokusera på andningen under behandlingen
upplevdes som meditativt. Samtidigt
kunde den högteknologiska miljön
upplevas som skrämmande och om
man inte klarade av att andas kunde
vissa uppleva det som ett misslyckande.
Den delstudie som omfattar kvinnor från
Irak och forna Jugoslavien visar att kvinnorna upplevde strålbehandlingen ”som
att befinna sig på en smal och strapatsrik
väg mot överlevnad”. De utvecklade olika
strategier för överlevnad och många höll
skenet uppe och försökte bibehålla känslor av kontroll.
– För att bättre kunna utveckla
individualiserade stödprogram som kan
hjälpa kvinnor att hantera det dagliga
livet under strålbehandlingen, bör ett
större fokus riktas på att se kvinnan

bakom diagnosen, oavsett ursprung,
säger Annette Holst-Hansson.
Ett möjligt sätt att ge stöd till kvinnorna och deras familjer kan vara att erbjuda dem att delta i korta hälsostödjande
familjesamtal, SFamHC, då det ger dem
en möjlighet att sätta ord på och dela sina
känslor och tankar med varandra. Familjerna uttryckte att samtalen hjälpte dem
att få ett avslut och komma vidare efter
bröstcancerdiagnosen.
– Genom att få ökad kunskap om såväl
den enskilda individen som hela familjens
upplevelser och behov, kan omvårdnadsåtgärder utvecklas. Då kan välbefinnandet hos kvinnor med bröstcancer och hos
familjer förbättras, säger Annette HolstHansson.
Viktigt att få prata om sex
Varje år diagnosticeras cirka 800 tonåringar och unga vuxna mellan 15 och 29
år med cancer.
I dag är den medicinska behandlingen god och flertalet tonåringar och
unga vuxna över lever sin cancersjukdom. Men för att de ska kunna återgå
till ett normalt liv med arbete, socialt
liv och samliv, kan det finnas behov av
rehabilitering, säger Maria Olsson, specialistsjuksköterska inom cancerrehabilitering på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
I avhandlingen ”Tonåringar och unga
vuxna efter cancern– kroppsuppfattning och sexuell funktion”, visar hon
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att många unga canceröverlevare har
behov av en mer åldersanpassad vård,
ett personligt möte i vården, psykosocialt stöd under och efter behandlingen
samt kunskap och stöd i frågor kring
sexualitet och fertilitet.
– För att känna tillit är det viktigt med
ett professionellt bemötande och att vårdpersonalen kan se bortom diagnosen.
Det är också viktigt att unga får vara i en
åldersanpassad miljö. Vi har flera som
berättat om hur de placerats i sovsalar
med äldre som är har helt andra behov
och erfarenheter.
Jämfört med kontroller upplever canceröverlevande unga kvinnor att de har
mycket negativa tankar om sin kropp
och känner sig mindre attraktiva samt
har lägre sexuell lust. Bland unga män
uppger nära en tredjedel att de har lägre
sexuell lust jämfört med kontroller.
– Att genomgå en cancersjukdom
påverkar självbilden och kroppsuppfattningen. De som överlevt känner sig
mindre attraktiva på grund av sina ärr,
kvinnor mer än män. Deltagarna upplevde även en låg sexuell funktion, vilket
förklaras av psykologiska snarare än fysiologiska biverkningar till behandlingen.
En av utmaningarna under avhandlingsarbetet var motståndet från registerhållare och prövningsnämnder som
menade att frågor om sexualitet och
självmordstankar var alltför känsliga.
Maria Olsson tog hjälp av olika experter samt Regionalt cancercentrum och
kunde till slut genomföra studien.
– Ungdomarnas syn var en helt annan. De upplevde inte frågorna som
känsliga eller att det påverkade dem negativt. Tvärtom var behoven stora att få
möjlighet att prata om sina erfarenheter,
upplevelser och behov.
Maria Olsson menar att resultaten i
avhandlingen kan vara vägledande för
planering av framtida studier kring
känsliga frågor som rör exempelvis sexualitet, mental hälsa och självmord.
Neurotoxiska biverkningar
Jenny Drott är sjuksköterska, i huvudsak
verksam på Kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Hon har
disputerat på en avhandling om patienter med kolorektalcancer som behandlats med oxaliplatin efter kirurgi.
– Fokus i min avhandling har varit på
patientperspektivet och på neurologiska

biverkningar och påverkan på det dagliga
livet, före och efter tilläggsbehandling med
oxaliplatin.
Resultaten i avhandlingen visar att samtliga patienter hade biverkningar under
pågående cytostatikabehandling. Det
handlade om känslighet för kyla och
stickningar i händer och i munnen. Cirka en tredjedel av patienterna som var
kvar i studien efter ett år rapporterade
neurologiska biverkningar, mestadels
domningar och stickningar i benen.
– Patienternas dagliga aktiviteter påverkades och de hade strategier för att
minimera biverkningarna, exempelvis att
undvika aktiviteter eller ändra tidigare
vanor. Patienterna kände sig ledsna eftersom de trodde att biverkningarna skulle
försvinna efter avslutad behandling.
I avhandlingen granskade även Jenny
Drott journaltexter. Det finns ett behov, menar hon, av mer strukturerade
mätningar och journalförening av dessa
symtom för att kunna följa biverkningar över tid och skapa möjligheter till ett
bättre omhändertagande.
– Eftersom det förekommer en risk att
utveckla långvariga neurologiska symtom
är det viktigt att sjukvården identifierar
dessa besvär hos patienterna, både under
och efter avslutad cytostatikabehandling.
Ett hjälpmedel skulle kunna vara det mobiltelefonsystem som använts i projektet
för att mer effektivt kunna främja monitorering av symtom, stärka patienternas
egenvårdsförmåga och öka möjligheterna
till individualiserad kommunikation och
omhändertagande.
Livsstilsmottagning för hjärtpatienter
När ett multiprofessionellt livsstilsprogram startade på Karolinska Universitetssjukhuset för personer med hög
kardiovaskulär risk, kunde man se signifikanta förändringar av patienters levnadsvanor, livskvalitet och riskfaktorer.
– Vi blir allt mer bekväma i våra levnadsvanor. En alltför stor andel i befolkningen röker och dricker lite för mycket,
rör sig för lite och har ohälsosamma matvanor. Hjärt- och kärlsjukdomar tar flest
liv i Sverige, även om cancersjukdomar
också är vanligt. Hjärt-och kärlsjukdomar
orsakas främst av ohälsosamma levnadsvanor och livsstilsrelaterade riskfaktorer,
säger Matthias Lidin, specialistsjuksköterska samt universitetssjuksköterska vid
Karolinska Universitetssjukhuset.
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Jenny Drott

I sitt avhandlingsarbete utvärderade
han livsstilsprogrammet vid mottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset och undersökte effekterna
på levnadsvanor och livskvalitet, på
kardiovaskulära riskfaktorer och kardiovaskulär risk. Även betydelsen av
utbildningsnivå och boende i olika socioekonomiska områden studerades.
– Om man tittar på levnadsvanor i
Stockholm är ojämlikheten i hälsa stor.
Det är stora skillnader mellan socioekonomiska grupper. I Stockholms innerstad
är cirka två procent rökare och 12 procent har svår övervikt, motsvarande siffra i söderort är 18 respektive 24 procent.
Ett hundra deltagare, medelåldern var
58 år, inkluderades mellan 2008 och
2014. Resultat från avhandlingen visar att efter ett år hade antalet rökare
minskat, alkoholkonsumtion gått ned
och stillasittande minskat. Deltagarna
hade blivit mer fysiskt aktiva och matvanorna förbättrats med ett ökat intag
av grönsaker och frukt, en bättre fettkvalitet, mer fiberrikt bröd och färre
kalorier.
– Midjemåttet minskade, både et
systoliska och diastoliska blodtrycket
sjönk och total kolesterolet minskade.
Parallellt minskade den kardiovaskulära
risken med totalt 15 procent, enligt Framingham risk score.
Avhandlingen visade också att utbildningsnivå och att bo i socioekonomiskt
utsatta bostadsområden, var inget hinder för förmågan att förändra levnadsvanor och minska kardiovaskulära riskfaktorer. I vissa avseenden sågs till och
med mer uttalade förbättringar hos individer med icke universitetsutbildning
(minskat midjemått) samt hos dem som
bodde i mer utsatta socioekonomiska
områden (ökad fysisk aktivitet).
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– En av slutsatserna är att det var
möjligt att introducera ett strukturerat
multiprofessionellt livsstilsprogram för
personer med hög kardiovaskulär risk.
Utifrån resultaten är det viktigt att lägga
livsstilsmottagningar på socioekonomiskt
utsatta områden. Flera tidigare mottagningar som har funnits i Stockholm har
lagts ned och nu ska primärvården göra
det största jobbet, säger Matthias Lidin.
Behandling av esofaguscancer
I Sverige drabbas cirka 500 personer varje
år av cancer i matstrupen.
Sjukdomen ger sällan besvär i tidiga
stadier, vilket innebär att cancern oftast är
långt gången när den upptäcks och prognosen förhållandevis dålig.
– Behandling med botande syfte kan ges
om cancern inte har spridit sig till andra
organ i kroppen och kan ges på tre sätt:
cytostatika samtidigt med strålbehandling,
cytostatika med eller utan samtidig strålbehandling följt av kirurgi eller enbart kirurgi. Behandling med botande syfte är dock
krävande och ger sidoeffekter, säger Gabriella Alexandersson von Döbeln, onkolog
och forskare vid Karolinska Institutet.
Hon har disputerat på en avhandling
om behandling av cancer i matstrupen.

Matthias Lidin

Gabriella Alexandersson von Döbeln

Syften med avhandlingen var att utvärdera effekter och sidoeffekter av behandling som ges i botande syfte.
Tre av fyra delarbeten i avhandlingen
baseras på en Skandinavisk studie, NeoRes I. Det fjärde delarbetet är en sammanställning av resultat från en annan
Skandinavisk studie, LERFOX-C.
Resultat från NeoRes I stöder inte rutinmässigt tillägg av strålbehandling till
cytostatika som ges före operation av
matstrupscancer.

matstrupscancer. På lång sikt, efter att
patienterna också opererats, är försämringen fortsatt märkbar, säger Gabriella
Alexandersson von Döbeln

– På kort sikt försämrar cytostatika och strålbehandling lungfunktion
och arbetskapacitet hos patienter med

Resultaten från LERFOX-C bekräftar resultat från tidigare studier att cytostatika,
strålbehandling och cetuximab kan bota
patienter med matstrupscancer.
– Andra större studier har dock visat
att tillägget av cetuximab inte förbättrar
behandlingseffekten och kan därför inte
rekommenderas.
Eva Nordin

Postervandring

Bernt Nordin berättar om kliniska erfarenheter av adaptiv
MR-styrd strålbehandling

Gunilla Roberts, specialistsjuksköterska i Onkologi
vid Universitetssjukhuset
i Linköping. Under postervandringen berättade
hon bulkmedlets nytta för
patienter som får strålbehandling mot bäckenet.
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Postervandring. Jenny Leek
och Anna Lemon, ST-läkare
i Sundsvall

Lotten Blomqvist är kontaktsjuksköterska vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala. Hon är även programledare för "En podd
om cancer". I podden delar patienter och experter med sig av sin
erfarenhet och kunskap. Podden kan du hitta via facebook.
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ÅRETS JAN WALDENSTRÖM-FÖRELÄSARE, LINDY DURRANT • GUSTAV ULLENHAG

Ljus framtid för vacciner mot cancer
Årets föreläsning till Jan Waldenströms minne hölls av Lindy Durrant,
professor i cancerimmunterapi vid
Nottinghams universitet. Hon är prekliniker men bedriver sedan många
år translationell forskning och kombinerar prekliniska och kliniska studier
med potentiella cancervacciner och
antikroppar vid olika cancertyper. Hon
är en föregångare inom forskningsområdet genom att använda anti-idiotypa
antikroppar som cancervacciner. På
meritlistan står också att hon utvecklat
en unik strategi att generera monoklonala antikroppar mot glykolipider,
samtidigt som hennes forskargrupp tagit fram en plattform för DNA-vaccin
som stimulerar T-celler att effektivt avdöda cancerceller. Utöver detta är hon
grundare av och chefsstrateg för företaget Scancell.
Durrant inledde sin föreläsning med att
presentera forskaren bakom sin hedersföreläsning, Jan Waldenström. Han är
framför allt känd för att 1944 vara den
förste att beskriva och därmed få namnge sjukdomen Waldenströms makroglobulinemi.
Hon gick vidare med att berätta om
ett par patienter med avancerat osteosarkom som blivit botade av behandling
med den anti-idiotypa antikroppen av
glykoproteinet CD55. En av dem var nio
år då hon behandlades och har nu själv
en 9-årig dotter, medan den andra, som
också behandlades i unga år, numera är
onkolog.
Durrants forskargrupp har inkorporerat T-cellsepitoper i antikroppar. DNA
som kodar för dessa strukturer injiceras
intramuskulärt med elektroporeringsteknik och härigenom induceras en korspresentation som 100-falt ökar den immunologiska potensen. Efter att ha genomfört
prekliniska studier med lovande resultat
testade Lindys grupp konceptet med
TRP-2-epitop (TyrosinasRelaterat Protein 2) i kombination med glykoprotein
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100-peptid i patienter. I en doseskaleringsstudie behandlades 35 patienter
med malignt melanom varav ingen fick
någon svår biverkan samtidigt som 89
% utvecklade ett T-cellsvar. Svar mot
fler T-cellsepitoper noterades för de patienter som fick många injektioner (>10)
och de patienter som fick behandlingen
adjuvant utvecklade naturligt nog ett
kraftfullare T-cellsvar än de med avancerad sjukdom. Kliniska prövningar med
tillägg av checkpointhämmare planeras
nu för detta potentiella läkemedel liksom
för peptider från NY-ESO-1 (”New York
ESOphageal squamous cell carcinoma”)
vid icke småcellig lungcancer.
I celler under stress, såsom cancerceller omvandlas arginin enzymatiskt till
citrullin, genom så kallad citrullinering.
Citrullinerade peptider presenteras på
MHC klass II. Möss med spritt malignt
melanom som fick en enda vaccinering med citrullinerade peptider från
de tumörassocierade antigenerna vimentin och enolas botades. Andra prekliniska resultat visar att T-cellsvaret är
CD4-medierat och beroende av ϒ-IFN.
Ytterligare musstudier indikerade att
effekten ökade mångdubbelt genom att

använda ett adjuvans i form av agonister
till de toll-liknande receptorerna (TLR)
av typ 1 och 2. Gruppens forskning visar att detta adjuvans är effektivare än
TLR-agonisten CPG som använts i andra cancervaccinprövningar. Vidare har
de visat att adjuvanseffekten är starkare
om peptiderna är kopplade till adjuvanset, jämfört med om adjuvanset blandas/
mixas med peptiderna. I en klinisk prövning under uppstart undersöks effekterna av vaccinering med citrullinerade
peptider från vimentin och enolas som
sista linjens behandling i patienter med
trippelnegativ bröstcancer, ovarialcancer
och huvud-/halscancer.
Under frågestunden framkom att
de egna forskningsresultat som förvånat henne mest genom åren är att de
CD4-positiva cellerna är så potenta (se
vimentinstudierna ovan). Avslutningsvis ser Durrant ljust på immunterapins
framtida utveckling. Hon bedömer att
även de cancrar som idag klassas som
immunologiskt ”kalla” framgångsrikt
kommer att kunna behandlas med immunterapi.
Gustav Ullenhag

INGÅR I LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN

NY ALK-HÄMMARE

ALUNBRIG® (BRIGATINIB)
Alunbrig är avsett som monoterapi för behandling av vuxna patienter med
anaplastiskt lymfomkinaspositiv (ALK-positiv) avancerad icke-småcellig
lungcancer (NSCLC) som tidigare har behandlats med krizotinib.1
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56 % av patienterna
svarade på behandlingen1

67 % av patienterna med
hjärnmetastaser vid baseline hade
ett intrakraniellt behandlingssvar1

En tablett en gång per dag,
med eller utan mat1

Ytterligare resultat: Den totala överlevnaden var 34,1 månader i median (CI: 27,7-NR) för patienter behandlade
med 180 mg. I den tvåarmade registreringsgrundande ALTA-studien behandlades 222 patienter med 180 mg eller
90 mg dagligen. ALTA-studien var inte designad för att möjliggöra statistisk jämförelse mellan de olika doserna.3
Referenser: 1. Alunbrig Produktresumé www.fass.se. 2. Huber RM, et al. J Clin Oncol 2018:36(suppl) (abstract 384). 3. Kim DW, et al. J Clin Oncol 35:2490-2498.
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Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och
sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.
ALUNBRIG (brigatinib) tablett, L01XE43, Rx, F.
FARMAKOLOGISK GRUPP: Proteinkinashämmare. STYRKA: Alunbrig finns i tre styrkor som innehåller 30 mg, 90 mg och 180 mg brigatinib. INDIKATION: Alunbrig är avsett som monoterapi för behandling av vuxna patienter med anaplastiskt lymfomkinaspositiv (ALK-positiv) avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som tidigare behandlats med krizotinib. DOSERING: Rekommenderad startdos av Alunbrig är 90 mg en gång dagligen de
första 7 dagarna, därefter 180 mg en gång dagligen. Behandlingen ska pågå så länge klinisk nytta kan observeras. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET:
Allvarliga, livshotande och fatala pulmonella biverkningar, bland annat biverkningar med karaktäristika som stämmer överens med ILD/pneumonit,
kan uppkomma hos patienter som behandlas med Alunbrig. De flesta pulmonella biverkningarna uppkom under de första 7 behandlingsdagarna.
Pulmonella biverkningar av grad 1–2 gick tillbaka när behandlingen avbröts eller dosen minskades. Högre ålder och kortare intervall (mindre än
7 dagar) mellan den sista dosen krizotinib och den första dosen Alunbrig var enskilda faktorer som kunde sättas i samband med ökad frekvens
pulmonella biverkningar. Dessa faktorer ska beaktas vid insättning av behandling med Alunbrig. FÖRPACKNING: Genomskinligt termoformbart blister
av polyklortrifluoretylen (PCTFE) med värmeförseglad papperslaminerad folieförslutning, förpackade i en kartong. ÖVRIG INFORMATION: Ingår i
läkemedelsförmånen from 181214. Subventioneras endast som monoterapi för behandling av vuxna patienter med anaplastiskt lymfomkinaspositiv
(ALK-positiv) avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som tidigare behandlats med krizotinib. För fullständig information och prisuppgift se
www.fass.se. Texten är baserad på produktresumé 18 december 2018.

Takeda Pharma AB, Box 3131, 169 03 Solna. Tel: 08-731 28 00.
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HANDLEDARPRIS OCH PRIS TILL BÄSTA ABSTRACT

Nina fick finaste priset
-Jag är jätteglad. Kan man få
ett finare pris än ett handledarpris. Nina Cavalli-Björkmans röst
bubblar av glädje när hon får
beskedet att hon utsetts till den
förste vinnare av priset som årets
handledare som utses av Svensk
Onkologisk Förening.

unik patient. Genom detta och mycket
mer är hon en förebild för oss yngre kollegor. Hon är proffsig, omtänksam och
helhjärtat engagerad i handledningen av
ST-läkare. Hennes handledarskap lär oss
att balansera läkarrollen och livet. Därför
vill vi nominera henne till årets Handledare hos Svensk Onkologisk Förening.

Här motiveringen som de tre ST-läkarna
i Uppsala skickade in när de nominerade
Nina till priset:

Nina är känd för de flesta av Cancerläkarens läsare från sin tid som uppskattad
redaktör för Cancerläkaren. Numera delar hon sin tid som överläkare vid Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala
med tjänstgöring i Mariehamn på Åland.
-Jag kände att jag behövde ett andningshål, en motvikt till arbetet i den
tuffa arbetsmiljön på Akademiska med
vårdplats- och sköterskebrist som påverkar arbetet på ett negativ sätt mest varje
dag. I Mariehamn finns ingen sköterskebrist, ingen vårdplatsbrist, och även där

Nina är en fantastisk handledare!
Dr. Nina Cavalli-Björkman är idag handledare för tre stycken ST-läkare på onkologkliniken i Uppsala och har genom åren
handlett många kollegor. Utöver detta är
hon en dokumenterat excellent lärare på
läkarprogrammet och undervisar dagligen underläkare och kandidater. Hon är
en skarp kliniker men ser samtidigt varje

Nina Cavalli Björkman – värdig vinnare av
handledarpriset.

får jag möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö med duktiga kollegor.
Handledarpriset består av ett resestipendium på 15 000 kr.
Kjell Bergfeldt

ARTSCAN fick pris
för bästa abstract
innare av det nyinstiftade priset
för bästa abstract vid onkologidagarna blev Johan Wennerberg
och ARTSCAN-gruppen för arbetet: “Preoperative or postoperative radiotherapy - The ARTSCAN
2 randomized study of treatment
of resectable oral cavity cancer”.
Priset består I ett resestipendioum på 15 000 kr.
Johan Wennerberg är öron-näsa-hals-läkare, professor vid Lunds universitet och
verksam vid Skånes universitetssjukhus.
Vid den muntliga presentationen redogjorde han för ARTSCAN 2-studien
där man randomiserat undersökte preoperativ versus postoperativ strålbehandling till patienter med operabel oral
skivepitelcancer.
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Patienterna erhöll antingen preoperativ strålbehandling med accelererad
fraktionering (AF) till 68 Gy under 4,5
veckor eller postoperativ behandling
med konventionell fraktionering (KF)
till 60 Gy under sex veckor, alternativt
kunde patienterna få 66 Gy med konkomitant cisplatin om de bedömdes som
högriskpatient. Man undersökte primärt lokoregional kontroll, överlevnad
och livskvalitet. Studien genomfördes i
Umeå, Örebro och Lund och inkluderade 250 patienter där 240 var evaluerbara.
Resultaten visade ingen signifikant
effektskillnad mellan grupperna med
lokoregional kontroll vid två år på 83%
(AF) respektive 79% (KF) och en total
2-årsöverlevnad på 73% (AF) och 78%
(KF). Akuta slemhinnebesvär var mer
uttalade i gruppen som fick preoperativ

fraktionering, och samma grupp uppvisade något ökade senbiverkningar avseende vissa livskvalitetsparametrar. Slutsatsen blev att preoperativ strålterapi inte
förbättrade resultaten jämfört med postoperativ behandling och att den tuffare
fraktioneringen och något högre slutdosen ledde till ökade biverkningar.
ARTSCAN-gruppen fortsätter att bidra till den kliniska behandlingsforskningen och nyligen startade ARTSCAN
5 som jämför protonbestrålning med
fotonbestålning hos patienter med
tonsillcancer och man planerar även
ARTSCAN 4 som är en rebestrålningsstudie med protoner.

Andreas Hallqvist

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
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ST-KURSEN: DAGENS OCH FRAMTIDENS SCREENINGPROGRAM • ANNA LARSSON

ST-kursen: Dagens och framtidens
screeningprogram
Den 19-21 mars gick onkologidagarna av stapeln i ett solig men
kallt Stockholm. Fokus för konferensen var livsstilsrelaterad
cancer och i anslutning till detta
hölls ST-dagarna vars tema var
screening. Ansvarig för planeringen av ST-dagarna var Hildur
Helgadottir, onkolog vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
Flertalet föreläsare fanns på plats
för att redovisa det senaste inom
de nationella och regionala screeningprogrammen.
Årets ST-dagar inom onkologi bjöd
på innehållsrika och tänkvärda resonemang inom ämnet screening. Måndagens föreläsningar hölls på Nya Karolinska i Solna med förste talare Sven
Törnberg, onkolog, Karolinska Institutet, som deltagit som expert i Socialstyrelsens utredningar om cancerscreening
och varit ansvarig för screeningprogrammen i region Stockholm. Föreläsningen inleddes med en bakgrund kring
screening och dess införande i Sverige.
Det primära syftet
Ett viktigt budskap var att cancerscreeningens primära syfte är att förhindra
för tidig död i cancersjukdom. Syftet
är att genom att sålla en population
finna cancer i en tidig och botbar fas.
Målet är inte att konstatera att en individ ”är frisk” eller göra en hälsokontroll. Redan 1968 definierades kriterier
för screening av Wilson & Jungner för
WHO som håller än idag. Det finns
flertalet olika tillvägagångssätt för tidig
diagnostik med exempelvis organiserad
populationsbaserad screening (idag vid
cervix- och bröstcancerscreening) men
också screening för risk vid ärftlig cancer eller högriskgrupper (exempelvis
rökare för lungcancer).
Välbesökt ST-kurs
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För kolorektalcancerscreening har en
metaanalys av fyra randomiserade studier påvisat en 16-20% mortalitetsreduktion i kolorektalcancer (CRC) hos den
inbjudna gruppen. EU gick ut med direktiv för införande av screening för CRC
redan 2003. Detta anammades först i
Stockholmsregionen 2008 (Gotland med
sedan 2009) där man erbjuder screening
till individer mellan 60 till 74 år. Personer inom åldersspannet får hem material
för avföringsprov via posten. Syftet är
att mäta förekomst av blod i avföringen
som markör för eventuell malignitet. Sedan 2015 används FIT-testet som enbart
mäter humant globin (tidigare användes
Hemmocult som kunde ge falskt positiva utslag då det inte differentierar mellan
humant eller animaliskt hemoglobin).
Vid positivt test utreds individen vidare
med koloskopi. Screeningsintervallet är
två år och 2017 diagnostiserades 0,16%
(n=123) av deltagarna med CRC. Man
hoppas med screeningprogrammet se en
förskjutning av incidensen av CRC till
tidiga och botbara stadier men materialet från Stockholm-Gotland är inte ännu
tillräckligt stort för att kunna beräkna
effekt. Utvärdering tror man kommer att
kunna göras först om 1-2 år. Staten har
redan nu tillsatt medel för införande av
screening för CRC i hela landet.

screening och kallas med 1,5-2 års mellanrum. I likhet med kolorektalcancer
har man sett att dödligheten i bröstcancer kan minskas med ca 20% vid regelbunden inbjudan till screeningprogrammet. Den åldersgrupp där det finns högst
evidens för screening är kvinnor mellan
50-69 år där man säger att 760 kvinnor
måste screenas vartannat år för att rädda
livet på en kvinna. Vid avvikande mammografifynd återkallas kvinnan för nya
bilder, ultraljud och cytologisk punktion
(ca 2-4% återkallas). En av tio kvinnor
som återkallas har cancer.

Bröstcancer
Kursen fortsatte sedan med föreläsningar om bröstcancerscreening av Sophia
Zackrisson, radiolog, Skånes universitetssjukhus och Per Hall, onkolog och
professor i epidemiologi vid Karolinska
Institutet. Alla kvinnor i Sverige mellan 40 och 74 år erbjuds mammografi-

Negativa aspekter
Båda föreläsningarna belyste också negativa aspekter av screeningen. Exempelvis omnämns intervallcancer, vilket
definieras som cancer som uppstår mellan screeningstillfällena och där man
inte har upptäckt den vid screeningen.
Uppskattningsvis är det omkring 15-30
% av brösttumörerna som inte upptäcks
vid screening. Vid screening uppstår
också överdiagnostik där vissa cancrar
kanske aldrig hade orsakat symtom eller
besvär hos patienten eller där patienten
hade levt med sin tumör och dött av
annan orsak. Det diskuteras också frekvent om överbehandling där man för
bröstcancer säger att för att rädda livet
på en kvinna överbehandlas tre stycken.
Sophia Zackrisson var kritisk mot den
information svenska kvinnor får om
för- och nackdelar med mammografiscreening. I många fall handlar det om
att patienten enbart får en tid för undersökning och inte får information om
överdiagnostik och ”risker” av att ingå i
screeningprogrammet.

Sophia Zackrisson

Per Hall
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Båda föreläsarna var överens om att bättre information måste gå ut till Sveriges
kvinnor. Per Hall belyste också vikten av
att fundera över att åldersbaserad screening kanske inte är det bästa alternativet utan man i framtiden kanske kan
erbjuda en riskbaserad screening. Kända
riskfaktorer för bröstcancer är förekomst
av mikrokalk och ökad täthet i bröstvävnaden samt asymmetri mellan brösten.
Forskning pågår där han varit med och
grundat KARISMA, en patientdatabas,
som inkluderat kvinnor med bröstcancer ifrån fyra sjukhus i Sverige där man
analyserar riskfaktorer, livsstilsfaktorer
och genetisk profil. Med hjälp av KARISMA hoppas man inom några år kunna
ge underlag för beslut om riskbaserad
screening eller ej.
Effektiv screening
Ett screeningprogram som visat sig vara
mycket effektivt är cervixcancerscreeningen. Detta har funnits i Sverige sedan 1960-talet och innebär att kvinnor
mellan 23 till 63 års ålder regelbundet
bjuds in vart tredje år för screening hos
barnmorska eller gynekolog. Genom
att regelbundet delta i programmet
minskar kvinnor sin risk att insjukna
i cervixcancer med 95%. Studier har
visat att nära 100% av cervixcancerfallen orsakade av HPV-infektion. Björn
Strander, gynekolog, Sahlgrenska Akademin, ledde denna session och inledde
med att presentera det nya uppdaterade
vårdprogrammet. Nytt sedan 2017 är
att kvinnor över 30 år ska screenas med
HPV-analys eftersom det ger en ökad
sensitivitet och minskad specificitet
jämfört med cytologi. Typ av HPV-infektion är också avgörande där man hos
kvinnor med högrisk HPV 16/18 kal�las med 18 månaders intervall istället
för 36 månader. Joakim Dillner, infektionsepidemiolog, Karolinska institutet,
belyste också vikten av det nationella
kvalitetsregister som finns i Sverige för
genomgång av hur de olika landstingen
hanterar sina screeningprogram. Direktiv har funnits att införa den tidigare
nämnda HPV-screeningen nationellt
sedan 2017 men hittills är det bara vartannat landsting som anammat förändringen. Intressant nämndes Australien
som har infört HPV-vaccination hos
både pojkar och flickor sedan 2012 där
man har som ambition att utrota cervixcancer till 2028.
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Prostatacancer
Första dagen avslutades av Ola Bratt,
Urolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, som belyste det mycket omdebatterade ämnet prostatacancerscreening.
PSA som diagnostisk cancermarkör är
en ”trubbig” analys med tanke på att all
sjukdom i prostata leder till en PSA-ökning. Vid PSA-screening är numbers
needed to diagnose 18, att jämföra med
bröstcancerscreeningens tre. Dessutom
är det få patienter som tagit PSA som
fått information om negativa effekter av
provtagningen, studier har visat att bara
var sjunde man får skriftlig information.
Hos individer med lägre utbildning är
det mindre känt att PSA-testning kan ha
negativa konsekvenser (40% jämfört de
högutbildade 72%). Socialstyrelsen som
flera gånger utrett ärendet rekommenderar inte att sjukvården erbjuder screening då nyttan inte bedöms överväga
de negativa effekterna på befolkningsnivå. De nya metoderna för analys med
bland annat Sthlm-3 är inte godkänt av
Socialstyrelsen som screeningverktyg.
Slutsatsen ifrån föreläsningen var att informera männen om vad PSA-testning
kan innebära på individnivå, om de sedan önskar provtagning bör det göras
på ett organiserat sätt. Region Skåne
har 2018 fattat beslut om organiserad
PSA-testning och analys av detta väntas
i framtiden. Kanske följer flera landsting efter.
Andra diagnoser
Tisdagens program dedikerades ämnet
hälsoundersökningar och cancerdiagnoser där man diskuterar screeningprogram. Först ut fick vi höra om Västerbottens Hälsoundersökningar ifrån
Anna Rosén, klinisk genetiker och Bethany van Guelpen, docent och ST-läkare onkologi, Norrlands universitetssjukhus. I Västerbotten har man sedan
90-talet erbjudit hälsokontroller till alla
individer som fyllt 40, 50 och 60 år med
somatiskt status och blodprover. Enligt
henne finns nu unika möjligheter att
studera ett befolkningsmaterial retrospektivt.
Hirsh Koyi, lungmedicinspecialist,
Gävle sjukhus, beskrev de senaste studierna om lungcancerscreening hos
högriskgrupper där man främst tittar
på rökare. Förhoppningen är att på sikt
kunna införa screening men ännu finns
inget nationellt beslut i Sverige.
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Ola Bratt

Minna Johansson, allmänläkare i Uddevalla och forskare på Cochrane Sverige,
diskuterade evidensen för screening av
malignt melanom där det inte finns några randomiserade kontrollerade studier
som talar för eller emot screening. Trots
att det inte finns något screeningprogram kan man se en ökande incidens i
befolkningen för malignt melanom men
mortaliteten håller sig stabilt. Mer studier krävs innan men kan uttala sig om
screening.
Cochrane-review
Som avslutning av ST-dagarna föreläste
Karsten Juhl Jørgensen, acting director
för det nordiska Cochrane centret, om
hälsoundersökningars vara eller inte
vara. Jørgensen presenterade bland annat en Cochrane-review om utfall av hälsoundersökningar. Sammanfattningsvis
sågs ingen påverkan på populationsnivå avseende mortalitetsrisk i vare sig i

cancer, kardiovaskulär sjukdom, ischemisk hjärtsjukdm eller stroke hos individer som deltagit i hälsoundersökningar.
Detta blir ett alltmer aktuellt ämne då
många privata kliniker landet runt erbjuder hälsokontroller till befolkningen
som dels är kostsamma och dessutom
leder till ökade sjukvårdskostnader för
utredning och uppföljning av fynd.
ST-dagarna gav en spännande inblick
i en verksamhet som vi onkologer sällan är involverade i. Jag personligen har
fått mig en tankeställare om screeningens negativa konsekvenser. Vi ST-läkare
tackar för ett välorganiserat och lärorikt
program.

Anna Larsson
ST-läkare, Tema Cancer,
Karolinska Universitetssjukhuset

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. Som monoterapi för behandling av hepatocellulär cancer (Hepatocellular Carcinoma, HCC) hos vuxna som tidigare
behandlats med sorafenib. 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. Avvikelser i leverfunktionstester har ofta observerats vid behandling med cabozantinib, leverfunktionstester rekommenderas innan och
under behandlingen. Patienter ska övervakas angående tecken och symtom på hepatisk encefalopati. 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. Vid GI-biverkningar bör snabb medicinsk hantering, med
stödjande vård, sättas in för att förhindra uttorkning, obalans i elektrolyterna och viktminskning. Fall av venös tromboembolism, inklusive lungembolism, och 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 måste utredas noggrant innan behandling med cabozantinib inleds. Trombocytopeni
och minskat antal blodplättar har rapporterats. Nivån på blodplättar bör övervakas under behandlingen och dosen av cabozantinib anpassas. 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 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. Ökad förekomst av elektrolytavvikelser har förknippats
med cabozantinib, övervakning av biokemiska parametrar rekommenderas under behandlingen. Försiktighet krävs vid samtidig administrering av cabozantinib och
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: 2018-11-12. För ytterligare information samt priser se www.fass.se.
Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB, Färögatan 33, 164 51 Kista

CBZ-SE-000076 November 2018

1. CABOMETYX® fass.se/produktresumé. 2. Choueiri TK, Halabi S, Sanford BL, et al. Cabozantinib versus sunitinib as initial targeted therapy for patients with metastatic
renal cell carcinoma of poor or intermediate risk: The Alliance A031203 CABOSUN trial. J Clin Oncol. 2017;35(6):591-7.

Vid mCRPC

Förläng överlevnad

1

Överkom resistens efter behandling
med docetaxel
1, 2

JEVTANA® (cabazitaxel), Rx, EF, L01CD04, cytostatikum som ges intravenöst. Indikation: Jevtana i kombination med
prednison eller prednisolon är indicerat för behandling av vuxna patienter med metastaserande kastrationsresistent
prostatacancer som tidigare behandlats med docetaxelinnehållande behandling. Dosering: Den rekommenderade
dosen av Jevtana är 25 mg/m2 administrerat som en 1-timmes intravenös infusion var tredje vecka i kombination
med oralt givet prednison eller prednisolon 10 mg dagligen under hela behandlingen. Styrkor och förpackningar:
Jevtana 60 mg koncentrat och vätska till infusionsvätska, lösning. För varnings- och försiktighetsföreskrifter samt
ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översyn av SPC: 2018-01-22. Vid frågor om våra läkemedel
kontakta infoavd@sanofi.com
Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm | www.sanofi.se

SASE.CAB.18.02.0069_FEB 2018

Referenser: 1. Produktresumé Jevtana, 2. Azarenko O et al. Mol Cancer Ther 2014; 13: 2092-2103.

HÄR ÄR DE NYA I SOF-STYRELSEN • KJELL BERGFELDT

ONKOLOGIDAGARNA
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Här är de nya i SOF-styrelsen
Svensk Onkologisk Förenings årsmöte hålls traditionsenligt i samband med onkologidagarna. Flera
positioner i styrelsen skulle besättas med nya personer och de
avgående tackas för sina insatser.
Andreas Hallqvist, Göteborg,
avgick som utbildningsansvarig,
Stina Lindblad, Umeå, och Pär
Bodén, Östersund, avgick som
ST-företrädare och har avtackats
av styrelsen för sina insatser.
Nyvalda blev Daria Glaessgen, Uppsala,
Signe Carlsson, Växjö, Meis Omran och
Andreas Pettersson, båda Stockholm.
Daria Glaessgen
Daria är nyvald utbildningsansvarig
och har de senaste
åren haft flera uppdrag som ansvarig
för ST-utbildning
och andra kurser/utbildningar,
bland annat den nationella forskarskolan i onkologi. Hon är dubbelspecialist
i onkologi och gynekologisk onkologi,
och dessutom en av väldigt få svenska
onkologer som tagit den europeiska
examen i medicinsk onkologi. Daria är
sedan en tid studierektor onkologiska
kliniken i Uppsala och arbetar vid enheter för gynonkologi. En vecka i månaden åker hon till Karlstad och tjänstgör som överläkare.
Daria berättar att hon ibland funderat
på att jobba i ett annat europeiskt land
och prövade en period att jobba i England.

- Men har valt att bo kvar i Sverige
(bor i Stockholm), bland annat för att
jag älskar Stockholms skärgård, men också för att jag trivs så bra med att jobba
inom svensk sjukvård jämfört med andra
europeiska länder
Meis Omran
Meis Omran är
en av två nyvalda
ST-representanter
i styrelsen. Hon är
uppväxt på Gotland och fick sin
läkarutbildning i
Lund. Bor numera
i Stockholm med man och två barn och
har sedan 2017 ett ST-block vid Tema
Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset.
-Som ST-representant i SOF-styrelsen
vill jag driva frågor som rör ST-läkarnas
formella utbildning och kompetens samt
verka för att fler ST-block utlyses i onkologi.
Signe Carlsson
Den andre ST-representanten i styrelsen blev Signe
Carlsson, ST-läkare från Växjö, som
just nu randar sig i
Lund, där hon också
tog sin läkarexamen.
Hon är uppvuxen i Småland och har meriter som företagare i julgransbranchen.
Vid sidan av jobbet är hon också aktiv som
konstnär och har haft egna utställningar.
-Jag är väldigt glad över att ha blivit invald i SOFs styrelse som ST-representant!
Det är uppenbart att utvecklingen inom vår
specialitet går oerhört snabbt, och att det

kommer patienterna till nytta är glädjande.
Dock har inte kompetensförsörjningen hunnit med och vi är många som vittnar om en
tung arbetsbörda. En del i lösningen är att
säkerställa tillväxt underifrån. Samtidigt
måste vi se till att kvaliteten på ST-utbildningen är hög och jämn över landet, jag är
särskilt intresserad av hur vi ska lösa detta
på våra länskliniker. Min förhoppning är
att under de kommande åren kunna tillföra
synpunkter och idéer kring hur detta ska ske.
Andreas
Pettersson
-Jag är starkt intresserad av att utveckla cancervården
i Sverige, att tänka
nytt. Det kan vara
utveckling genom
forskning, men också genom nya arbetssätt, sätt att organisera oss på eller hur vi använder digitaliseringens möjligheter. Med rätt ansatser
tror jag vi kan få en enastående utveckling
av cancervården och onkologin i Sverige
de kommande åren. Genom att vara med
i SOF:s styrelse hoppas jag kunna vara
en aktiv del av den utvecklingen, säger
Andreas Pettersson, specialist i onkologi
sedan 2017 och docent vid Tema Cancer,
Karolinska Universitetssjukhuset.
Förutom onkologi och klinisk epidemiologi (som är hans forskningsområde)
har Andreas gått kurser vid Tekniska
Högskolan och Chalmers samt bedrivit
sin forskning både i Turin och vid Harvard University (Chan School of Public
Health).
Kjell Bergfeldt

Instruktionsfilmer för dig och dina patienter

medicininstruktioner.se

Beställ kostnadsfria påminnelsekort: info@medicininstruktioner.se

Medicininstruktioner Sverige AB · 070-7913329
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Låt inte en blodpropp
äventyra en lovande
cancerbehandling

Ny webbplats och App för att öka medvetenheten om venös tromboembolism, VTE
och underlätta följsamheten till behandlingen med Fragmin®(dalteparinnatrium)
VTE är den näst vanligaste dödsorsaken hos cancerpatienter1 och det är en dödsorsak hos cancerpatienter
med pågående cytostatikabehandling2 som går att förebygga. Detta understryker vikten av de riktlinjer3 som
rekommenderar behandling av VTE hos cancerpatienter med lågmolekylärt heparin, såsom Fragmin®, under
minst 6 månader.
Nya hjälpmedel för att möta patienternas behov
1. Webbplatsen fragminpatient.se för att öka medvetenheten och tillhandahålla
information om VTE och den samtidiga risken vid cancersjukdom.
2. Appen FragminPatient kan hjälpa Fragminpatienterna att följa sin behandling, ge stöd
och goda råd samt exempel på enkla övningar för att förbättra blodcirkulationen.
Läs mer om hjälpmedlet på www.fragminpatient.se
FragminPatient-appen finns att hämta på:

Använd koden 201709 för att få åtkomst till appen.

Fragmin® (dalteparinnatrium). Injektionsvätska. Rx. B01AB04. Ingår i läkemedelsförmånen. Godkända indikationer: 1. Behandling av akut djup ventrombos och lungemboli när trombolytisk
behandling eller kirurgi inte är aktuell. 2. Cancerpatienter: Behandling och sekundärprevention av djup ventrombos och lungemboli. 3. Trombosprofylax vid kirurgi. 4. Profylax till patienter med kraftigt ökad
risk för venös tromboembolism och som är tillfälligt immobiliserade p.g.a. akut sjukdomstillstånd som t.ex. hjärtinsufficiens, andningsinsufficiens, allvarlig infektion. 5. Instabil kranskärlssjukdom
(instabil angina och icke Q-vågsinfarkt). 6. Trombosprofylax-antikoagulation vid extrakorporeal cirkulation under hemodialys och hemofiltration. Kontraindikationer: Överkänslighet för Fragmin
eller andra lågmolekylära hepariner och/eller heparin t.ex. tidigare konstaterad eller misstänkt immunologiskt medierad heparininducerad trombocytopeni (typ II). Akut gastroduodenalt ulcus
och hjärnblödning eller annan aktiv blödning. Svår koagulationsrubbning. Akut eller subakut septisk endokardit. Skador och operationer i centrala nervsystemet, öga och öra. Epidural anestesi
eller punktion av spinalkanalen och samtidig behandling med höga doser dalteparin (såsom vid behandling av akut djup venös trombos, lungemboli och instabil kranskärlssjukdom). Epidural
anestesi under förlossning är absolut kontraindicerat hos kvinnor som behandlas med antikoagulantia. Hos gravida kvinnor har halveringstider för dalteparin på 4-5 timmar uppmätts under den
sista trimestern. Styrkor: 2500 IE/ml, 10000 IE/ml, 25000 IE/ml. Förpackningar och priser: se www.fass.se. För gällande priser på sjukhusartiklar på rekvisition, se regionala upphandlingsavtal.
Datum för senaste översyn av produktresumén 2016-10-31. För mer information se www.fass.se. www.pfizer.se.

Pfizer 191 90 Sollentuna
Tel 08-550 520 00, www.pfizer.se

PP-FRA-SWE-0234, Aug-2018

Referenser: 1: Khorana AA. Thromb Res. 2010;125:490–493. 2. Noble S. et al. The Pelican study. Patient Prefer Adherence. 2015; 9: 337-345. 3. Lyman GH . Khorana A A, Kuderer,N M et al.
Venous Thromboembolism Prophylaxis and Treatment in Patients With Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update J Clin Oncol. 2013;49:1118-1134.

TYREOIDEACANCER: SVENSKA STUDIER MEN FÅ STORA NYHETER • MARIA SANDSTRÖM
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Tyreoideacancer:

Svenska studier
men få stora nyheter
Lenvatinib introducerades brett
efter att fas-III-studien SELECT
presenterades i New England
Journal of Medicine 2015. Flera
fall och postrar presenterades
där lenvatinib visat sig med framgång kunna minska S-Tg och tydligt minska tumörbördan. Vi som
arbetar med metastaserad differentierad tyreoideacancer är nu
tacksamma att det finns en tyrosinkinashämmare som fungerar,
men som dessvärre inte är utan
biverkningar.
Vid European Thyroid Associations 41:a
årliga möte i Newcastle presenterades
flera kliniska studier som lyfte fram erfarenheterna från behandling med Lenvantinib. Det är tydligt att det framför allt
är viktnedgång och hypertoni som ställer
till det för patienten. Vikten av dietisthjälp betonades och dessa patienter behöver verkligen stöttas brett i att fortsätta
med behandlingen. Hypertonin är en effekt av VEGFR-hämningen och det har
relativt nyligen publicerats en studie som
visar att utveckling av hypertoni korrelerar till tumöreffekt. Det är mycket viktigt
att inte introducera TKI förrän det verkligen är indicerat. Behandlingen kräver
också en välinformerad och motiverad
patient. Här kan kontaktsjuksköterskans
viktiga roll inte nog betonas.
Svenska studier
Jonathan Elers, läkarstuderande i Umeå,
har som sitt termin 10-projekt genomfört en studie där han analyserat samtliga
incidentalom som registrerats bland de
4875 personer som 2012–2017 genomgick en FDG-PET/CT vid Umeå Universitetssjukhus.
Glädjande nog hade Jonathan fått sin
studie (som genomfördes tillsammans
med undertecknad och Susanna Jakobsson, radiolog) accepterad som poster vid
mötet i höstas.

Författaren Maria Sandström och läkarstuderande Jonathan Elers framför postern med resultaten
från Jonathans termin 10-projekt.

Incidentalom i tyreoidea definieras
som ett suspekt fynd i körteln vid en
undersökning som är genomförd på
andra indikationer. Syftet med studien
var att se hur väl upptaget i tyreoidea
(SUV) vid FDG-PET korrelerade med
tyreoideacancer.

Incidentalom rapporterades hos 5,6
procent av patienterna (n=275), vilket var högre än förväntat (andra
studier har rapporterat en incidens
mellan 0,1–4,8%). Men man såg inte
någon mätbar skillnad i SUV mellan
benigna och maligna incidentalom.
43

CANCERLÄKAREN • NR 2 • 2019

TYREOIDEACANCER: SVENSKA STUDIER MEN FÅ STORA NYHETER • MARIA SANDSTRÖM

Sage Gateshead Conference Center är en vacker och spektakulär byggnad av glas och rostfritt stål vid floden Tyne i Newcastle.

Slutsatsen blir att patienter med incidentalom i tyreoidea bör utredas vidare med ultraljudsledd finnålsaspiration
(FNA).
En annan svensk studie, som presenterades av Göran Wallin, endokrinkirurg från Örebro, och doktorand Gabriel
Sjölin, visade att radiojodbehandling av
Graves sjukdom gav försämrad livskvalitet jämfört med behandling med tyreostatika och kirurgi. Studien har nyligen
publicerats i Thyroid.
Betydelse av MDK
Vid sessionerna betonades vikten av
multidisciplinära konferenser (MDK).
Som exempel presenterades flera patientfall med differentierad metastaserad tyreoideacancer där upprepade
doser av I-131 givits med efterföljande
nedgång i S-Tyreoglobulin och viss stabilisering av sjukdomen. Många positiva
FDG-PET-undersökningar förevisades i
förloppen och svårigheter belystes i att
riktigt bestämma sig för när sjukdomen
verkligen är radiojod-refraktär. I flera
fall gavs I-131 upp till ackumulerad dos
på 681 milliCurie vilket motsvarar ca 25
200 MBq, innan behandlingen bedömdes som uttömd.
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Ultraljud
Vad gäller ultraljud rekommenderas nu
införandet av TIRADS (thyroid imaging
reporting and data system) för att på ett
mer objektivt sätt kunna karaktärisera resistenser i tyreoidea samt utgöra
ett underlag för hur de bör handläggas
kliniskt. Vi får se när vårdprogramgruppen beslutar om att brett införa detta i
Sverige och om vi har resurser för detta
i vår redan hårt belastade radiologikår.
Det kommer då mest sannolikt att vara
EU-TIRADS som gäller.
Den nyligen införda och, i viss mån,
debatterade diagnosen (WHO2017)
NIFTP (Noninvasive follicular thyroid
neoplasm with papillary-like nuclear
features) beskrevs utförligt avseende
diagnostik och klinisk handläggningsrekommendation. Diagnoskriterierna
är strikta och man rekommenderar att
denna tumörgrupp, som trots namnet betraktas som benign, tillsammans
med borderlinetumörer bör belysas vid
MDK för att tillse att diagnosen sätts på
riktiga kriterier av en van endokrinpatolog samt att de följs upp inom ramen
för kvalitetsregistret.

Betryggande evidens
Två stora randomiserade studier (HiLo
och ESTIMABL1) gav betryggande evidens att 1,1 GBq I-131 inte ger högre
recidivfrekvens av tyreoideacancer jämfört med 3,7 GBq. Det fanns heller ingen
skillnad i recidivfrekvens mellan patienter
som fått rekombinant TSH jämfört med
utsättning av thyroxin inför radiojodbehandlig. Detta var dessutom konstant
över alla T- och N-stadier. Konklusionen
var att vi lugnt kan fortsätta att ge 1,1 GBq
till patienter med lågrisk-, och selekterade mellanriskpatienter. Nästa steg skulle
enligt författarna vara att ta reda på om
lågriskpatienterna helt skulle kunna slippa ablation med radiojod. Samma studie
konstaterade dock att återfall i sjukdomen
kunde ses efter fem års uppföljning.
En sammanfattande bedömning blir
att inga stora nyheter lyftes upp på mötet,
och ledsamt nog kunde jag konstatera att
det fanns väldigt få presentationer som
rörde anaplastisk tyreoideacancer.
Avslutningsvis vill jag tacka Cancerläkaren och Cancerforskningsfonden Norrland vilka möjliggjorde resan för mig och
Jonathan till Newcastle.
Maria Sandström

Karolinska Hematology Seminar XVII
Såstaholm September 5-6, 2019

In 2019, the Karolinska Hematology Seminar is organized for the seventeenth time.
The seminar is a two-day meeting with the aim of offering State of the Art lectures by internationally leading experts
in selected hematological areas.
The lectures are followed by interesting discussions and exchanges of experience between participants and lecturers.
Welcome!

PROGRAM
Thursday September 5

Friday September 6

10.00-10.20

Coffee

10.20-10.30

Welcome
Magnus Björkholm (Karolinska Institutet),
Stockholm, Sweden.

State-of-the-art lectures on Myelodysplastic syndromes,
Hodgkin Lymphoma and Acute Promyelocytic Leukemia
08.30-09.50

State-of-the-art lectures on indolent lymphomas,
Myeloproliferative Neoplasms and Acute Lymphoblastic
Leukemia

Myelodysplastic syndromes: an update
Mario Cazzola, Department of Hematology/
Oncology, Fondazione IRCCS Policlinico
San Matteo, Pavia, Italy

09.50-10.00

Leg-stretch

10.30-12.00

Indolent lymphomas: an update
Wolfgang Hiddemann, University Hospital,
Ludwig Maximilian University Munich, Germany

10.00-11.20

12.00-13.00

Lunch

Hodgkin lymphoma: an update
John Radford, The University of Manchester
and the Christie NHS Foundation Trust,
Manchester Academic Health Science Centre,
Manchester, United Kingdom

13.00-14.30

Myeloproliferative neoplasms: an update
Mary Frances McMullin, Department of
Haematology, Belfast City Hospital, Belfast,
United Kingdom

11.20-11.40

Coffee

11.40-13.00

Acute Promyelocytic Leukemia: an update
Miguel Sanz, Department of Hematology,
Hospital Universitari i Politecnic La Fe,
University of Valencia, Valencia, Spain

13.00

End of seminar and lunch

14.30-14.40

Leg-stretch

14.40-16.10

Acute Lymphoblastic Leukemia: an update
Renato Bassan, Ospedale dell’Angelo and
Ospedale Ss Giovanni e Paolo, Mestre Venezia,
Italy

16.10-16.30

Coffee

Special topic
16.30-18.00

19.30

Precision diagnostics in hematology
Richard Rosenquist, Karolinska Institutet,
Stockholm, Sweden
Dinner

The seminar takes place (with accommodation included) at Såstaholm in Täby.
Mandatory participation fee is 2,300 SEK (excluding VAT).
The cost will be billed from Academic Conferences.
In accordance with the agreement between SKL and LIF the costs refers to accommodation (1,850 SEK) and meals.
Karolinska Hematology Seminar is for you who are clinically active in hematology or oncology.
You register on http://reg.akademikonferens.se/hematology2019
by August 5 at the latest.
Once your application is received, it’s binding and the “first come first served” principle is applied.
Welcome!
Magnus Björkholm
Hematology, Karolinska University Hospital Solna
magnus.bjorkholm@sll.se
The seminar is supported by
Lipus has reviewed and approved this course.
Full course description available at
www.lipus.se (Lipus-nr: 20190010)
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98% upplevde att det var lättare att svälja tabletter med

MEDCOAT® tablettöverdrag2
87% av barnen fick lättare att svälja tabletter med MEDCOAT®3
100% upplevde att MEDCOAT® helt maskerade
tablettens smak2
Drageringen löser snabbt upp sig i ventrikeln4 och
tt
har inga kända interaktioner med läkemedel5
Lätt aända

anv

MEDCOAT® tablettöverdrag är en dragering för tabletter och kapslar som gör tabletten hal,
välsmakande och därmed mer lättsvald. Dessutom stimuleras salivbildningen och gör tablettintaget
enklare. MEDCOAT® är lätt att använda för både barn och vuxna. Den 0,2 grams sockerfria drageringen
innehåller livsmedelsklassade ingredienser och löser snabbt upp sig i ventrikeln4 för att inte förhindra
läkemedlets frisättning.
MEDCOAT® är ett lämpligt hjälpmedel när det är svårt att svälja tabletter. Finns i tre smaker – citrus,
jordgubb eller cola, 20 och 50 pack. Förskrivs enkelt via hjälpmedelskort med full subventionering.

Produktinformation och instruktionsfilm hittar du på medcoat.se

medcoat.se ∙ 036-38 74 70
info@medicanatumin.se

1. https://tlv.se/download/18.58c3852d1677db1d262ddb9a/1544714041769/bes181213_medcoat_tablettoverdrag.pdf 2. Uloza V, Ulozienė I, Gradauskienė E:
Arandomized cross-over study to evaluate the swallow-enhancing and taste-masking properties of a novel coating for oral tablets. Pharm World Sci: 2010;32,
420-3. 3. El Edelbi R, Eksborg S, Lindemalm S. In situ coating makes it easier for children to swallow and tolerate tablets and capsules. Acta Pædiatrica
2015;104, 956–961 4. Alderborn G, Olsson C. An investigation of the eff ect of a coating applied by the MedCoat coating device on the disintegration time of
some preparations. Dept of Pharmacy, Uppsala University. Dec 2009. 5. Sjöqvist F, et al. Regarding possible risks for interactions between drugs and substances in the tablet coating developed by Med Coat. Division of Clinical Pharmacology, Karolinska Institutet. March 2005.
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KIM - ungt forskningsfält under
utveckling mot ökad evidens
Society for Integrative Oncology,
SIO, har funnits sedan 2003 och
är en multidisciplinär internationell förening för professioner
inom onkologin med målsättningen att bidra till utvecklingen
av en evidensbaserad integrativ
onkologi. I höstas hölls den årliga
konferensen i Scottsdale, Arizona
på temat ”Integrative Oncology –
from research to practical application.
Integrativ onkologi är ett relativt nytt
och växande område inom onkologin.
Det är en klinisk specialitet som gradvis
utvecklats de senaste tio åren över i stort
sett hela världen. Specialiteten baseras på
forskning om komplementärmedicinska
metoder och deras potential för symtomlindring och livskvalitet och integrerar vissa evidensbaserade metoder i den
individuella onkologiska behandlingsplaen för att möta patienters preferenser
och unika behov samt för att minska risker.
Utvecklingen kan illustreras av att det
på 45 cancercentra i USA (erkända av
National Cancer Institute) finns enheter
för Integrativ Onkologi ². De första kliniska riktlinjerna för integrativmedicinska terapier som mind-body metoder,
naturprodukter och livsstilsförändringar
vid bröstcancer har nyligen erkänts av
ASCO³.
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KIM i stället för KAM
I den senaste litteraturen används allt oftare begreppet KIM för Komplementär
och Integrativ Medicin som forskningsfält för att indikera en tydlig avgränsning
mot alternativ medicin, vilket fanns med
i det tidigare använda begreppet KAM.
Alternativ medicin innebär att patienter
använder sig av alternativ medicin istället för den rekommenderade onkologiska behandlingen. Ett exempel är att en
patient tackar nej till adjuvant cytostatika och istället vill satsa på meditation i
syfte att minska risken för recidiv. Denna
form av användning är mycket ovanlig
och går inte ihop med befintlig forskning
och evidens.
Däremot är det vanligt att patienten
kompletterar den erbjudna cancerbehandlingen för att lindra symtom eller
öka livskvalitet – och använder sig därmed av komplementärmedicin. Ett exempel är att en patient börjar med meditation för att hantera sin nedstämdhet
parallellt med adjuvant cytostatikabehandling. Metoderna kan delvis vara de
samma i båda grupperna; det är patientens syfte med användningen som är
skiljelinjen. De komplementära metoderna är många och brukar delas in i tre
grupper: naturpreparat (t ex vitaminer,
växtpreparat), mind-body-metoder (t
ex yoga, akupunktur) och övriga (t ex
Ayurveda, Traditionell Kinesisk Medicin) ¹. SIO:s årliga konferens är ett utmärkt tillfälle för uppdatering och diskussion kring dessa frågor.
Viktig fortbildning
Sedan 2013 har vi på Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland ett pågående arbete kring ämnet där både aktiv
forskning, framtagning av informationsmaterial ⁴ och fortbildning av patienter
och professionen ingår för att främja en
öppen kunskapsbaserad och patientsäker dialog kring ämnet.

Om du funde
rar
på komplemen
tär
och alternativ
medicin

Information till
personer med
cancer

1

Utgångspunkten är att många cancerpatienter använder sig av KAM, oberoende vad vi i cancervården tycker om det;
många har sin familj, vänner och nätet
som främsta informationskälla men
skulle gärna vilja få information från oss
inom professionen. I de flesta fall är vi
inom professionen inte informerade om
denna användning; och när vi får frågor
av patienter kan det vara svårt att svara
på dessa⁵. RCCs arbete i frågan är helt
i linje med de rekommendationer som
framhålls i den så kallade KAM-utredningen som nyligen presenterades av regeringens utredare professor Kjell Asplund.⁶
Nya studier
Konferensprogrammet var en omväxlande och intressant blandning av föreläsningar och parallella workshops kring
enskilda teman där pågående och avslutade studier, organisations- och utbildningsfrågor presenterades.
Temamässigt befattade sig föreläsningarna med hela spektret av KIM metoder.
Här är några exempel:
• Naturprodukter – här presenterades
exempelvis en randomiserade studie
på ett preparat av papaya-extrakt vid
cytostatikainducerad
trombocytopeni, en studie om viscum album vs
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etoposid vid osteosarkom, en annan
om citruspektin vid prostatacancer,
preliminära data från en placebokontrollerad RCT på ett shiitakepreparat
för eradikering av HPV vid positive
pap smear
• Akupunktur – studier om genetiska
prediktorer för respons vid vallningar, safety vid lymfödem efter bröstcancerbehandling, kronisk smärta,
stimulering av aptit i palliativt
skede, reduktion av opioid användning, Paxlitaxelinducerad perifer
neuropati
• Mind-body metoder - musikterapi
vid akut smärta av sickle cell anemi
på en akutmottagning, yoga inför
strålbehandling för head-neck cancer
• Traditionell kinesisk medicin själv-akupressur, behandling av
strålskador, sömnbesvär, modifiering
av tarmens mikrobiom i samband
med koloncancer.
Vid konferensen fanns också föreläsningar om implementeringskunskap
där bland annat en epidemiolog från
National Cancer Institute föreläste om
pragmatiska studieupplägg och tillgängliggörande av forskningsresultat för cancerpatienter. Och sist men inte minst,
presentation av nya web-baserade fortbildningsmöjligheter för professionen
inom integrativ onkologi utvecklade
både i Schweiz och Israel.
Falska förhoppningar
Bland keynotes-föreläsarna poängterade man att komplementär och integrativmedicin inte botar, var noga med att
avgränsa integrativ onkologi mot icke
seriösa sjukhus där man ger falska förhoppningar och lyfte istället fram dess
understödjande möjligheter vid symtom från både sjukdom och behandling
och en integrativmedicinares uppgift att
vägleda patienter i det eventuella valet
av metoderna - särskilt viktig vid intag
av naturprodukter.
Det som slog mig var det minimala
antalet utställare. Jag räknade till som
högst 20 stycken; bland de främst cancercentra som MD Anderson och Memorial Sloan Kettering Cancer Center
med deras integrativonkologiska avdelning och fortbildningar för professionen, enstaka företag som säljer naturprodukter, något terapeutförbund och
enstaka patientorganisationer.
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Sammanfattningsvis var det spännande
att bevittna ett ungt forskningsfält under utveckling med ökande evidens både
avseende effekter och risker samt en allt
tydligare avgränsning mot oseriösa metoder genom att professionen befattar sig
med området.
Jag kan bara rekommendera denna
förhållandevis lilla men mycket intressanta konferens. Vi är några stycken som
planerar att åka även i år (27-29 oktober,
New York⁷). För den som är intresserad
av ämnet ger ett medlemskap i SIO möjlighet till fortbildning med tillgång till
filmer från konferensen och om enskilda
teman, samt tillgång till den excellenta
databasen Natural Medicines där man
hittar värdefull information, kanske
mest användbart för att bedöma risker
för interaktioner vid komplementär behandling ⁸.
Är man intresserad att fortbilda sig
inom ämnet men har inte möjligheten
att prioritera en utlandsresa rekommenderas att delta i Svenskt Forum för
Integrativ Onkologi som grundades
2018 och håller sitt 2:a möte 9-10 oktober i Stockholm. Vi kommer där att
höra internationella föreläsare och ha
workshops med praktiska moment om
säkerhetsaspekter kring ämnet naturpreparat och onkologisk behandling⁹.
Till slut ett tack till Cancerläkaren för
möjligheten att åka på denna lärorika
konferens.
Kathrin Wode
överläkare i onkologi,
verksamhetsutvecklare
RCC Stockholm Gotland
Kathrin.wode@sll.se

Länkar och referenser:
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Cancer Center Websites. J Natl
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1;2017(52).
3. Lyman, G.H. et al: Integrative
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Cancer Treatment: ASCO Endorsement of the SIO Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol. 2018
Sep 1;36(25):2647-2655.
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JJBC, Medicine A: Cancer patients’ use of complementary and
alternative medicine in Sweden:
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8. https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/
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EGFR-muterad eller ALK-positiv NSCLC, efter att lämplig målstyrd behandling har sviktat.
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Hos patienter med EGFR-muterad eller ALK-positiv NSCLC är TECENTRIQ
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först efter att lämplig målstyrd behandling har sviktat.

TECENTRIQ i monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter
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* NT-rådet har jämställt de godkända PD-(L)1 hämmarna vid ett PD-L1-uttryck över 1 %. För samtliga
korrelerar ett högt PD-L1-uttryck med högre sannolikhet för effekt, varför fortsatt testning
rekommenderas. NT-rådet anser att det finns visst stöd även för behandling av patienter med PD-L1
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NYORDNING FÖR NATIONELLA VÅRDPROGRAM • KJELL BERGFELDT

Nyordning för
nationella vårdprogram
Den 15 april öppnade ytterligare en remissrunda för nationella
vårdprogram. Därmed invigs den
nya ordningen med endast en remissrunda för reviderade vårdprogram Med den nya rutinen
kommer samtliga remissinstanser få möjlighet att ta ställning
till vårdprogrammet samtidigt,
alltså både professionen och regionerna. Remisstiden blir två
månader, vilket ger extra tid för
exempelvis professionella företrädare att lämna synpunkter.
De nya vårdprogrammen kommer även
fortsättningsvis att gå till professionen
först med en månad för att lämna synpunkter.

Följande reviderade vårdprogram har nu
gått ut remiss:
1. Aggressiva B-cellslymfom
2. Hodgkins lymfom
3. KLL
4. Levercellscancer
5. Matstrups- och magsäckscancer
6. Myelom
7. Äggstockscancer, epitelial
Samtidigt kommer nya vårdprogram för
vulvacancer och hudlymfom att gå på
remissrunda ett. Ytterligare några nya
vårdprogram är på gång.
Mer information finns på RCC:s hemsida:
https://cancercentrum.se/samverkan/
om-oss/nyheter/2019/februari/ny-rutin-for-remisshantering-av-vardprogram/

Aggre
ss
B-cells iva
lymfom
Natione
llt vård
progra
m

2019-04

Hod

g k in

s lym

m
ogra

pr
vård
nellt
Natio
2019

-04-15

ssve
Remi

-15 Rem
issversion

f o m Mal
ig
Nati

nt m

one

2019
-02-

llt v
årdp

elan

rogra

01 V

ersio

rsion

n: Re

miss

om

m

vers

ion

Kjell Bergfeldt

Nordic collaborative workshop for particle therapy
14-15 November 2019, Uppsala, Sweden

Save the date!
The Skandion Clinic welcomes Nordic professionals with an interest in particle therapy
to a workshop aiming at improving the Nordic collaboration.

Building clinical evidence for particle therapy
• Plenary session:
Particle therapy – Perspectives from Europe and the Nordic countries
• Workshop themes:
–
–
–
–
–
–
–

Indications for PT – yesterday, today and tomorrow
How to identify proton patients in referring centers
Patient perspectives
Common clinical studies – new and ongoing
BCNT and protons – rivals or partners?
Handling variable RBE in the clinic
Developing treatment techniques for moving targets

More information to come on www.skandion.se
50

Keynote speaker:

Professor
Damien Weber
Medical director of the proton clinic at
Paul Scherrer Institute (PSI), Villigen,
Switzerland
One of the organisers of the European
Particle Therapy Network (EPTN), a
task force of ESTRO
Leader of the radiation therapy group
of the European Organization for
Research and Treatment of Cancer
(EORTC)

Contact: Lena.Bjornstad@skandion.se

Stipendium
Bästa avhandling inom Gastrointestinal Onkologi
Gastrointestinal Onkologisk Förenings (GOF) ändamål är att inom området gastrointestinal
onkologi främja den vetenskapliga utvecklingen, verka för likartade behandlingsprinciper i
Sverige grundade på vetenskaplig evidens och en god utbildning.
Som ett led i detta arbete utlyser GOF med stöd av Amgen AB ett stipendium på
50 000 kronor för Bästa Avhandling inom gastrointestinal onkologi under det gångna året.
Stipendiet syftar till att stödja postdoktoral forskning - och utveckling dock inte kongressresa.
Mottagare av beloppet skall vara institution/universitet eller sjukhus.
Stipendiaten skall vara nominerad och medlem/adjungerad medlem i GOF och avhandlingen
skall vara försvarad under perioden 20180102 – 20190531. Stipendiaten kan nomineras av
kollega, handledare eller bihandledare som inte nödvändigtvis är medlem i GOF.
Ansökan
Ansökan ska innehålla uppgifter om den nominerades namn, adress samt en motivering (max
1 st A4) och ett elektroniskt exemplar av avhandlingen.
Ansökningshandlingar sänds via mail till GOFs ordförande Maria Gustafsson Liljefors
maria.gustafsson-liljefors@sll.se senast 20190531.
Beslut och tillkännagivande
Pristagaren utses av GOFs styrelse med beaktande av eventuell jäv. Bedömning av
avhandlingen inkluderar klinisk relevans, delarbetenas publiceringsgrad (impact factor) och
avhandlingens kvalité.
Ett formellt tillkännagivande, där stipendiaten förväntas medverka, sker i samband med
GOFs Årsmöte som äger rum 14 – 15 november 2019.
Har du frågor kring stipendiet är du välkommen att kontakta
Maria Gustafsson-Liljefors, Ordf GOF maria.gustafsson-liljefors@sll.se


	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  	
  	
  

Svensk	
  Onkologisk	
  Förening	
  och	
  Cancerakademin	
  Norr	
  
har	
  nöjet	
  att	
  inbjuda	
  till	
  en	
  ST-‐kurs	
  i	
  

Grundläggande	
  Cytostatikabehandling	
  
16	
  –	
  18	
  oktober	
  2019	
  
Lejondals	
  slott,	
  Bro	
  
Kursen	
  riktar	
  sig	
  till	
  ST-‐läkare	
  inom	
  onkologi	
  och	
  syftar	
  till	
  att	
  ge	
  en	
  översiktlig	
  genomgång	
  av	
  
cytostatikabehandlingens	
  principer.	
  Kursen	
  omfattar	
  två	
  heldagar	
  (utsträckta	
  över	
  tre	
  
arbetsdagar)	
  och	
  undervisningsformen	
  är	
  katedrala	
  föreläsningar	
  samt	
  ett	
  obligatoriskt	
  case-‐
moment	
  med	
  redovisning	
  i	
  seminarieform.	
  Ämnen	
  som	
  kommer	
  att	
  beröras	
  under	
  kursen	
  är:	
  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Cytostatika-‐klassifikation	
  med	
  verkningsmekanismer	
  
Grundläggande	
  farmakokinetik	
  
Dosering	
  av	
  cytostatika	
  i	
  praktiken	
  
Akuta	
  biverkningar,	
  sena	
  biverkningar	
  
Mekanismer	
  för	
  resistensutveckling	
  
Cytostatika	
  i	
  kombination	
  med	
  strålbehandling	
  
Signaltransduktionsinhibitorer	
  

Kursen	
  arrangeras	
  till	
  självkostnadspris	
  utan	
  externt	
  stöd.	
  Kursavgiften	
  ännu	
  ej	
  fastställd,	
  
men	
  beräknas	
  till	
  cirka	
  7500	
  kr	
  (exkl	
  moms).	
  
ST-‐läkare	
  i	
  onkologi	
  prioriteras,	
  men	
  ST-‐läkare	
  från	
  andra	
  specialiteter	
  är	
  välkomna	
  och	
  antas	
  
i	
  mån	
  av	
  plats.	
  
Kursen	
  syftar	
  i	
  första	
  hand	
  att	
  ge	
  en	
  översikt	
  över	
  traditionella	
  cytostatika	
  och	
  dess	
  
verkningsmekanismer.	
  Tyrosinkinas-‐inhibitorer	
  och	
  antikroppsbehandlingar	
  berörs	
  
översiktligt	
  men	
  är	
  ej	
  kursens	
  primära	
  fokus.	
  
Kursen	
  arrangeras	
  av	
  Svensk	
  Onkologisk	
  Förening	
  i	
  samarbete	
  med	
  Cancerakademin	
  helt	
  
oberoende	
  av	
  externa	
  sponsorer.	
  
Frågor	
  till	
  kursledningen	
  kan	
  ställas	
  via	
  mail	
  till:	
  
Mikael	
  Johansson	
  
Louise	
  Häger	
  Tibell	
  
Gunnar	
  Wagenius	
  
Henrik	
  Lindman	
  
Monica	
  Sandstöm	
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  henrik.lindman@igp.uu.se	
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THE ONLY IMMUNOTHERAPY APPROVED IN STAGE III NSCLC FOLLOWING CRT*

IMPROVES OS AND PFS VS PLACEBO

1

INDIKATION
IMFINZI som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad, icke-resektabel icke-småcellig
lungcancer (NSCLC) hos vuxna vilkas tumörer uttrycker PD-L1 på ≥ 1 % av tumörceller och vilkas sjukdom
inte har progredierat efter platinabaserad radiokemoterapi (CRT).
* CRT: chemoradiation therapy. 1. IMFINZI Summary of Product Characteristics. www.fass.se.

Detta läkemedel är föremål för utökad bevakning
Imfinzi® (durvalumab), L01XC28, 50 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning, Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar, Rx, EF.
Indikationer: IMFINZI som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad, icke-resektabel icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna
vilkas tumörer uttrycker PD-L1 på ≥ 1 % av tumörceller och vilkas sjukdom inte har progredierat efter platinabaserad radiokemoterapi (CRT).
Behandling måste sättas in och övervakas av en läkare med erfarenhet av cancerbehandling.
Varningar och försiktighet: Immunmedierade biverkningar kan uppkomma. För mer information kring hantering av dessa, se produktresumén.
SE-4253-08-19-ONC

Senaste översyn av produktresumén: 2018-09-21. För ytterligare information och priser se www.fass.se

AstraZeneca AB • AstraZeneca Nordic-Baltic • 151 85 Södertälje • www.astrazeneca.se

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

NY INDIKATION

NT-RÅDET
REKOMMENDERAR
adjuvant behandling av
malignt melanom
NT-rådets rekommendation till landstingen är:
att OPDIVO bör införas som ett behandlingsalternativ
för adjuvant behandling av melanom.
Bedömning av plats i terapin av Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC)
OPDIVO för adjuvant behandling av melanom minskar risken för återfall. Patienter med
stadium IIIB-IIID samt IV bör erbjudas behandling. För patienter med stadium IIIA kan
behandling övervägas. NT-rådet hänvisar till nationella vårdprogramgruppen.
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
OPDIVO® (nivolumab) 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar, ATC-kod: L01XC17. Indikationer: Opdivo är indicerat för
behandling av vuxna med:
• avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande)
melanom som monoterapi eller i kombination med
Yervoy®. Jämfört med Opdivo monoterapi har en ökning
av progressionsfri överlevnad och totalöverlevnad med
kombinationen Opdivo och Yervoy 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 med intermediär/dålig
prognos i första linjen i kombination med Yervoy
• avancerad njurcellscancer efter tidigare behandling

immunonkologi.se NOV 2018 7356SE1807287

• recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom
efter autolog stamcellstransplantation och behandling
med brentuximabvedotin
• återkommande eller metastaserande skivepitelial huvudoch 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 Opdivo eller kombinationen av Opdivo och Yervoy göras och kortikosteroider
administreras. Patienter bör övervakas kontinuerligt (i minst
5 månader efter sista dosen) då en biverkning kan ske när som

helst under eller efter avslutad behandling. Immunrelaterade
biverkningar inträffade med högre frekvens när Opdivo administrerades i kombination med Yervoy jämfört med Opdivo
som monoterapi. Melanom: Innan behandling av patienter med
snabbt progredierande sjukdom, ska läkaren överväga den fördröjda effekten av Opdivo. Icke-småcellig lungcancer av ickeskivepiteltyp 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 Opdivo 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: 28 mar 2019. BristolMyers Squibb AB, Tel. 08-704 71 00, www.bms.com/se

