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Redaktörens rader

D

enna gång har vi ett allvarsamt huvudämne: berättelsen om hur
det gick för den högspecialiserade verksamheten på Uppsala
Cancer Clinic. Inom kort kommer vi att stå inför faktum att landets
samlade operationskapacitet inte räcker till för patienterna med
peritoneal carcinomatos och pseudomyxom, och därför har vi givit frågan
utrymme i tidningen.
Där jag sitter på min fina lilla mottagning i Falun noterar jag att även i
Dalarna så blir önskemålen från patienterna fler. Tidigare har jag sett stor
skillnad mellan stads- och landsortsbefolkning och trivts med att arbeta
utanför stora städer därför att patienterna där ofta känner tillit till att de får
god vård. I takt med att våra behandlingsmöjligheter ökar har det smugit
sig in en känsla även på landsorten att bara man kräver så kan man nog få
bättre behandling. Jag får oftare förfrågan om att remittera för second opinion,
om remiss för vård utomlands, om att skriva brev till onkologer i Dubai och
Tyskland och USA…för det måste finnas mer att göra vid min sjukdom,
doktorn. Det kan inte vara rimligt att man bara kan leva 3 år med spridd
kolorektalcancer, säger patientens son till mig (när doktorn i själva verket
jublar inombords över patientens remarkabla överlevnad).
Det här bekymrar mig. Redan idag räcker vi inte riktigt till. Om det idag är
några promille av patienterna som begär second opinion, vad gör vi när det
blir 5%? Eller 15%? Patienten har rätt till second opinion och jag skriver
gladeligen de remisserna, men hur ska vi hinna? Idag sitter många snälla
onkologer, måna om sina patienter, och skriver journalsammanfattningar på
engelska åt patienter som tror att bara man får komma till USA så kommer det
att finnas mycket finare behandling än i Falun eller Borås eller för den delen
Göteborg. Vi vill hjälpa våra patienter men vi skriver dessa sammanfattningar
på kvällstid eller på lunchen därför att verksamheten inte är dimensionerad
för kommande generation patienters förväntningar.
Hur ska vi mäkta med?
Undrar

Redaktören Nina

Cavalli-Björkman
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Uppsala Cancer Clinic - UCC

Haile Mahteme ringer och ber ödmjukt om ursäkt för att han blir försenad. Han har suttit i ett långt samtal
med en patient som han och jag tidigare skött tillsammans. Numera arbetar jag själv i ett annat landsting och
Hailes klinik UCC; Uppsala Cancer
Clinic, har fått stänga. Så jävsförhållandet kan redovisas direkt: Haile är
vän till mig och min man och vi har
arbetat med samma patientgrupp i
flera år. När han avslutat samtalet
med sin patient äter han middag med
oss och berättar om den senaste tidens händelser.
Upprinnelsen till UCC var en längtan att få göra något bättre för patienter med peritoneal carcinomatos
och pseudomyxoma peritonei (PMP).
Haile arbetade till år 2012 på Akademiska Sjukhuset och var under en
tioårsperiod ensam om att operera
enligt Sugarbakermetoden i Sverige.
Akademiska tog emot patienter från
hela landet som remitterats för att
bli opererade med denna metod. Den
8
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kirurgiska tekniken som används vid
dessa tillstånd är synnerligen speciell
och en standardoperation omfattande
peritonectomi + HIPEC (hyperterm intraperitoneal cytostatika) kan ta över
10 timmar att genomföra. I en strävan
att effektivisera processen och öka
kvaliteten ville Haile ha sitt eget team;
personal inom universitetssjukhuset
som arbetade med hans patienter och
som följde de långa operationerna från
början till slut. Personalen drog åt
samma håll – flera operationssköterskor var villiga att arbeta extra långa
skift för att kunna fullfölja en hel
operation och slippa bytas av mitt i.
Under en period byggde Haile upp ett
peritoneal-team men upplevde att han
motarbetades av sjukhuset, som uppgav att de i jakt på kömiljardpengarna
ville ha en annan fördelning och rotation av personalen.
Och köerna växte. 2002 började
Haile operera peritonealpatienter på
Akademiska Sjukhuset efter att ha
lärt sig metoden av Sugarbaker själv

Meddelande från

i USA. När det gick som bäst, kring
år 2008, opererade han cirka 95 patienter per år. Sedan ledde en organisationsändring till att Haile inte fick
göra denna kirurgi sommartid och det
blev allt svårare att få operationstider. Väntetiden ökade successivt tills
den var uppe i 6-8 månader. Tidigare
hade Haile via egen forskning visat
att systemisk cytostatika har dålig
penetrans till bukhålan. Att behandla
patienten med cytostatika i väntan på
en operationstid var alltså inte alltid
en framkomlig väg. Människor dog i
operationskön. Haile berättar om den
surrealistiska känslan: när en patient
i kön dog så innebar ju det att väntetiden för någon annan blev litet kortare.
Han mådde dåligt, sökte stöd hos
kollegor. ”Försök att prioritera om”
sade någon. ”Sortera ut de friskaste
och satsa på dem”. Men Haile visste
ju att även 80-åringar i gott allmäntillstånd kunde ha nytta av operationen. Han försökte sortera patienterna
enligt diagnos, prioriterade de med
högprolifererande tumörer och flyttade andra bakåt i kön. Våndan och
stressen över att inte kunna göra ett

SOF

bra jobb ökade. Haile funderade på att
växla spår och sluta arbeta med peritonealpatienter för att komma undan
känslan av frustration och vanmakt.
Istället dök det upp en möjlighet: att
starta en egen klinik. 2012 lämnade
Haile Akademiska och startade UCC
tillsammans med Susanne Svahn,
operationssköterska och tidigare verksamhetschef på Uppsala Care.
De fick hyra lokaler på Samariterhemmet, ett mindre sjukhus i Uppsala som genom åren rymt ortoped- och
kirurgavdelningar, vårdcentraler och
röntgenverksamhet. Haile och Susanne fick göra det som många av oss
drömt om: att starta eget och handplocka sitt eget arbetslag. Många av
de som arbetat med bukhinnekirurgi
på Akademiska följde med till UCC,
något som förstås väckte ont blod på
Akademiska. Tillsammans byggde
personalen upp en verksamhet som
omfattade operationssal, IVA-platser,
vårdsalar. Personaltätheten var hög.
”Vi hade aldrig färre än 4 sjuksköterskor på ett skift” säger Haile.
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De första nio månaderna behandlades 110 patienter vid kliniken. Väntetiden var dagar till några få veckor och
när jag åkte på regionmöten hörde jag
nöjda kirurger berätta om patienter
som laparotomerats på hemsjukhuset,
sytts ihop och sedan kunde reopereras några dagar senare på UCC där
kompetensen fanns när spridningen
av cancern var större än väntat. Uppsala Läns Landsting vägrade att remittera patienter till UCC men andra
landsting gjorde det. Själv arbetade
jag vid den tiden som GI-onkolog på
Akademiska och fick direktiv av sjukhusledningen att peritonealpatienter
från Uppsalas upptagningsområde
skulle remitteras utomlands. En av
de patienterna blev en följetång i lokaltidningarna när hon beskrev sin
kamp för att få opereras i Uppsala
istället för i Frankrike. Som onkolog
var min upplevelse av situationen
kaotisk – mitt i en ansträngd sommar
skulle vi ägna oss åt utlandsremittering med överföring av översatta journaler, reseplanering och inte minst att
försöka förbereda svenska patienter
på ingrepp i ett land där de inte talade språket. Den patient som följdes
av Uppsala Nya Tidning blev till sist
opererad på UCC efter att en privat
insamling startats av allmänheten och
efter att hon lånat pengar till återstoden av kostnaden för operationen.
Haile skaffade ett dataprogram för
att mer exakt kunna beräkna kostnaden för peritonectomi + HIPEC. De
första tio patienterna som behandlades vid kliniken registrerades i
programmet och personalen förde in
varje Alvedontablett och varje sutur
som gick åt. För dessa första tio var
10
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kostnaden 440 000kr per patient, i
genomsnitt, vilket var avsevärt mycket
lägre än vad behandlingen kostat på
Akademiska. UCC kritiserades dock
för bristande patientsäkerhet och
röster höjdes för att påtala att så invecklad kirurgi rimligen ”måste” utföras på ett universitetssjukhus. Man
påpekade att patienter kunde drabbas av kärlskador, fanns tillgång till
kärlkirurg? Fanns beredskap för dialysbehandling om det skulle behövas
postoperativt? Trots att Haile vid det
tillfället hade utfört över 700 sådana
operationer utan att ha behövt tillgång till kärlkirurg engagerades en
sådan för att man ville visa att man
tog till sig kritiken. UCC skrev också
ett avtal med en dialysklinik. Landstinget i Uppsala län å sin sida anlitade
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Anders Thulin hösten 2012 och gav
honom i uppdrag att granska UCC.
Hans slutsats blev att inte rekommendera ett vårdavtal mellan Landstinget
och UCC, utan istället att landstinget
borde arbeta för ett samarbete mellan
UCC och Akademiska Sjukhuset.
På UCC jobbade man på och tog emot
patienter både på remiss från landstingen (utom Uppsala) och privatpatienter med och utan sjukvårdsförsäkring. I Uppsala pågick debatten i
tidningarna under hela 2013 där upprörda patienter skrev om sin kamp för
att få remitteras till UCC. Samtidigt
började fyra universitetssjukhus att
bygga upp egen verksamhet och operera dessa patienter, om än i liten
skala. En av Hailes doktorander; Håkan Andréasson, disputerade 2013 på
en avhandling om pseudomyxoma peritonei och studerade bland annat hur
lång tid det tar för en kirurg att lära
sig operationsmetoden och hur många
patienter man behöver operera för att
utveckla sin skicklighet. Han fann, i
likhet med tidigare publikationer, att
en kirurg behöver göra 200 operatio-
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ner (cytoreduktiv kirurgi plus HIPECbehandling) innan man når en fas där
komplikationer minimeras samtidigt
som det kirurgiska resultatet blir optimalt. Med andra ord är detta en typ
av ingrepp som bör centraliseras, om
något, och därtill tilldelas ett fåtal kirurger som får delta i så många operationer som möjligt.
Efter det att Anders Thulins utredning offentliggjordes började remittenterna att knorra. Haile fick remiss på
två patienter med bukmesotheliom av
en kirurgkollega på ett universitetssjukhus. Remisserna drogs sedan tillbaka med motiveringen från beställarkontoret att ”frågan har tagits upp på
Hälso och sjukvårdsdirektörnätverket
som är ett rikstäckande nätverk. Alla
landsting är överens om att remisser
till Uppsala Cancer Clinic inte skall
beviljas utan att denna behandling
skall utföras på universitetssjukhus...”.
Under våren 2013 försökte allianspolitikerna i Uppsala att få UCC att
flytta till Akademiska Sjukhuset, för
Meddelande från SOF 5/2014
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att få in verksamheten under universitetssjukhusets paraply. Ett antal möten med Akademiskas ledning
hölls men problemet som bidrog till
att Haile lämnade Akademiska fanns
kvar, olöst: bristen på operationstid
och fysiskt utrymme. Akademiska ansåg också att man klarade att operera
peritonealpatienterna på egen hand.
”Akademiska sjukhuset har gjort den
här typen av operationer i ett tiotal år,
och jag har stort förtroende för den
verksamhet som sker på sjukhuset”
sade sjukhusdirektör Lennart Persson till Sveriges Radio i september
2013. Samtidigt rasade debatten i tidningarna, patienter skrev sig i andra
landsting för att få remiss till UCC och
dåvarande verksamhetschefen på onkologen i Västerås, Inger Andréasson,
skrev många inlägg till peritonealpatienternas försvar. Ungefär samtidigt
gjorde Folkpartiet i Uppsala ett utspel

12
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och hävdade att landstingsledningen
ändå ansåg att patienter skulle kunna
remitteras till UCC då ”det fanns synnerliga skäl”.
”Våra patienter från Uppsala län
måste beredas möjlighet att få den
behandling som är mest lämplig för
dem” sade Folkpartiets Landstingsråd
Ludvig Larsson. ”Det vi har sett nu
när UCC:s verksamhet har varit igång
är att det inte har uppstått komplikationer av den omfattning som man
hade kunnat befara”.
Haile berättar att från september
2012 till april 2014 har 203 patienter
opererats på UCC. Inga behandlingsrelaterade dödsfall har inträffat. Trots
Folkpartiets tolkning av situationen så
remitterades inga patienter från Uppsala till UCC och de som redan hade
opererats och kämpade för att få ersättning av landstinget stred förgäves.

Bakom kulisserna pågick kampen för
att strypa remissflödet till UCC. Kirurger vände sig till Haile och beklagade
att de inte längre ”fick” remittera patienter till UCC. Flera kirurger har berättat att de fått instruktioner att inga
patienter, inte ens second opinion-fall,
skulle remitteras till UCC. I november
2013 gick Uppsalas allianspolitiker
ut i pressen och berättade att de gav
upp, att de inte lyckades reda ut situationen och att det inte skulle gå att
skapa ett avtal där Uppsalapatienter
gavs rätt till vård vid UCC. Strömmen
av remisser sinade nu nästan helt;
endast Norrland skickade fortsatt sina
patienter till UCC. Efter årsskiftet
2013/2014 så opererade man enbart
utländska patienter och privata patienter på UCC, utöver ett fåtal från
Norrland. Haile säger att han inte
kunde förhålla sig till den orättvisan.
De som hade möjlighet att välja, och
söka sig till UCC, var högutbildade
och resursstarka individer. Övriga
hade ingen möjlighet att komma dit.
”Då försvann gnistan” säger han. I
april 2014 stänger kliniken och personalen skingras.
Vad händer nu?
När man försökt att beräkna behovet
har man talat om mellan 250 och 300
patienter per år i Sverige som behöver
cytoreduktiv kirurgi och HIPEC. Majoriteten av patienterna har kolorektal
cancer med peritoneal metastasering
och mindre grupper utgörs av patienter med pseudomyxom, ovarialcancer,
mesotheliom mm. De sjukhus som
har startat egen verksamhet för peritonealpatienter är Karolinska, MAS,
Akademiska och Sahlgrenska. Det
hölls ett nätverksmöte i mars 2014
där man diskuterade hur man ska
kunna möta behovet av dessa ingrepp. Från det mötet rapporterades
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att Stockholm hade kapacitet att operera 30-40 patienter per år och inte
kan öka kapaciteten förrän NKS tas i
drift. Malmö opererar 25 patienter per
år, Uppsala mellan 30 och 40 och Göteborg 10 patienter per år. Totalt sett
är kapaciteten i landet, efter att UCC
stängt, maximalt 110-115 patienter
per år. Vad tror Haile själv kommer
att hända?
”Ett alternativ är att försnäva indikationen, att göra en hårdare selektion”.
Ett annat, som står för författaren
själv, är väl att patienter som nekas
operation i Sverige kommer att kräva
att få sin operation i ett annat EUland. Och då är vi tillbaka i sommaren
2012, när mina julikvällar spenderades på obetald övertid för att ordna
administration kring patienter som
skulle opereras i Frankrike och behövde hjälp med allt från översättning av
dokument till bokning av flygtaxi.
Mycket av uppståndelsen kring UCC
har, om man är ärlig, handlat om
Haile som person. Hans framtoning
är ytterst ödmjuk, han uttrycker sig
försiktigt, han är optimist och hängiven sin sak. Patienter berättar om
hur han tar sig tid, hur han förklarar
och vågar prata om existentiella frågor
och rädsla för döden. Kollegor tycker
om honom. Han är den sortens doktor
som alltid låter glad när man ringer,
trots att man vet att man stör. I Uppsala har allmänhetens vrede väckts av
det som uppfattats som en häxjakt på
honom och om Landstingets allians-

politiker förlorar valet i höst så tror
jag själv att turerna kring UCC kan
vara en starkt bidragande orsak. Haile
utnämndes av Uppsala Nya Tidnings
läsare till Årets Upplänning 2013,
trots att de allra flesta aldrig hört talas om bukhinnecancer tidigare och
ytterst få personligen berörts av den
sjukdomen.
Vad ska han göra nu? Vi pratar om
konkurs, om stora lån, om att jobba
dygnet runt i två år och sedan tvingas
stänga. ”Jag är inte bitter. Jag sover
gott. Jag har lärt mig massor, om ekonomi, om människor. Om man hade
gjort något fel, skadat patienter eller
kanske förskingrat pengar… Jag har
gjort vad jag har kunnat. På ett sätt
har detta lett till att fyra universitetssjukhus nu opererar peritonealpatienter. Om 10 år kanske det gör att
patienterna har det bättre än de har
det idag”.
Vi pratar om personalen. Det är
ingen hemlighet att Haile fick med
sig idel stjärnor till UCC; fantastiskt
duktiga och erfarna personer som han
och Susanne handplockade. En efter
en berättar han vad de tänker göra,
vart de tar vägen nu. Ingen av de han
nämner planerar att gå tillbaka till
landstinget.
Vi dricker upp vårt kaffe. Vemod.
När han gått har jag svårt att varva
ner och sova.
Istället sätter jag mig och skriver.
Text: Nina Cavalli Björkman
Foto: Alex&Martin
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Lars Påhlman om UCC
Sista veckan av april i år kom ett
flertal rapporter i Upsala Nya Tidning
(UNT) om att UCC (Uppsala Cancer
Clinic) står inför ett hot att avsluta
sin verksamhet pga brist på patienter! Detta är inte sant! Patienterna
finns, men genom en sofistikerad
bojkott och kartellbildning har samtliga landsting gått ihop, utom några i
norra Sverige, och konsekvent vägrat
att remittera patienter till UCC. Man
har hävdat att kompetensen nu finns
på de sjukhus som tagit upp verksamheten (Karolinska sjukhuset i Solna,
Universitetssjukhuset i Malmö, Östra
sjukhuset i Göteborg och Akademiska
Sjukhuset) och därför har landstingen
i ”symbios” med hela etablissemanget
”förbjudit” kliniker att remittera patienter till UCC!
Med anledning av denna situation
har jag blivit ombedd av SOF-bladets
redaktör, Nina Cavalli-Björkman, att
skriva ner några tankar om vad som
håller på att hända samt vilken plats
denna behandling har i Sverige. Låt
mig få börja med en liten historiebeskrivning.
Hela idéen med cytoreduktiv kirurgi
och intraperitoneal cytostatika föddes
på mitten av 80-talet i Uppsala. Jag
hade träffat Paul Sugarbaker och blev
fascinerad av hans resultat. Samtidigt kom det data om att ge 5-FU via
portavenen postoperativt som adjuvant cytostatika. Detta var bökigt och
vi gjorde några experiment tillsammans med Bengt Gustafsson i Göteborg där vi kunde visa att gav man
i stället 5-FU intraperitonealt direkt

efter operation kunde man få höga
koncentrationer av 5-FU i levern och
samtidigt ”behandla” operationsområdet lokalt. Dessa resultat ledde till en
randomiserad dubbelblind studie där
patienter, opererade för koloncancer,
antingen fick koksalt eller 5-FU instillerat i buken en vecka postoperativt.
Wilhelm Graf, Uppsala, hade denna
studie som del i sitt avhandlingsarbete. Det var en feasibility-studie där
enbart 100 patienter inkluderades.
Vi kunde visa att behandlingen tolererades av patienterna men studien
var underdimensionera för att besvara
frågan om överlevnadseffekt. Vi fann
dock att antalet infektionskomplikationer var färre i den arm som fått
cytostatika. Under denna period rapporterades ett flertal studier om adjuvant i.v. cytostatika vilket gjorde att vi
”släppte” detta spår på denna indikation.
Vi fortsatte emellertid med intraperitoneal cytostatika på patienter med
peritonealcarcinos från koloncancer
och pseudomyxom. Vi hade några
lyckade fall med långtidsöverlevnad,
men inte i samma omfattning som det
Paul Sugarbaker rapporterade. Därför
föreslog jag för Haile Mahteme att han
skulle åka till USA och lära sig denna
metod. Sagt och gjort, 2002 åkte han
och kom tillbaka med en massa nya
idéer och började bygga upp en fantastisk verksamhet med en mer förfinad cytoreduktiv kirurgi samt peroperativt given varm cytostatika, det vi
idag kallar för HIPEC. Han åkte över
till USA igen 2003 och stannade då i
2 månader. Verksamheten började nu

Meddelande från SOF 5/2014

15

Meddelande från

SOF
forts. UCC

blomstra och under denna tid fram till
2010 utfördes nästan 700 operationer
och inte mindre än 7 avhandlingar
har producerats från Uppsala i vilka
Haile har varit primus motor.
Vi fick en fantastisk erfarenhet och
Haile Mahteme, med sin ”tiger-inställning”, förfinade den kirurgiska tekniken till ett ”mästerverk” och får idag
anses vara en av de ledande kirurgerna i världen på detta område. Vad
som var ännu bättre var att vi fick dåvarande divisionschefen i Uppsala för
området kirurgi, Karin Norlén, att förstå värdet av denna behandling. Haile
fick
Figur 1relativt ”fria” händer av vår klinikchef vid den tiden, Eva Lundgren,

att bygga upp verksamheten på alla
plan vilket han gjorde med den äran.
Det gällde omhändertagandet av patienterna pre-, per- och postoperativt.
Alla personal omkring dessa patienter;
sjuksköterskor och undersköterskor
på avdelningen, intensivvårdssköterskor, operationssköterskor, narkossköterskor och övrig personal på
operation, utbildades och det blev ett
sammansvetsat gäng som fortsatte att
på alla plan utveckla och förfina verksamheten. Inte minst vetenskapligt
där både läkare och sjuksköterskor
har disputerat på olika frågeställningar omkring dessa patienter. När vi var
på topp utfördes det vissa veckor tre
ingrepp!

Figur 1. Koloncancer. Totalöverlevnad
efter cytoreduktiv kirurgi +
EPIC (blå linje) jämfört med
iv. cytostatika (röd linje

Figur 2

Figur 2. Koloncancer. Totalöverlevnad
efter radikal cytoreduktiv kirurgi
+ EPIC (blå linje) jämfört med
icke radikal kirurgi (röd linje)
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I början höjdes rätt många röster
om verksamheten och man var tveksam till vad vi höll på med. Evidensen
saknades och man krävde mer data.
Behandlingen är ju dyr, minimum
500 000:- för en operation. Men i takt
med att våra resultat publicerades i
avhandlingarna blev metoden mer accepterad och vi har nu övertygande
data på att vi kan bota pseudomyxom
med denna behandling. Vi har också
visat överlevnadsiffror för koloncancer
som är i paritet med de man uppnår
med leverkirurgi för metastaser från
koloncancer (Fig 1 och 2). I en nyligen
genomförd unik randomiserad studie har Peter Cashin i sin avhandling
kunnat visa att cytoreduktiv kirurgi
+ EPIC (postoperativ intraperitoneal
cytostatika) överlägsen klassisk i.v.
cytostatika hos patienter med koloncancercarcinos
(Fig 3).
Figur 3

SOF

på incidenssiffror för ovan nämnda
tumörformer kan man estimera ett
behov av minst 500 fall årligen i Sverige där denna behandlingsmetod bör
övervägas. Därför behöver vi sannolik
5 centra i Sverige som gör c:a 100 fall
per år. Mycket mer mäktar man inte
med eftersom det är oerhört resurskrävande.
Tyvärr sprack hela bubblan 2012.
Ny chef på centraloperation och en
helt oförstående divisionschef gjorde
att detta fantastiska team som Haile
byggt upp började knaka i fogarna
och under hösten 2010 blev situationen allt mer ohållbar. Haile blev heligt
förbannad då han upplevde att patienterna kom i kläm. Han kunde inte
sitta och ljuga patienter rakt ut i ansiktet och erbjuda sämre behandlingsalternativ (i.v. cytostatika) bara för att

Figur 3. Svenska peritonelacancerstudien. Överlevnad efter enbart
systemisk cytostatika (röd
linje) jämfört med cytoreduktiv
kirurgi + EPIC (blå linje)

I ljuset av våra egna framgångar
samt ett i det närmaste explosionsartat intresse för cytoreduktiv kirurgi
+ HIPEC världen över kan man nog
säga att denna behandling lämnat
experimentstadiet och är idag standard-of-care för koloncancercarcinos,
pseudomyxoma peritonei, mesoteliom
och sannolikt även för ovarialcancer, men knappast ventrikelcancer
(Bo Hultmans avhandling). Baserat

resurserna saknades. Under våren
2012 ”briserade” bomben och Haile sa
upp sig för att starta UCC. I de ögonblicket blev jag fruktansvärt arg men
framförallt besviken och ledsen. Hela
denna verksamhet hade blivit litet av
mitt skötebarn, även om jag inte var
involverad i processen de sista åren.
Det fanns inget behov för min medverkan annat än att vara supporter, för
Haile skötte det så bra.
Meddelande från SOF 5/2014
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forts. UCC

Haile slog upp portarna i augusti
2012. Har sedan dess fram till december 2013 opererat inte minder än 153
patienter! Till yttermera visso utan
någon 30-dagars mortalitet! Strålande! Olyckskorparna på Akademiska
sjukhuset kan se sig om inklusive
mig själv! En oberoende genomgång
av verksamheten har gjorts av professor Johannes Järhult under januari-februari 2104 som visar på helt
fantastiska resultat för UCC. Denna
utredning har Akademiska Sjukhuset
och Uppsala läns landsting bara stoppat i byrålådan! Däremot upplever jag
att Akademiska sjukhusets direktör
startade en vendetta mot UCC och
verkar nu ha lyckats i sitt uppsåt att
”knäcka” och ”krossa” UCC. Detta
är uttalande man hört från honom i
minder officiella sammanhang! Våra
landstingspolitiker blev nog också
chockade
den dag det blev klart att
Figur 4

UCC skulle börja sin verksamhet och
insåg helt plötsligt att Akademiska
sjukhuset skulle gå miste om en icke
oansenlig inkomst. Att samma gruppering på landstinget i Uppsala gav
klartecken genom att låta UCC få hyra
lokalerna på Sammariterhemmet har
man däremot talat tyst om. Idag uttalar sig dessa politiker i pressen (UNT)
att denna verksamhet borde skötas på
en universitetsklinik. Tala om falskspel och avsaknad av kurage! Man har
i stället aktivt hindrat verksamheten
med mer eller mindre oseriösa utspel
som att avtal saknas m.m. Man kan
ju verkligen undra det lagliga i denna
kartellbildning. Det är förbjudet i affärsvälden men är det inte också
förbjudet inom vårt gebit? Vad säger
EU om detta och vår hälso- och sjukvårdsminister? Samtidigt vittnar hela
processen om att majoriteten av verksamhetschefer i kirurgi och onkologi i
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Figur 4. Inlärningskurvan är
lång, drygt 200 operationer, för
att uppnå stabila resultat.
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Sverige saknar ryggrad! Hur kan man
ställa upp på detta taskspeleri och
mot bättre vetande förvägra patienter
den bästa behandlingen!! Bäva månde
den dag de själva drabbas av cancer.
Jag kan inte annat än uppleva hela
scenariot ovärdigt och ofattbart! Talar
av egen erfarenhet, eftersom som jag
själv sedan några år är cancersjuk.
Men vad värre är, är den totala avsaknaden av omtanke om våra patienter. Haile Mahteme, har en kompetens
som vida överstiger den kompetens
som idag finns på de fyra sjukhus
som tagit upp verksamheten. Där görs
ett ingrepp i månaden till max två i
veckan. Detta skall ses i ljuset av att
inlärningskurvan för denna form av
kirurgi är, vilket Håkan Andreasson
i sin avhandling kunnat visa på våra
erfarenheter vid behandling av pseudomyxom, c:a 200 operationer (Fig
4)! Det kommer att ta 5-10 år innan
dessa enheter får en kompetens som
är värd namnet. När nu inte bara
Hailes kompetens utan hela UCC’s
enorma kunnande ”kastas ut med
badvattnet” upplever jag att situationen är oroväckande. Patienterna finns
som behöver denna hjälp, och det är

SOF

bara en tidsfråga innan väntelistorna
ökar igen och våra patienter kommer i
kläm.
Det är inte utan att man funderar på
efter vilken ”ledstjärna” våra beslutsfattare driver sjukvården. Det kan i
varje fall inte vara för patienternas
bästa, utan en krass ekonomisk agenda som lindas in, i just detta fall, i en
massa förljugna uttalanden som kvalitet och svårigheter att få till ett avtal.
Jag hoppas verkligen att all personal
är välkommen tillbaka till Akademiska
Sjukhuset om de vill så att inte kompetensen går förlorad. Den stora frågan är ju om viljan hos dessa finns att
”komma tillbaka till gamla Ackis”, så
illa som UCC blivit behandlat. Om så
inte är fallet har hälso- och sjukvårdsdirektören i Uppsala län tillsammans
med Akademiska Sjukhusets direktör,
vilka båda varit drivande i frågan och
även dompterat landstingets jurister,
vunnit i katastrofal Pyrrusseger. Det
är inte utan att man får anledning att
tänka på Jesuiternas honnörsord; ändamålet helgar medlet. Men det tråkigaste av allt är att många av våra patienter har hamnat i en fruktansvärd
rävsax igen.

Text: Lars Påhlman
Professor emeritus i kirurgi, Uppsala
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Inför Riksstämman 2014

rets riksstämma hålls för andra året i rad i centrala Stockholm den
4-5 december. Målsättningen är att riksstämman ska vara en multidisciplinär mötesplats över specialistgränserna och samtidigt vara ett
forum för vidareutbildning och kompetensutveckling. Svensk onkologisk förening deltar inte med något eget vetenskapligt program men flera av
programpunkterna är ändå väsentliga för onkologer och berör frågor som vi möter i den kliniska vardagen av såväl etisk som praktisk natur.
• Av rent onkologiskt intresse finns ett symposium om målstyrd behandling av
lungcancer där kliniska, patologiska och lungmedicinska aspekter ska belysas. Roger Henriksson medverkar.
• Av onkologiskt intresse är också det symposium om genterapi som Läkemedesverket anordnar.
• Psykiatrisektionen har inspirerats av fjolårets diskussion om ”fin- och fulcancer” och bjuder in till ett symposium som ska belysa hur vårt sätt att se på
olika sjukdomar påverkar både behandling och hur mycket resurser som ges
till forskning. Från SOF medverkar Kjell Bergfeldt.
• Socialstyrelsen kommer också att presentera sin utvärdering av vad satsningen på regionala cancercentrum har inneburit.
• Hur möjligheterna till tidig upptäckt av cancer kan förbättras kommer att diskuteras på ett symposium ordnat av SBU och Socialstyrelsen.
• Till de många ämnen som rör den kliniska vardagen för en onkolog är
smärtföreningens symposium om kroniska smärttillstånd.
• Vidare finns ett stort antal symposier kring levnadsvanor, fysisk aktivitet, rökstopp före operationer och andra behandlingar; det är frågor som i allt större
utsträckning fått betydelse inom cancervården.
Fortlöpande information finns på
http://www.sls.se/Riksstamman/Program1/

Text: Kjell Bergfeldt
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Om Gynekologisk onkologis vara eller inte vara
som egen specialitet – SFOGs ståndpunkt

I

nom Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi (SFOG) har vi tagit
del av den ståndpunkt som presenterades av Onkologichefsrådet i ”Meddelande från SOF”, no 2 2014, dvs att ”gynonkologi i framtiden blir en
subspecialitet inom allmän onkologi och att detta kommuniceras som
Svensk Onkologisk Förenings ståndpunkt”. Vi har också följt den debatt som
följt på inlägget med kommentarer från Caroline Lundgren och Karin Bergmark
i samma nummer med replik från Mona Ridderheim, Kjell Bergfeldt och Göran
Edbom i no 3.
SFOG uttalade sig i sitt svar på remissen ”Översyn av läkarnas specialitetsindelning” (Socialstyrelsen, dnr. 12273/2012 ) positivt till att gynekologisk onkologi fortsätter att vara en egen specialitet och är särskilt positiva till att nu
också obstetrik & gynekologi föreslås som möjlig basspecialitet. I vårt remissvar
skriver vi:
”Precis som utredarna fastslår har flertalet ”gynonkologer” traditionellt en tidigare specialistutbildning inom Obstetrik & Gynekologi. Den nuvarande indelningen med Gynekologisk Onkologi som en grenspecialitet till onkologi medför
avsevärda svårigheter i rekryteringen av specialister och riskerar på sikt att ge
en påtaglig brist av specialister. Det nuvarande förslaget torde underlätta rekryteringen av ”gynonkologer” då basen breddas. Vidare knyter förslaget specialiteterna Obstetrik & Gynekologi och Gynekologisk Onkologi närmare varandra
vilket i hög grad svarar mot den kliniska verkligheten då behandling av gynekologisk cancer i flertalet fall multidiciplinär med både kirurgisk och onkologisk
behandling. Vidare medför förslaget att specialister inom Obstetrik & Gynekologi nu får en möjlighet att vidareutbilda sig inom en annan specialitet vilket ur
ett arbetsmiljöperspektiv är önskvärt”.
Vi instämmer i Lundgren och Bergmarks uppfattning att farhågorna om en
lägre kompetens kan motverkas med en adekvat målbeskrivning, lika oavsett
om det är en subspecialitet inom onkologin eller om det är en tilläggsspecialitet med både onkologi och obstetrik & gynekologi som möjlig basspecialitet. Vi
instämmer också i deras uppfattning om att en gedigen kunskap inom andra
områden av gynekologin är till gagn för kvinnor som drabbas av gynekologisk
cancer.
Det är vår fasta övertygelse att gynekologisk onkologi bör fortsätta att vara en
egen specialitet och att gyn.onkologer med ob/gyn som bas kan tillföra mycket
till vården av kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer.
Harald Almström, Ordförande och Jan Brynhildsen, Utbildningssekreterare, SFOG
Meddelande från SOF 5/2014
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Angående kongressresor från 2015
Från och med 2015 ska det nya LIF-avtalet tillämpas fullt ut, då den så kallade 50/50
regeln kommer att försvinna. Det innebär sannolikt att färre kommer att resa och
bevaka stora internationella kongresser då praktiska arrangemang kring detta ofta
anordnats av industrin tidigare.
På uppdrag av Svensk Onkologisk Förening i samarbete med Nationella
Onkologichefsrådet kommer Cancerakademien åta sig att anordna kongressresor
från och med 2015. Syftet med att ordna gruppresor är att hålla nere kostnaderna så
mycket som möjligt, underlätta för den enskilde individen/kliniken samt att få
mervärdet av att träffa kollegor från andra kliniker i samband med kongressen.
Cancerakademien kommer även att anordna så kallade postkongressmöten efter
vissa av SOF och Nationella onkologichefsrådet utvalda kongresser. Detta enligt
samma princip som tidigare genomförda PostASCO möten.
Nationella onkologichefsrådet får därför ett ansvar att komma med önskemål om
vilka kongresser som skall bevakas under 2015 och preliminärt för 2016 samt
att förbinda sig att skicka deltagare redan från 2015.
Denna information skall skickas in till Monica Sandström, Cancerakademien,
monica.sandstrom@onkologi.umu.se senast 1 år innan kongressen startar.
Antalet resor och antalet deltagare som är miniminivå för att en kongressresa ska
ordnas definieras av SOF, Nationella onkologichefsrådet och Cancerakademien
gemensamt. Notera att detta kan variera beroende på vilken kongress som ska
bevakas. Samma grupp, SOF, Nationella onkologichefsrådet och Cancerakademien
bestämmer gemensamt även vilka post-kongressmöten som ska anordnas.
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För SOF

För Nationella Onkologichefsrådet

För Cancerakademin

Roger Henriksson

Elisabeth O Karlsson

Monica Sandström
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Kommande kurser och möten
3-4 oktober: Updates in the management of melanoma,
Bukarest, Rumänien, www.eso.net
4-7 oktober: ESO-ESSO masterclass in breast cancer surgery,
Ermatingen, Schweiz, www.eso.net
14-16 oktober: Grundläggande cytostatikabehandling,
Lejondals Slott. www.cancerakademien.se
27-29 oktober: Ethical counseling in oncology,
Milano, Italien, www.eso.net
6-7 november: 2nd breast cancer in young women conference,
Tel Aviv, Israel, www.eso.net
6-8 november: Multidisciplinary approach of cancer imaging,
Maastricht, Nederländerna, www.estro.org
8-12 november: 3rd masterclass in radiation oncology,
Lissabon, Portugal, www.estro.org
9-13 november: Target volume determination – from imaging to margins,
Wien, Österrike, www.estro.org
28-29 november: Molecular diagnostics, genomics and epigenetics
in clinical oncology,
Rom, Italien, www.eso.net
30 november-4 december: Image-guided radiotherapy in clinical practice,
Bryssel, Belgien, www.estro.org
4-5 december: Medicinska Riksstämman,
Stockholm Waterfront. www.sls.se
7-10 december: Quantitative methods in radiation oncology
– models, trials and clinical outcomes,
Wien, Österrike, www.estro.org
30 januari-2 februari 2015, ESO-EAGEN masterclass in endoscopy in
gastrointestinal oncology,
Magdeburg, Tyskland, www.eso.net
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Reseberättelse Wuhan 2013

ag har sedan en tid letat efter ett möte om just humant papillomvirus
(HPV) eftersom det är en central del i min forskning. När mötet i Wuhan dök upp så passade det utmärkt, eftersom labbet som jag nu jobbar på sedan många år har forskningssamarbete med ett sjukhus i den
staden. Min förhoppning var att det skulle vara en möjlighet att få lyssna på
andra talare än de man lyssnar på vid stora europeiska konferenser men också
en möjlighet att göra ett studiebesök och diskutera eventuella forskningssamarbeten med kollegorna där. Dessutom fick jag själv möjlighet att presentera
mitt projekt muntligt. En sådan inbjudan tycker jag alltid är en bidragande orsak till att åka på konferens.
Efter en relativt lång resa till Kina och lite förseningar så kom jag fram till Wuhan mitt i natten. Flyget från Peking var flera timmar försenat. Under den tiden fanns det gott om möjlighet att lära känna andra forskare, då jag snabbt
förstod att flera resenärer som väntade på samma flyg också skulle på samma
möte. Där träffade jag en professor från Harvard som jag kunde dela taxi med
och det gjorde att det kändes lite bättre att ta taxi i Kina mitt i natten. Taxiresan tog nämligen ungefär 40 minuter, chauffören pratade inte ett ord engelska
och det gick inte att läsa på vägskyltarna vart vi var på väg. Han hade kunnat
köra oss precis vart som helst.
Men vi kom fram till hotellet
och taxiresan kostade cirka 80
kronor.

Innan jag åkte var jag lite besviken, det som var relaterat
till HPV på programmet hade
minskats ner ganska mycket.
Men då var resan redan bokad
och klar så det kändes tråkigt
att ställa in. Konferensens
fullständiga namn var ”BIT’s
Third Annal World Congress
of Microbes 2013”. Under sessionerna diskuterades en hel
Neurokirurgens intensivvårdsavdelning, drygt 20 vårdplatser. del HPV i orofarynx, HPV i
lungcancer hos Taiwanesiska
icke-rökande kvinnor, klinisk handläggning av larynxpapillom, konsekvensen
av den dåligt utvecklade screeningen för cervixcancer i Rumänien och mycket
annat intressant. Mitt eget föredrag upplevde jag som uppskattat och det blev
en bra diskussion efteråt. Förhoppningsvis kommer det att mynna ut i ett samarbete, men det får framtiden utvisa.

24

Meddelande från SOF 5/2014

Meddelande från

SOF

Reseberättelse Wuhan 2013
På det hela taget var det en
mycket väl organiserad konferens. Min känsla var att konferensen inte var lika sponsrad
som de konferenser som jag
har varit på tidigare. Jag kan
absolut rekommendera att åka
på en konferens organiserad av
BIT om ämnena passar.
En av dagarna hade våra kollegor på Tongji Hospital ordnat
en heldag med studiebesök.
Tongji-sjukhuset är ett enormt
sjukhus som har cirka 4 000
vårdplatser. Det är bara ett av
Bild från en av operationssalarna.
flera sjukhus i Wuhan, som har cirka 8 miljoner innevånare. Dom som har varit i Sverige och arbetat hos oss är alla neurokirurger. Dagen började med en rundvandring på en av sjukhusets tre neurokirurgiska avdelningar. Avdelningarna var moderna och med en trevlig utsikt från
våning 20. Det enda som kändes lite annorlunda var att röntgen ännu inte var
digitaliserat och patienten själv fick hålla rätt på sina röntgenbilder (eller deras
anhöriga eftersom flera patienter inte var vid medvetande). På operationsavdelningen hade man fyra eller fem salar där det pågick lite olika typer av neurokirurgiska operationer. Standarden på utrustningen skiljde sig inte jämfört med
hur det var där jag gick utbildningen, i alla fall inget som jag kunde se. Jag fick
också en rundvandring på labbet som var i tillfälliga lokaler. De hade ganska
begränsat med utrustning men ett trevligt och sympatiskt gäng som jag fick
utbyta lite idéer med. Som avslutning på studiebesöket höll jag min föreläsning
och det blev en del diskussion efter det.
Hela resan var mycket givande ur ett vetenskapligt perspektiv, men också en
fantastisk möjlighet att samtidigt få se exempel på hur vård och forskning är
organiserad i Wuhan. Jag är glad för det ekonomiska bidragen från Svensk
Onkologisk Förening och Cancerforskningsfonden Norrland som möjliggjorde
denna resa.

Text: David Lindquist
Umeå Universitet
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MEDICINSK A RIKSSTÄMMAN

4 – 5 december 2014

Vill du bli mer än en
bra specialist? Fortbilda
dig på Medicinska
riksstämman.

ämman på
M edicinska Ri ksst
front - lä karn as
Stockholm Water
plats.
närmaste mötes

VETENSK AP, UTBILDNING, K VALITET OCH ETIK
Över 100 programpunkter | For tbildning över specialitetsgränserna | Branschutställning
4–5 december, Stockholm Waterfront
Arrangör:

Mediapartner:

Förste huvudpartner:

/medicinskariksstamman

#rix2014

www.riksstamman.se

Partners:

Lipus har granskat och godkänt denna
kurs. Fullständig kursbeskrivning ﬁnns
på www.lipus.se (Lipus-nr 20140070)
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SOF Forskningsstipendium i samarbete med Amgen
SOF utlyser forskningsstipendier på sammanlagt 100 000 kr för aktivt deltagande vid
vetenskapliga sammankomster. I de fall där etikavtalet SKL/LIF är tillämpligt så kommer
SOF att bistå med 50% av logi- och resekostnaderna för att stipendiaten ska full ersättning för
sina omkostnader.
Krav
 Medlemskap i Svensk Onkologisk Förening
 Aktivt deltagande vid det vetenskapliga mötet (t ex presentation av abstrakt på kongress)
 Det vetenskapliga mötet skall tidsmässigt ske efter Stipendiekommitténs sammanträde
 En kort förenklad sammanfattning motsvarande en halv A4-sida om forskningsarbetet
tillsammans med ett fotografi ska insändas av utsedd stipendiat efter mötet
Bedömningsgrunder
 Yngre forskare prioriteras
 Forskningsarbetets vetenskapliga värde kommer att bedömas
 Hänsyn till kompetens och forskarens egen motivering kommer att tas
Ansökan
 Ansökningsblankett (finns på hemsidan)
 Kort beskrivning av projekt och motivering av ansökan (max två A4-sidor)
 Ekonomisk kalkyl
 CV
 Inskickat/planerat abstrakt eller motsvarande
Ansökan kan löpande skickas in elektroniskt till Kansliet, Svensk Onkologisk Förening, epost: sof@onkologi.uu.se och behandlas på ordinarie styrelsemöten under året.
SOF kan återkomma med begäran om ytterligare information.
Stipendiekommittén
 Styrelsen i Svensk Onkologisk Förening
 Stipendieutdelningen tas upp som en ordinarie punkt vid alla styrelsemöten
 Samtliga ansökningar inkomna fram till en vecka före mötet behandlas. Dessa skickas ut
elektroniskt till styrelsemedlemmarna av kansliet för SOF.
Rekvisition av stipendiemedel
Efter att stipendiat informerats om att han/hon erhållit stipendium kan vederbörande ansöka
om utbetalning till kansliet på särskild blankett som finns tillgänglig på hemsidan. Bevis på
eventuellt antaget abstrakt skall då bifogas om det inte har lämnats in tidigare.
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