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Så sluttede SKA første halvdel af året
med et brag af et Post-ASCO. Vi havde
flere rigtigt unge læger med i år, både
introlæger og en KBU-læge for hvem det
var første gang de stod over for knap 150
mennesker og holdt foredrag – og de
gjorde det med et brag. Det var en rigtig
god oplevelse. For os, der havde arran-

videnskraft, som når der kommer nye
gennembrud. Videnskabelige protokoller
etableres ud fra en tro på, at man kan
finde nye indikationer med nye lægemidler og de resultater, der viser, at der ikke
er gavn af lægemidlerne, er ikke ’negative’, men lægges til den positive viden,
vi har i forvejen, og afgrænser det felt

de resultater, der viser, at der ikke
er gavn af lægemidlerne, er ikke
’negative’, men lægges til den
positive viden, vi har i forvejen
geret det, for professor Dorte Nielsen og
professor Per Pfeiffer, der dirigerede det,
for de der hørte på, for seniorlægerne
der havde coachet de ti yngre læger, og
selvfølgelig for de ti yngre læger.
Post-ASCO 2018 beviste Post-ASCO som
koncept. En session, hvor medicinalfirmaernes personale, de regulatoriske
institutioner, Kræftens Bekæmpelse samt
personalet på kræftafdelingerne hører
om det nyeste indenfor kræftforskning.
Der var ikke mange gennembrud i nye
behandlinger, men det er en lige så stor

som fremtidens onkologiske behandling
bevæger sig i.
En stor tak til SKA´s sekretariat som i disse
dage er på vej mod nye horisonter i form
af Region Sjælland for flertallets vedkommende. Lad os håbe, at vi igen i juni 2019
ser et lige så fantastisk Post-ASCO, som vi
oplevede i år. Takket være sponsoraterne
fra industrien er Post-ASCO tæt på at
være økonomisk i balance –det taler for,
at arrangementet også vil kunne løftes i
det nye sjællandske SKA.

Enhver form for information, der stilles til
rådighed i dette blad, er af orienterende
karakter. SKA kan på ingen måde drages til
ansvar for nogen skader eller gener, der måtte
være en direkte eller indirekte følge af brugen
eller misbrugen af informationer indeholdt
eller forudsat i denne tryksag. Indhold i
klummer m.m. er ikke nødvendigvis udtryk for
SKA’s holdninger og synspunkter.

SKA’s hjemmeside:
www.skaccd.org
Find SKA på Linkedin:
”Sammenslutningen
af Kræftafdelinger”

SKA på Facebook:
www.facebook.com/SKACCD

Peter Michael Vestlev,
lægelig leder, SKA
SKA Nyt

INDHOLD
VIDENSKAB
+ KLINIK
VIDENSKAB + KLINIK

♀

♂♀

♂♀

♂♀

♂♀

♂♀

♂

SIDEN SIDST
+ INDTIL
NÆSTE GANG
VIDENSKAB + KLINIK

FRA MIT HJØRNE
Camilla
Hassing Grønbæk,
Partnerskab om PRO
Side 28

Post-ASCO
Side 4-27
♂♀

SAMFUND
+ MENNESKER

SOTA om brystkirurgi
og neoadjuverende
behandling flot afrundet
i Næstved
Side 40

♂♀

Kommende kurser
Side 42

BRYSTKRÆFT ♂ ♀

GYNÆKOLOGISK ♀

BLÆRE/NYRE ♂ ♀

GI, NEDRE ♂ ♀

GI, ØVRE ♂ ♀
inkl PANCREAS

”SKA har nu i mange år
givet mig mulighed for
som underviser at debattere sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme
med mange kollegaer fra
kræftfeltet. Tak for det!”
Karin Birtø
nyligt pensioneret sygeplejerske, master i rehabilitering og pårørendekoordinator i Center for Kræft og
Sundhed, København

LUNGE ♂ ♀

HOVED/HALS ♂ ♀

PROSTATA ♂

SKA i sin nuværende
biregionale form lakker mod enden. I dette
nummer af SKA NYT har
vi derfor bedt forskellige
sundhedsprofessionelle
med engagement i onkologien reflektere lidt
over SKA’s foreløbige
rolle, bidrag og betydning. Inden et nyt kapitel kan begynde.
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Årets centrale møde
for kræftlæger

2018 ASCO Annual Meeting fandt sted i
McCormick Place, Chicago.
Over 30.000 sundhedsprofessionelle fra
hele verden deltager i denne kæmpekonference for at drøfte igangværende behandlingsformer, nye terapier og feltets
aktuelle kontroverser og udfordringer.
Undertitlen på årets møde var Delivering
Discoveries: Explanding the Reach of
Precision Medicine.
Fotos: Colourbox + ASCO/Danny Morton
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Fra Nordsjælland til Aarhus
De unge læger, som bidrager til dette blad,
kommer fra hele Danmark.

Portrætfotos: Kaare Smith
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Louise Mahncke Guldbrandt
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S. 7
Roskilde

VIDENSKAB + KLINIK
♂♀

Deeskalering og
targeteret behandling
Inden for brystkræft fokuserede årets ASCO på deeskalering og mere
individualisering af medicinsk behandling. Derudover kom der mere
viden om brugen af CDK4/6-hæmmere.

JULIE BRØCHNER MOGENSEN, I-læge, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital Hillerød

Deeskalering og targeteret
behandling
Abstract #501: Adjuvant denosumab in
early breast cancer: First results from
the international multicenter randomized phase III placebo controlled D-CARE
study
Abstract #500: Adjuvant denosumab in
early breast cancer: Disease-free-survival analysis of 3,425 postmenopausal
patients in the ABCSG-18 trial
Resultaterne fra det store multicenter
D-CARE studie, som også Danmark har
deltaget i, blev præsenteret til dette års
ASCO. Studiet var et stort randomiseret
fase III studie (n=4509), der undersøgte
effekten af intensiv behandling med
denosumab i den adjuverende setting
sammen med standard (neo)adjuverende behandling. Høj-risiko brystkræftpatienter blev randomiseret til 120 mg
denosumab SC eller placebo hver 3.-4.
uge i 6 doser og herefter hver 3. måned
i 54 måneder. I forhold til placebogruppen så man ingen effekt af denosumab,
hverken på det primære endpoint, bone
metastasis free survival (BMFS), på
overall survival (OS) eller på disease free
survival (DFS), hverken i hele gruppen
eller blandt postmenopausale patienter.
I interventionsgruppen så man hyppigere
kæbenekrose (5,4% vs 0,2%) og atypisk
femurfraktur (0,4 vs 0,0%).
Et østrigsk/svensk fase III studie,
ABCSG-18, undersøgte også effekten
af adjuverende denosumab blandt

postmenopausale brystkræftpatienter i
behandling med en aromataseinhibitor
(n=3425). Kvinder med hormonreceptorpositiv (HR+) brystkræft blev randomiseret til et mindre intensivt regime
med blot 60 mg denosumab SC. hvert
halve år. Her fandt man en forbedring i
DFS på 18% (HR=0.82, 95%CI: 0.69-0.78)
og en absolut forbedring på ca. 2% efter
5 år og 3% efter 8 år. Man fandt ingen
tilfælde af kæbenekrose og kun én mulig
atypisk femurfraktur. Man fandt således
ikke en effekt af denosumab på DFS i
studiet med højrisikopatienter, hvor man
i studiet med patienter, der overordnet
havde en lavere risiko, gjorde. De øvrige
endpoints fra D-CARE, BMFS og OS, var
i ABSCG-18 endnu ikke opgjort. Effekten
af denosumab på DFS var i ABCSG-18
større end den, vi kender fra bisfosfana-

ter. Med disse divergerende resultater
og ingen større metaanalyse må den
foreløbige konklusion være, at der for
nuværende ikke foreligger overbevisende data i forhold til at skifte fra bisfosfanater til denosumab. (Figur1)

Deeskalering af adjuverende
trastuzumab
Abstract # 506: PERSEPHONE: 6 versus
12 months of adjuvant trastuzumab in
patients with HER2 positive early breast
cancer: Randomised phase III non-inferiority trial with definitive 4-year disease-free survival results
Deeskalering var et tema indenfor
brystkræftområdet i år, indenfor såvel
kemoterapi som targeteret terapi. Et
engelsk fase III non-inferiority studie,

Figur 1: Michael Gnant et al., J Clin Oncol 36, 2018 (suppl; abstr 500)
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PERSEPHONE, undersøgte om 6 måneders behandling med adjuverende
trastuzumab var ligeværdigt med 12 måneders behandling i forhold til DFS og OS
(n=4088). Grænsen blev sat til maksimum
3% afvigelse. Man så en absolut forskel
i DFS på 0,4%, hvilket overholdt den
præspecificerede non-inferiority grænse
(HR=1.07, 90%CI: 0.93-1.24). I subgruppeanalyser viste det sig, at for patienter i
behandling med konkomitant kemoterapi
var der en signifikant højere DFS ved 12
måneders behandling sammenlignet
med trastuzumab i 6 måneder (HR=1.53,
95%CI: 1.16-2.01). For patienter i behandling med neoadjuverende kemoterapi var
forskellen grænsesignifikant til fordel for
12 måneders behandling med trastuzumab (HR=1.43, 95% CI: 1.00-2.04). Graden
af kardiotoksicitet var som forventeligt
højere ved den lange behandling, hvor
8% af patienterne af denne grund måtte
stoppe trastuzumab vs 4% i den korte
behandlingsarm. Selvom resultaterne
for dette non-inferiority studie overordnet var fine, skal man huske, at de fleste
brystkræftpatienter i dagens Danmark får
behandlingen konkomitant med kemoterapi, hvor 12 måneders behandling syntes
mest favorabelt. Der kan med disse data
dog være mulighed for at begynde at
differentiere behandlingen med adjuverende trastuzumab.

advanced breast cancer: Results from
MONALEESA-3
Abstract #1002: Abemaciclib for pre/
perimenopausal women with HR+, HER2advanced breast cancer
Indenfor metastaserende brystkræft var
targeteret terapi og CDK4/6-hæmmere
fortsat væsentlige emner. Ribociclib i
kombination med fulvestrant var undersøgt til HR+ brystkræftpatienter i både
1. og 2.linie setting efter endokrin terapi
i MONALEESA-3, et dobbeltblindet fase
III multicenterstudie (n=724). Patienterne blev randomiseret 2:1 til ribociclib +
fulvestrant eller placebo + fulvestrant.
Primære endpoint var progression free
survival (PFS). Man fandt en forbedret
PFS på ca. 8 måneder (HR=0.593, 95%
CI: 0.480-0.732). I subgruppeanalyser så
man, at effekten var til stede både i 1.og
2.linie og på tværs af metastase-site og
antal. Kun 1% oplevede febril neutropeni. Til gengæld så man QTc forlængelse

blandt 5,6% i ribociclibarmen vs 2,5% i
placeboarmen. (Figur2)
I en subgruppeanalyse af MONARCH-2
studiet undersøgte man CDK4/6-hæmmeren abemaciclib i kombination med
fulvestrant i 2.linie setting blandt pre/
perimenopausale kvinder med HR+
metastaserende brystkræft (n=144).
Det primære endpoint var PFS, som var
signifikant bedre ved behandling med
abemaciclib end placebo (HR=0.446, 95%
CI: 0.264-0.754). Den hyppigste bivirkning
var diarré, som forekom hos 87,3% af
patienterne. Kun 11,3% var dog grad 3 og
ingen grad 4. Neutropeni forekom i 59,2%
af abemaciclibarmen og kun 1 patient fik
febril neutropeni. Sammenfattende må vi
konkludere, at der for alle CDK4/6-inhibitorerne er en rigtig god og sammenlignelig effekt ved metastaserende brystkræft,
og at forskellene ligger i bivirkningsprofilen.

Figur 2: Dennis J. Slamon et al., J Clin Oncol 36, 2018 (suppl; abstr 1000)

CDK4/6 hæmmere til
pre/perimenopausale kvinder
Abstract # 1000: Ribociclib + fulvestrant
in postmenopausal women with hormone receptor-positive, HER2-negative

”Det var med stor forundring, at jeg fik meddelelsen om at Region Hovedstaden ville trække sig fra
sin deltagelse. For pokker,
i en tid hvor regionerne
stønner af behov for uafhængig efteruddannelse,
så trækker man sig fra en
organisation, der kunne
have hjulpet til med efteruddannelse. Jeg havde da
hellere set at SKA var ble-

vet landsdækkende snarere
end at blive reduceret. Af
samme grund ærgrer jeg
mig også over, at SKA NYT
skal lukke - der vil jo fortsat være behov for det, der
samler kræftindsatsen. Nu
glæder jeg mig til gengæld
over, at Region Sjælland har
taget initiativ – så er det
heldigvis fortsat noget at
bygge videre på. God vind.”

Kristian Lund
chefredaktør,
administrerende direktør,
Onkologisk Tidsskriftt
S. 9
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Med Taylor Swift i Chicago
Ovariecancer var i fokus inden for den gynækologiske onkologi på årets
ASCO, der fandt sted på samme tid som et par koncerter med en af
tidens helt store popstjerner. SKA’s udsendte nåede hjem til Danmark
både med en stor koncertoplevelse under armen – og en række
relevante faglige opdateringer fra sit daglige diagnoseområde.

MAJ KAMILLE KJELDSEN, I-læge, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Min erfaring indenfor området baserer
sig på et halvt års introduktionsstilling
indenfor gynækologisk onkologi, hvor
behandling af ovariecancer, især ved
recidiv, fylder meget i klinikken. På ASCO
gik det op for mig, at langt det meste
forskning indenfor gynækologisk onkologi også omhandler ovariecancer, og det
er tre studier indenfor dette emne, jeg
vil forsøge at referere her.

14,0 mdr i standardarmen (platinbaseret
kombinationskemoterapi) til 19,6 mdr i
kirurgiarmen (HR 0,66 (0,52 -0,83)). Disse
data var ’big news’ på sidste års ASCO.
Diskussionen om recidivkirurgi er ikke
blevet nemmere efter dette års ASCO.
I GOG 213-studiet indgik en lignende
kohorte af patienter, der havde første
recidiv af ovariecancer, efter at der var
opnået komplet respons ved 1. linjebehandling og som havde haft et platinfrit
interval > 6 mdr samt blev vurderet operable (med mulighed for komplet resektion) af investigator – altså uden forudbestemte kirurgiske kriterier. 485 patienter
indgik i studiet, 240 blev randomiseret
til kirurgi, efterfulgt af kemoterapi og
245 til kemoterapi alene. Begge grupper
modtog platinholdig kombinationskemoterapi. 64% af de opererede patienter

Brænde til MDT-bålet

Figur 1: Kirurgi ved recidiv af ovariecancer er ikke associeret med forbedring i hverken OS eller PFS
sammenlignet med ingen-kirurgi.

Fra vinduerne i skybridge på McCormick
Place kan man se Soldier Field Stadium,
hvor Taylor Swift spillede to koncerter
d. 1. og 2. juni. Samtidig husede McCormick Place ASCO 2018, hvor jeg som
heldig SKA-udsendt ung læge fik lov til at
opsnuse alt nyt indenfor gynækologisk
onkologi – og det er det, resten af denne
artikel kommer til at handle om.

Abstract 5501: A phase III randomized
controlled trial of secondary surgical
cytoreduction (SSC) followed by platinum-based combination chemotherapy
(PBC), with or without bevacizumab (B)
in platinum-sensitive, recurrent ovarian
cancer (PSOC): A NRG Oncology/Gynecologic Oncology Group (GOG) study
Det seneste år har snakken om aggressiv kirurgisk tilgang til recidiverende,
platinsensitiv ovariecancer fyldt meget
til MDT-konferencer rundt om i verden.
Andreas du Bois et al. viste i AGO DESKTOP III/ENGOT OV20-studiet, at radikal
resektion af recidiverende ovariecancer
øgede progression-free survival (PFS) fra

opnåede komplet resektion og median
follow-up-tid var 3 år, hvorimod 72% af
patienterne i DESKTOP III opnåede komplet resektion.
Primary endpoint var overall survival
(OS), i modsætning til i DESKTOP III-studiet fra 2017, som var dimensioneret
til at analysere PFS. I GOG 213 var der
ingen forskel mellem de to grupper i OS.
Secondary endpoint var PFS, og her sås
heller ingen forskel mellem kirurgi og
ikke-kirurgi.
Konklusionen på GOG 213 må derfor
være, at kirurgi ved recidiv af ovariecancer IKKE er associeret med forbedring i
hverken OS eller PFS sammenlignet med
ingen-kirurgi.
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Når man har sagt A, skal man så
også sige B?
Abstract 5506: Chemotherapy plus or
minus bevacizumab for platinum-sensitive ovarian cancer patients recurring
after a bevacizumab containing first line
treatment: The randomized phase 3 trial
MITO16B-MaNGO OV2B-ENGOT OV17
Brugen af bevacizumab i kombination
med platinholdig kemoterapi har vist
øget PFS ved 1. linjebehandling samt
ved behandling af recidiv hos tidligere
bevacizumab-ubehandlede patienter. For
at undersøge effekten af bevacizumab
som ”treatment beyond progression”
inkluderede MITO 16B-MaNGO OV2B-ENGOT OV17-studiet patienter, der havde
et platinfrit interval på > 6 mdr OG første
recidiv af ovariecancer, som havde modtaget bevacizumab i forbindelse med 1.
linjebehandling og med en performance
status ≥ 2. 405 patienter blev inkluderet
og randomiseret 1:1 til standardrecidivbehandling (platinbaseret kombinationskemoterapi) +/- bevacizumab. Patienterne blev stratificeret ud fra blandt andet
BRCA-status, som var kendt hos cirka
halvdelen af patienterne. Undersøgelser for somatiske BRCA-mutationer er
undervejs.
Primary endpoint i dette studie var PFS,
og her sås en øget PFS i den arm, der
modtog bevacizumab på trods af tidligere behandling med bevacizumab, dvs.
”treatment beyond progression” - HR
0,51 (0,41-0,65). Secondary endpoint var
OS, og her sås ingen forskel mellem de to
arme. I forhold til toksicitet sås hyppigere grad 3-4 hypertension og proteinuri i
den arm, der modtog bevacizumab, men

ellers var der ingen forskelle.
Baggrunden for den nuværende behandling med bevacizumab er baseret
på studier, der viser øget PFS med cirka
samme HR som i dette studie, men ingen
forbedret OS. Konklusionen på dette
studie; at behandling med bevacizumab
øger PFS hos patienter, der tidligere er
behandlet med bevacizumab, må derfor
føre til underoverskriften, der indledte
dette afsnit: Har man sagt A, skal man så
også sige B?

Al den snak om immunterapi
Abstract 5511: Antitumor activity and
safety of pembrolizumab in patients
with advanced recurrent ovarian cancer:
Interim results from the phase 2 KEYNOTE-100 study
Ingen cancersygdomme undgår forsøg,
der inkluderer behandling med immunterapi i øjeblikket. KEYNOTE-100 (et fase
2-studie) inkluderede 376 patienter med
recidiv af ovariecancer. De blev fordelt
i to kohorter: kohorte A til patienter
behandlet med 1-3 tidligere behandlingslinjer og en tungere behandlet kohorte B
med tidligere 4-6 behandlingslinjer. Alle
patienter modtog 200 mg pembrolizumab hver 3. uge indtil progression eller i
alt 2 år. Da erfaringen med immunterapi
ved ovariecancer fortsat er sparsom,
blev patienterne også stratificeret ud fra
Combined Positive Score (CPS), med cutpoints på CPS<1, CPS≥1 og CPS≥10.
De to kohorter viste ORR på henholdsvis
7,4% i kohorte A og 9,9% i kohorte B.
Respons var uafhængig af alder, antal af
tidligere behandlingslinjer, platinsensitivitet og histologi. Den eneste prognostiske
markør for respons var CPS≥10, hvor der

sås ORR på henholdsvis 16,7% i kohorte A
og 18,2% i kohorte B. Til sammenligning
sås ORR ved CPS<1 at være 3,7% i kohorte
A og 8,8% i kohorte B.
Pembrolizumab som monoterapi ved
recidiv af ovariecancer viser således
beskeden antitumoreffekt, men resultaterne af flere igangværende studier,
hvor immunterapi indgår i kombination
med anden antitumorbehandling, ventes
indenfor nogle år.

… og hvad med PARP?
Kan man overhovedet tale om ovariecancer uden at tale om PARP-hæmmere? Der
hang posters med bl.a. niraparib-behandling hos tungt behandlede patienter med
ovariecancer, men de næste spændende
resultater indenfor PARP-hæmmerbehandling forventes først på ESMO 2018 til
efteråret.

Der blev mulighed for både musikalske
oplevelser og faglig opdatering for artiklens
forfatter, I-læge Maj Kamille Kjeldsen.
Foto: John Salangsang, Invision/AP

Figur 2: Baggrunden for den
nuværende behandling med
bevacizumab er baseret på studier,
der viser øget PFS med cirka samme
HR som i dette studie, men ingen
forbedret OS.
Standard		Experimental Log Rank
						
				
P
# events
Median PFS

161		

143

8.8 mos		 11.8 mos

<0.001

HR* (95%CI)		0.51 (0.41-0.65)
*adjusted by
age, PS, centre size, bevacizumab at relapse, chemo backbone,
residual disease at initial surgery
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Kirurgen, der skød sig selv i foden:
At operere eller ikke operere?
Årets ASCO bød på flere studier indenfor immunterapi både som første linje til metastatisk renalcellecarcinom (mRCC) samt til behandling
af blærecancer før operation. Som ’late breaking’ nyhed viste en fransk
kirurg, at operativ fjernelse af nyren ikke er bedre end tablet behandling
til patienter med mRCC.

LOUISE MAHNCKE GULDBRANDT, 1. reservelæge, ph.d., Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Igen i år så vi flere spændende studier
indenfor nyre- og blærecancer som
formentlig fører til ændring af klinisk
praksis på mindst et punkt. Dertil var der
igen mange studier med immunterapi og
en fortsat jagt på præcise biomarkører
da PD-L1 status forsat ikke er klinisk anvendelig til udvælgelse af patienterne.
Metastatisk renalcellecarcinom,
operation eller ej?
I 20 år har operativ fjernelse af nyren,
for at mindske sygdomsbyrden (cytoreduktiv nefrectomi), været en del af vores
standardbehandling, baseret på flere
studier. Dette er specielt gældende for
patienter i god prognosegruppe. I takt
med bedre behandlingsmuligheder er
denne standard i dag udfordret.

Figur 1: Abstract LBA3: Samlet overlevelse i de to arme.

Abstract LBA3: CARMENA: Cytoreductive nephrectomy followed by sunitinib
versus sunitinib alone in metastatic renal
cell carcinoma - results of a phase III
noninferiority trial:

man, at cytoreduktiv nefrectomi ikke
længere er standard behandling i mRCC,
dog med et forbehold for patenter i god
prognosegruppe med lille sygdomsbyrde. En behandlingsstrategi for den gruppe kunne være at opstarte i sunitinib og
med godt respons vælge at operere, for
at konsolidere sygdommen.

I CARMENA-studiet inkluderede man
behandlingsnaive patienter med intermediær eller dårlig prognosegruppe, i alt
450 ptt.
Patienterne blev randomiseret 1:1 mellem nefrektomi og efterfølgende sunitinib versus sunitinib alene. Efter median
follow-up på 50.9 måneder så man ingen
forskel mellem de to grupper med en HR
på 0.89 (0.71-1.10). Også progressionsfri
overlevelse var ens i de to grupper og
bivirkningsprofilen på sunitinib var tolerabel og velkendt.Således konkluderede

Mono-immunterapi som førstelinjebehandling til advanceret RCC
Tidligere studier med kombinationsbehandling (immunterapi kombinationsbehandling eller immunterapi og en
tyrosinkinase-hæmmer) har vist klinisk
effekt hos patienter med metastatisk
RCC specielt hos patienter i intermediær
og dårlig prognosegruppe. På dette års
ASCO blev der præsenteret flere nye
kombinationsstudier samt et foreløbigt
resultat med pembrolizumab som monoterapi.

Abstract 4500: Pembrolizumab monotherapy as first-line therapy in advanced
clear cell renal cell carcinoma (accRCC):
Results from cohort A of KEYNOTE-427.

Tegningen
er ligeledes
hjembragt
fra ASCO.
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Keynote 427 studiet er et fase II studie
som undersøgte effekten og bivirkningsprofilen på pembrolizumab som 1. Linje.
Patienterne blev stratificeret patologisk,
kohorte A er patienter med clear celle
renal carcionom (ccRCC) som er den hyppigste histologi hos danske patienter.
I studiet fandt man en samlet responsrate på 38.2% (samlet for partiel respons
og complet respons) efter 12 måneders
follow-up. 67.3% oplevede en reduktion
i sygdomsbyrden. For patienter i inter-

Neoadjuverende immunterapi til
muskelinvasiv blærecancer
Omkring 25% af alle nye patienter med
blærecancer har en muskelinfiltrerende
tumor. Overlevelsen er suboptimal på
trods af kemoterapi forud for operation
(cystectomi), en behandlingsstrategi
som fører til patologisk komplet respons
(pCR) på cirka 30-40%. Til patienter, der
er for dårlige til kemoterapi, er behandlingen direkte cystectomi. To studier med
immunterapi før cystectomi var med på
ASCO i år.

Begge studier viste pæne pCR på 29%
(atezolizumab, 2 serier) og 40% (pemprolizumab, 3 serier).
I ABACUS stratificerede man på PD-L1
status. Positive (45% af patienterne)
havde en responsrate på 40%, negative
16%. Én patient oplevede signifikant
progression under behandlingen og blev
ikke cystectomeret. Bivirkningsprofilen i
begge studier var som forventet.
Metastatisk eller inresektabel
blærecancer
Traditionelt har første linje behandling
været kemoterapi med cisplatin, som
stadig anbefales. Flere nyere studier har
vist effekt af immunterapi som 2. linje
behandling. Følgende studie undersøgte effekten af en FGFR-hæmmer hos
FGFR-muterede patienter (cirka 10-20%
af alle med metastatisk sygdom).
Abstract 4503: First results from the
primary analysis population of the phase
2 study of erdafitinib in patients with
metastatic or unresectable urothielial
carcinoma and FGFR alterations.

Figur 2: Abstract 4500, Samlet effekt af pembrolizumab.

mediære og dårlig prognosegruppe var
responsraten 42%. Bivirkningsprofilen var
som forventet fra tidligere studier.
Studiet konkluderede at monoterapi
pembrolizumab kunne være et bud på
første linje behandling hos patienter i
intermediære og dårlig prognose gruppe
og vi afventer resultatet for non-ccRCC
patienter.
Tarmflora og effekt af immunterapi
I år var der på tværs af diagnosegrupper
flere studier omhandlende tarmflora og
effekt af immunterapi.

Abstract 4506: A phase II study investigating the safety and efficacy of neoadjuvant atezolizumab in muscle invasive
bladder cancer (ABACUS).
Abstract 4507: Preoperative pembrolizumab before radical cystectomy for muscleinvasive urothielial bladder carcinoma:
Interim clinical and biomarker findings
from the phase 2 PURE-01 study.

BLC2001 studiet er et fase II-studie med
erdafitinib, en tablet pan-EGFR hæmmer, til patienter med metastatisk eller
inoperabel urothielial karcinom og FGFR
mutation.
Resultaterne viste en overall responsrate på 42%, med en median PFS på 5.5
måneder og median overall survival på
13.8 mdr. Således fine fase II resultater,
og fase III studiet pågår.

Abstrakt 4519: Gut microbiome composition to predict resistance in renal cell
carcinoma patients on nivolumab.
I dette studie, med 85 RCC-patienter i
behandling med nivolumab, samlede
man fæcesprøver ind efter 6 måneders
behandling. Her fandt man at specifikke
“tarmfingeraftryk” var relateret til godt
respons på immunterapien. Tarmflora
bliver mere og mere ’hot’ og det bliver
formentlig nødvendigt at tænke tarmflora, antibiotikakure m.m. ind i behandlingen med immunterapi.

Figur 3: Abstract 4506 og 4507. Effekt af immunterapi før operation for blærecancer.
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Kolorektalpatienter vil kun have
længerevarende kemoterapi,
hvis det batter på overlevelsen
Inden for nedre GI var der i år interessante studier om både adjuverende
behandling, EGFR-hæmmere og HIPEC (hyperterm intraperitoneal kemoterapi). DCCG afventer yderligere resultater om sidstnævnte.

FREDERIKKE KRISTENSEN LOMHOLT, KBU-læge, Sjællands Universitetshospital, Næstved

Adjuverende kemoterapi: hvor langt
vil patienterne gå?
For patienter med kolorektal cancer
stadium III anbefales efter nuværende
guidelines adjuverende kemoterapi
(ACT) med enten FOLFOX eller CAPOX
i 6 måneder. Dog kan man hos patienter med lavrisiko-tumorer (T1-3,N1)
nøjes med 3 måneder og her anbefales behandling CAPOX. Resultater fra

IDEA-metaanalysen blev præsenteret på
ASCO 2017 og studiet har været med til
at forme de nuværende danske guidelines. Udover resultater på disease free
survival efter 3 år viste studiet også at
6 måneders ACT er forbundet med væsentlig flere bivirkninger end behandling
i 3 måneder.

Abstract 3602: Patients’ preferences
for 3 vs. 6 months of adjuvant chemotherapy for colon cancer in the SCOT
trial: what survival benefits make longer
chemotherapy worthwhile?
En forskningsgruppe fra den australske
og new zealandske del af SCOT trial
har undersøgt, hvad der skal til for at
patienterne vil foretrække 6 måneders
ACT frem for 3. I SCOT trial blev patienter med stadium II højrisiko eller
stadium III randomiseret til enten 3 eller
6 måneders ACT med enten FOLFOX eller
CAPOX. Efter 3 og 18 måneder fik patienterne tilsendt et spørgeskema, hvor der
blev opstillet hypotetiske scenarier med
baseline overlevelse på 5 år, 15 år, 5-års
overlevelse på 65 % og 85 % ved behandling med 3 måneders ACT. Patienterne
skulle tage stilling til, hvor stor en øget
overlevelse der skulle til, for at de ville
vælge 6 måneders behandling frem for 3
måneder. Resultaterne fremgår af graferne 1A-2B.
I studiet fandt de, at patienternes præferencer varierede meget, og at mange
deltagere vurderede behov for større
gevinster på overlevelse for at berettige
til 6 måneders behandling frem for 3 måneder end de gevinster, der er estimeret
ud fra IDEA-metanalysen.

Figur 1: Patienternes præferencer varierer meget, og mange deltagere vurderer behov for større gevinster
på overlevelse for at berettige til 6 måneders behandling frem for 3 måneder.
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Behandling med EGFR-hæmmere
For patienter med ikke umiddelbart
resektabel kolorektal cancer tilbydes
behandling afhængig af tumors placering
og mutationsstatus. Brug af EGFR-hæmmere er godkendt som supplement til 1.
linjebehandling hos pt. med venstresidige tumorer, som er RASwt og BRAFwt.
Derudover er der en teori om, at tidligere
effektiv behandling kan reintroduceres,
hvis patienterne har haft et passende
progressionsfrit interval.
Abstract 3511: Anti-EGFR clones decay
exponentially after progression: implications for anti-EGFR rechallenge
Denne gruppe har tidligere vist, at under
behandling med EGFR-hæmmere vil andelen af tumorceller, der bærer mutation
i RAS og EGFR, stige, men at andelen
falder ved efterfølgende skift til anden
terapi, målt ved cirkulerende tumor
DNA (ctDNA). I dette studie har gruppen
ønsket at undersøge, hvordan og hvor
hurtigt andelen falder. De har inkluderet
135 patienter med serielle blodprøver til
måling ctDNA efter endt behandling med
EGFR-hæmmere. For hver patient har de
beregnet den relative muterede allelfrekvens (rMAF) for RAS og EGFR overfor
den maksimale muterede allelfrekvens
for at lave regression over udviklingen.
De har beregnet halveringstider for både
summen af RAS og EGFR og for hver
mutation for sig. I alle tilfælde fandt de,
at andelen falder eksponentielt med en
halveringstid mellem 3,5 og 7 måneder.
Resultaterne er valideret ved en ekstern
gruppe på 267 patienter.

karcinose kan potentielt befinde sig i alle
grupper og i de nuværende guidelines (fra
2012) fremgår det at cytoreduktiv kirurgi
(CRS) kombineret med hyperterm intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) er eneste
behandling med kurativ intention.
Abstract LBA3503: A UNICANCER phase III
trial of hyperthermic intra-peritoneal chemotherapy (HIPEC) for colorectal peritoneal carcinomatosis (PC): PRODIGE 7
I år blev der præsenteret et late breaking
abstract, der sammenlignede CRS + HIPEC
med oxaliplatin overfor CRS alene. Der
blev inkluderet 265 patienter, som skulle
resesceres med komplet resektion eller til
maksimal resttumor på ≤1 mm. Patienterne blev efterfølgende randomiseret
til de to behandlingsarme og blev fulgt
med en median follow up på 64 måneder.
Resultater på overall survival (OS) viste
samme OS for de to grupper på henholdsvis 41,7 måneder for HIPEC gruppen og
41,3 måneder for non-HIPEC gruppen
med en p-værdi på 0,995. Resultater på
relapse free survival (RFS) viste også samme resultater for begge grupper med RFS
på hhv. 13,1 måneder for HIPEC gruppen
og 11,1 måneder for non-HIPEC gruppen
med p-værdi på 0,486. Undersøgelse af
1-års RFS viste lidt bedre resultater for
HIPEC gruppen end non-HIPEC gruppen,

hvilket gruppen tolkede som et tegn på,
at HIPEC udskyder tiden til progression.
Når man så på morbiditet, var der ikke
forskel i de to grupper efter 30 dage, men
efter 60 dage var der væsentlig forskel,
hvor andelen af patienter med alle typer
af grad 3-5 komplikationer var 24,1% i
HIPEC gruppen og 13,6% i non-HIPEC
gruppen. Derudover sås en forlænget indlæggelsestid i HIPEC gruppen på 18 dage
overfor 13 dage i non-HIPEC gruppen.
Begge resultater var signifikante.
Konklusionen på studiet blev, at der ikke
var signifikant effekt på hverken OS eller
RFS ved tillæg af HIPEC til CRS. Der var
en øget andel af senkomplikationer i
HIPEC-gruppen og slutteligt konkluderer
gruppen, at CRS alene var overraskende
effektivt i forhold til de forventede resultater. Hvad studiet får af betydning for
de danske guidelines er stadig uvist, da
DCCG (Danish Colorectal Cancer Group)
afventer resultater fra yderligere studier
med henblik på revision af nuværende
guidelines, men der er ingen tvivl om, at
resultaterne er vigtige for diskussionen af
den fremtidige behandling.

Gruppen konkluderede, at mutationsraten falder eksponentielt, og de foreslår,
at halveringstiden for mutationerne
kan være med til at vejlede tidspunktet
for reintroduktion. Derudover foreslår
gruppen, at måling af ctDNA kan være
med til at monitorere mutationsraten og
yderligere vejlede tidspunktet for reintroduktion.
Peritoneal karcinose
Metastatisk kolorektal cancer (mCRC)
kan opdeles i tre grupper; dem, der er
umiddelbart resektable, dem, der er
potentielt resektable eller er plaget af
symptomer af sygdommen, og dem, der
ikke er resektable, og som ikke er plaget
af symptomer. Patienter med peritoneal

Figur 2: Der ikke var signifikant effekt på hverken OS eller RFS ved tillæg af HIPEC til CRS. Der var en
øget andel af senkomplikationer i HIPEC-gruppen og slutteligt konkluderer gruppen, at CRS alene var
overraskende effektivt i forhold til de forventede resultater.
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Ældre behandling givet på en
ny måde øger overlevelsen for
bugspytkirtelkræft
Til gengæld var der intet gennembrud for immunterapi til
mavesækskræft.

MARIA THORSEN, H-læge, Onkologisk Afdeling R, OUH

ASCO 2018 var for bugspytkirtelkræft
en interessant årgang, der på sigt blandt
andet kan ændre vores adjuverende behandling for denne sygdom hos patienter
i god almen tilstand.

DIGE 24/CCTG PA.6 trial: A multicenter
international randomized phase III trial
of adjuvant mFOLFIRINOX versus gemcitabine (gem) in patients with resected
pancreatic ductal adenocarcinomas

Immunterapi registreres til behandling af
flere og flere kræftsygdomme. Keynote
061-studiet kunne ikke vise en overbevisende effekt på mavesækskræft i forhold
til standardbehandlingen.

Det var et prospektivt, randomiseret,
multicenter fase III studie, der undersøgte om adjuverende FOLFIRINOX
(oxaloplatin, leucovorin, irinotecan og
5FU) kunne forbedre den progressionsfrie overlevelse over for gemcitabin, som
ellers har været standard behandling til
patienter reseceret (R0/R1 resektion) for
duktalt pankreas adenokarcinom.

Barrett´s esophagus disponerer til
adenocarcinom i esophagus. Mange
studier har foreslået, at proton-pumpe-hæmmere (PPI) og non-steroide-antiinflammatoriske-lægemidler (NSAID´s)
forebygger den maligne udvikling. Nu
viser et stort studie, at medicinsk forebyggelse nedsætter dødeligheden, også
for død af andre årsager end cancer.
Abstract LBA4001: Unicancer GI PRO-

Det var et velbalanceret studie, hvor
493 patienter i ECOG PS 0-1 blev randomiseret i to arme 1:1 og perioden for
studiet var april 2012 til oktober 2016.
Arm A fik gemcitabin dag 1, 8 og 15 i
seks serier. Arm B fik FOLFIRINOX hver 14

dag i 12 serier. Primært endepunkt var
sygdomsfri overlevelse (DFS). Sekundære
endepunkter var blandt andet overlevelse (OS) og bivirkninger (AE). Ved en
median follow up på 30.5 måneder var
median DFS 12.8 måneder i arm A vs
21.6 måneder i arm B. Mediane OS i arm
A var 34.8 måneder vs 54.4 måneder i
arm B. Forskellene var signifikant. 66,4
% i FOLFIRINOX-gruppen gennemførte
hele behandlingen mod 79 % i gemcitabin-gruppen. Grad 3-4 bivirkninger (AE)
blev rapporteret i 51.1 % arm A vs 75.5
% i arm B, inklusiv 12 % grad 4 i begge
arme, dog med et dødsfald i arm A. Det
var især antallet af gastroentestinale
bivirkninger og sensorisk neuropati som
var hyppigere i arm B
Konklusion: Adjuverende FOLFIRINOX
er en sikker adjuverende behandling og
øger signifikant DFS og OS i forhold til
gemcitabin hos patienter i god performance status. (Figur 1)
Abstract 4062: Pembrolizumab (pembro)
vs paclitaxel (PTX) for previously treated
advanced gastric or gastroesophageal
junction (G/GEJ) cancer: Phase 3 KEYNOTE-061 trial
KEYNOTE-061 var et globalt fase III studie, hvor man sammenlignede immunterapi (pembrolizumab) med paclitaxel hos
patienter, der havde progression af G/
GEJ adenocarcinom efter førstelinjebehandling med platin og 5FU.

Figur 1: Adjuverende FOLFIRINOX er en sikker adjuverende behandling og øger signifikant DFS og OS i forhold
til gemcitabin hos patienter i god performance status.
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Det var et prospektivt randomiseret
studie, hvor patienterne blev randomiseret til enten pembrolizumab 200 mg
(arm A) eller standard dosis paclitaxel 80
mg/m2 (arm B). Patienterne skulle være i
ECOG PS 0-1. I randomiseringen blev der
også taget højde for tiden til progression
(TTP) fra førstelinjebehandling og region
(Asien vs resten af verden). Hos alle
blev der udført PD-L1 undersøgelser og
resultatet af denne udtrykt som Combined Positive Score (CPS). CPS er defineret som antal af PD-L1 positive celler
(tumorceller, lymfocytter og makrofager)
ud af det totale antal tumorceller multipliceret med 100.
Primære endepunkter var progressionsfri overlevelse (PFS) og overall overlevelse (OS) i populationen, som havde CPS
>/= 1. 592 patienter indgik i studiet. 395
af patienter havde CPS >/= 1. Patienterne blev ligeligt og velbalanceret fordelt
i arm A og arm B. Arm A fik 35 serier
pembrolizumab hver 3. uge eller til progression/alvorlige bivirkninger. Arm B fik
paclitaxel dag 1, 8 og 15 hver 4. uge indtil
progression/alvorlige bivirkninger.
Ved mediane follow-up ved 8 måneder
var 7,8 % i arm A stadig i behandling,
mens 0 % var i arm B.
Mediane OS var 9.1 måneder i arm A
vs 8.3 måneder i arm B. 12 måneders
OS var 39.8 % vs 27.1 %; 18 måneders
OS var 25.7 % vs 14.8 %. På kurverne
i Figur 3 kan man se, at overlevelsen i
starten af studiet er dårligere i immunterapi-armen. Der ses dog en subgruppe
af patienter, som har rigtig god effekt af
immunterapien og dermed har en bedre

overlevelse end patienterne i paclitaxel-armen. På Figur 4 kan det ses, at
patienterne hurtigere får deres recidiv i
immunterapi-armen. Incidensen af grad
3-5 drug-related AE var 14.3 % i arm A vs
34.8 %. I arm A afbrød 3.1 % behandlingen pga drug-related AEs vs 5.4 % i arm
B.
Konklusion: Ingen signifikant overlevelsesgevinst ved pembrolizumab i forhold
til paclitaxel hos denne patientgruppe. Med hensyn til PFS får patienter
i pembrolizumab-armen hurtigere
progression. Der er dog en subgruppe af
patienter, som har god respons på immunterapien. Yderligere undersøgelser
må til før vi kan udpege den subgruppe
af patienter, der ser ud til at have bedre
effekt af immunterapi. PD-L1 er ikke hele
forklaringen.
Abstract LBA4008: Chemoprevention of
esophageal cancer with esomeprazole
and aspirin therapy: Efficacy and safety
in the phase III randomized factorial
ASPECT trial
Adenocarcinom i esofagus er den sjettestørste årsag til global cancerrelateret
død. Vi monitorerer patienter med Barrett´s esophagus med endoskopi jævnligt
for at identificere neoplastisk transformation tidligt nok til at kunne kontrollere
cancersygdommen. Effekten af denne
screening er beskeden og evidensen er
lav.
I dette studie ønskede man at undersøge
effekten af aspirin (NSAID) og højdosis
proton-pumpe-hæmmer (PPI) som forebyggelse af esophagealt adenocarcinom

Figur 2: Overlevelsen i starten af studiet er dårligere i immunterapi-armen.

hos patienter med Barrett´s esophagus.
Det var et prospektivt studie, hvor man
randomiserede patienter med >/= 1 cm
Barrett´s esophagus ved baseline i UK og
Canada. Patienterne blev randomiseret
1:1:1:1 ublindet til henholdsvis højdosis
(40 mg esmoprazol x 2 dagligt) PPI eller
lavdosis (20 mg x 1) alene eller i kombination med aspirin 300 mg dagligt (330
mg i Canada).
Primære endepunkt var død af alle
årsager, adenocarcinom i esophagus
eller high grade dysplasi i esophagus.
Der blev inkluderet 2563 patienter med
Barrett´s. Median follow up 8.9 år. Der
var 313 events som opfyldte primære
endepunkt. Højdosis PPI reducerede signifikant risiko for død samt adenocarcinom og high grade dysplasi i esophagus.
Højdosis PPI var signifikant bedre end
lavdosis PPI som forebyggelse. Tillæg af
aspirin viste en trend mod at forebygge
yderligere, men dette var ikke statistisk
signifikant. Kombinationen af aspirin og
højdosis PPI havde stærkere forebyggende effekt end kombinationen af aspirin
og lavdosis PPI. Der blev kun rapporteret få bivirkninger (1.0 % of patienterne).
Konklusion: Dette er det største randomiserede og kontrollerede forøg med
formålet at forebygge adenocarcinom
og high grade dysplasi i esophagus hos
patienter med Barrett’s esophagus. Det
viser, at især kombinationen af højdosis
PPI og aspirin nedsætter risiko for malign
transformation. Desuden viste højdosis PPI også at nedsætte død af andre
årsager, eksempelvis bronkopneumoni.
Behandlingen er sikker.

Figur 3: Patienterne får hurtigere recidiv i immunterapi-armen.
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Ny vin på nye
og gamle flasker
Spændende Fase 3-studier indenfor behandlingen af NSCLC-patienter.

JAKOB SIDENIUS JOHANSEN, reservelæge, forskningsassistent, Onkologisk Afdeling R, Herlev Hospital

De fire klassiske behandlingsmodaliteter indenfor kræftbehandling (kirurgi,
stråleterapi, kemoterapi og targeteret
behandling) havde i mange år ikke rykket
nævneværdigt ved 5-års overlevelsen
hos lungekræftpatienter med metastatisk sygdom på diagnosetidspunktet.
Med immunterapiens indtog i 2014
blev behandlingsmulighederne markant
forbedrede hos patienter med non-småcellet lungekræft (NSCLC).
Dette års ASCO præsenterede indenfor lungekræftområdet spændende
Fase 3-studier indenfor behandlingen
af NSCLC-patienter. Med indtoget af
immunterapi som en femte behandlingsmodalitet er der kommet ny vin på
behandlingshylden. Udfordringen bliver
herfra at finde ud af, hvordan den bedst
kombineres med henholdsvis kemoterapi, stråleterapi og targeteret behandling
samt om den kan/skal gives før/efter
kirurgi.

Foto: Knud Erik Christensen,
Colourbox.com

Samme vinmenu til hele selskabet?
Latebreaking Abstract LBA4: Pembrolizumab (pembro) versus platinum-based chemotherapy (chemo) as first-line
therapy for advanced/metastatic NSCLC
with a PD-L1 tumor proportion score
(TPS) ≥ 1%: Open-label, phase 3 KEYNOTE-042 study
I 2016 viste KEYNOTE-024 at immunterapi (pembrolizumab, PD-L1-hæmmer)
som monoterapi i 1. linje til metastatisk
NSCLC, signifikant forbedrede overall
survival (OS) sammenlignet med standard kemoterapi (platin-dublet) – vel at
mærke hvis PD-L1 TPS var ≥50%.
KEYNOTE-042 undersøgte effekten
af pembrolizumab i 1. linje til samme
patientkohorte, men hvor PD-L1 TPS var
sænket til ≥1% ud fra et håb om one-size
fits all.
1.274 patienter blev randomiseret 1:1

i Fase 3 til enten 1. linje i.v. pembrolizumab 200mg Q3W eller ≤6 standard
serier i.v. kemoterapi (platin-dublet)
Q3W. Stratificeringen af patienterne var
ud fra geografi, PS, histologi samt PD-L1
TPS (tumor proportion score). Primært
endepunkt var OS.
Efter 12.8-mdr. median opfølgning var
13.7% i pembrolizumab-armen fortsat
i behandling, hvorimod kun 4.9% i kemoterapi-armen fortsat fik (vedligeholdelses)kemoterapi. Grad 3-5 toksicitet
var lavere hos patienter behandlet med
immunterapi (17.8% vs. 41.0%).
Patienter med TPS ≥50% havde signifikant forbedret OS, hvis 1. linjebehandlingsvalget var immunterapi fremfor
kemoterapi, HR 0.69 (95% CI 0.56-0.85),
i tråd med det tidligere KEYNOTE-024.
Patienter med TPS ≥1% havde også forbedret OS, HR 0.81 (0.71-0.93), hvorimod
OS hos patienter med TPS≥1-49% viste
HR 0.92 (CI 0.77-1.11). Det er derfor

Figur 1: I Det er interessant, hvorledes alle OS-grafer havde krydsende kurver et sted mellem 7-10 mdr. –
således er der en ikke uvæsentlig gruppe patienter, hvor 1. linje kemoterapi ville være bedste strategi.
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nærliggende at tro, at forbedringen hos
patienterne med TPS≥1%, næsten udelukkende blev drevet af subgruppen med høj
TPS≥50%.
Immunterapi som monoterapi i 1. linje
til NSCLC-patienter med TPS≥50% er
utvivlsomt den korrekte strategi, dog er
spørgsmålet fortsat, hvordan gruppen
med TPS≥1-49% skal behandles.
Det er interessant, hvorledes alle OS-grafer havde krydsende kurver et sted
mellem 7-10 mdr. – således er der en ikke
uvæsentlig gruppe patienter, hvor 1. linje
kemoterapi ville være bedste strategi
(uanset TPS-score). Fremtiden bevæger
sig forhåbentligt imod flere og flere behandlingsstørrelser, -modeller og -farver,
fremfor one size fits all.

Er cocktails bedre end shots?
Abstract 9005: Phase III study comparing
gefitinib monotherapy (G) to combination
therapy with gefitinib, carboplatin, and
pemetrexed (GCP) for untreated patients
(pts) with advanced non-small cell lung
cancer (NSCLC) with EGFR mutations
(NEJ009)
EGFR-TKI (i.e. gefitinib) har været standard 1. linjebehandling til patienter med
metastatisk NSCLC med EGFR-mutationer
i mere end et årti, hidtil som monoterapi.
NEJ009-studiet kombinerede to forskellige behandlingsmodaliteter i 1.linje
(targeteret terapi med kemoterapi) med
håbet om at opnå en synergistisk behandlingseffekt, der ville vedvare længere end
hvis samme behandlinger var blevet givet
sekventielt.
344 japanske patienter (metastatisk
NSCLC, EGFR-muterede) blev randomiseret 1:1 i Fase 3 til enten 1. linje p.o.
gefitinib 250mg dagligt (G) eller p.o.
gefitinib 250mg dagligt kombineret med
platin-dublet (GCP) Q3W. Stratificeringen
var skæv, men til fordel for monoterapi,
og derfor acceptabel. Primært endepunkt
var OS.
NEJ009 viste signifikant forbedret OS
for kombinationsbehandlingen, HR 0.70
(0.52-0.93, p=0.013), især drevet af at
medianvarigheden af 1. linje var henh.
672 dage (kombi) vs. 348 dage (monoterapi). Omvendt var OS den samme i begge
grupper fra tidspunktet, hvor enten 1. linje kombinationsbehandling (GCP) eller 1.
linje (G) + 2. linje (platin dublet) sekventiel
behandling havde svigtet, HR 1.04 (0.77-

Figur 2: Stratificeringen var skæv, men til fordel for monoterapi, og derfor acceptabel.

1.39, p=0.81). Grad 3-5 toksicitet (især
hæmatologisk) var forventeligt større i
kombi-gruppen, men tolerabel.
NEJ009 indikerer, at mere aggressiv 1.
linje kombinationsbehandling (targeteret
terapi + kemoterapi) er spændende nyt
for patienter med EGFR-muteret NSCLC
fremfor standard targeteret monoterapi.

Er prednisolon altid godt mod
hovedpine og kvalme?
Abstract 9003: Deleterious effect of
baseline steroids on efficacy of PD-(L)1
blockade in patients with NSCLC
Steroider (i.e. prednisolon) har været
brugt i mere end 50 år til hurtigtvirkende
behandling af betændelser og inflammation grundet den immunsuppressive effekt.
Hos kræftpatienter har steroider i årtier
været en god behandling mod åndenød,
hjernemetastaser, træthed, kvalme,
nedsat appetit samt smerter. Ligeledes er
steroider klassisk behandling mod visse
bivirkninger til immunterapi (i.e. pneumonitis, hypofysitis).
Immunterapiens effekt (i.e. PD-L1-hæmning) hos kræftpatienter kan derfor blive
uønsket reduceret, hvis der gives steroidbehandling ved start af immunterapi,
men eftersom de fleste studier vedrørende immunterapi udelukkede patienter i
steroidbehandling fra deltagelse, er den
mulige kontraproduktive effekt af steroider kombineret med immunterapi ringe
belyst.

dagligt ved opstart af immunterapi, og
steroidbehandling hang ofte sammen
med åndenød, træthed samt hjernemetastaser. Når man korrigerede for rygning,
PS og hjernemetastaser var daglig steroidbehandling ≥10mg stærkt associeret
med dårligere OS hos patienter, hvis 1.
linje var
immunterapi, HR 1.66 (1.28-2.16,
p<0.001).
Det er uvist om baseline steroidbehov er
en driver eller blot en passenger markør,
samt om det kan bruges som prædiktiv
og/eller prognostisk markør for OS. Mådehold med steroidbehandling ved samtidig immunterapi er derfor vigtig, især ved
symptomer som træthed, kvalme, nedsat
appetit og smerter. Ved hjernemetastaser
bør man aldrig afstå fra steroidbehandling. Effekten af steroider ved samtidig
kombinationsbehandling (immunterapi
med kemoterapi/stråleterapi) er endnu
uvis.

Abstract #9003 var et to-center (USA,
Frankrig) review, der belyste effekt og
konsekvens af baseline steroidbehandling
inden opstart af immunterapi. 640 patientforløb blev gennemgået og stratificeret i to grupper, henholdsvis ≥10mg og
≤10mg steroid dagligt.
14% af patienterne fik ≥10mg steroid
S. 19
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Teori over praksis
Årets bidrag på ASCO til hoved/hals-området kommer ikke til at ændre
på onkologisk standardbehandling i Danmark. Dét til trods var der flere
indslag, der gav stof til eftertanke og inspiration til fremtidige studier.

ASGER HAUGAARD, reservelæge, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Stråleterapi som vaccine
Abstract 6009:”A phase II randomized
trial of nivolumab with stereotactic body
radiotherapy (SBRT) versus nivolumab
alone in metastatic (M1) head and neck
squamous cell carcinoma (HNSCC)”
Et af årets mest omtalte emner var det
såkaldte ”abscopal response”. Tanken er,
at lokal stråleterapi virker synergistisk
med immunterapi på systemisk niveau. I
dette fase 2-studie var primære endepunkt objektiv respons rate af ikke-bestrålede læsioner i metastaserende
hoved/halscancer. De sekundære endepunkter var mere konventionelle: samlet
overlevelse, progressionsfri overlevelse
og responsvarighed. Median opfølgning
var 12,8 måneder. De to grupper viste in-

gen signifikant forskel i hverken primære
eller sekundære endepunkter.

EGFR-hæmmere i konkomitant
hoved/halscancer-behandling
Abstract 6000: “Results of a randomized phase III study of nimotuzumab in
combination with concurrent radiotherapy and cisplatin versus radiotherapy
and cisplatin alone, in locally advanced
squamous cell carcinoma of the head
and neck”
Dette var et enkeltcenter ublindet fase
3-studie udført på Tata Memorial Centre
i Mumbai. Studiet undersøgte effekten
af EGFR-hæmmeren nimotozumab i
konkomitant kemoradioterapi for hoved/
halscancer. I studiet randomiserede man

Figur 1: Et af årets mest omtalte emner var det såkaldte ”abscopal response”. Tanken er, at lokal stråleterapi
virker synergistisk med immunterapi på systemisk niveau.

patienter til radioterapi med
1: cisplatin(30mg/m2 hver uge) og nimotozumab (200mg hver uge) eller
2: radioterapi og cisplatin alene.
Studiet viste en forøgelse af progressionsfri overlevelse. Median progressionsfri overlevelse var 60.3 måneder i
nimotozumab-armen imod 21 måneder
i standardarmen. Nimotozumab-armen
var karakteriseret af en højere incidens
af grad 3-5 mucositis. Der var ingen
signifikant stigning i samlet overlevelse.
Cisplatin-dosen var 30mg/m2 hver uge,
hvilket siden studiets start er fundet
mindre effektivt end 100mg/m2 cisplatin hver 3. uge. Forfatterne søgte at
komme dette i møde med en subanalyse
af patienter, der havde fået en samlet
dosis cisplatin over 200mg/m2. Denne
analyse viste en ikke-signifikant stigning
i progressionsfri overlevelse. To lignende studier af EGFR-hæmmere, RTOG
0522 og DAHANCA-19, har tidligere vist
negative resultater. Man må endvidere
have populationsforskelle in mente ved
fortolkning af resultaterne. Eksempelvis
var kun 6% af patienterne i det indiske
studie HPV-positive.

VIDENSKAB + KLINIK
squamous cell cancer of the oral cavity
(OC) or oropharynx (OP)”
Dette var et fase 2-studie kørt på 44
amerikanske og canadiske centre. Patienterne, som alle modtog konkomitant
kemo/stråleterapi i kurativt øjemed for
hoved/halscancer, randomiseredes til
placebo eller GC4419, som er en superoxid dismutase. Median varigheden
af grad 3-4 oral mucositis reduceredes
fra 19 dage i kontrol armen til 1,5 dage i
behandlingsarmen. Der var også et fald
i incidensen fra 65% til 43%. Stoffet er
fundet sikkert i fase 1-forsøg, men det er
fortsat uklart, om stoffet påvirker tumorrespons negativt. Forfatterne oplyser
dog, at der er prækliniske forsøg i gang,
som tyder på at stoffet har terapeutisk
virkning.

Figur 2: Nimotozumab-armen var karakteriseret af en højere incidens af grad 3-5 mucositis. Der var ingen
signifikant stigning i samlet overlevelse.

Palbociclib til hoved/halscancer

Et nyt middel imod oral mucositis

Abstract 6008: ”Multicenter phase II
trial of palbociclib, a selective cyclin
dependent kinase (CDK) 4/6 inhibitor,
and cetuximab in platinum-resistant HPV
unrelated (-) recurrent/metastatic head
and neck squamous cell carcinoma (RM
HNSCC)”

Abstract 6006: ”Results of a randomized,
placebo (PBO) controlled, double-blind
P2b trial of GC4419 (avisopasem manganese) to reduce duration, incidence
and severity and delay onset of severe
radiation-related oral mucositis (SOM)
in patients (pts) with locally advanced

tristhed, glæde,
bræk og kemo
kaffe, kage,
håb og demo
tarm, ventrikel,
bryst og lunge
gamle, voksne,
børn og unge
blegdamsvej
og kuglepenne
som livet selv:
ska til ende

Foto: Region Sjælland

Dette var et amerikansk multicenterstudie af CDK 4/6-hæmmeren palbociclib
(125mg D1-D21) i kombination med
ugentlig cetuximab (250mg) i platinresistente, cetuximabnaive, HPV-negative
hoved/halscancerpatienter. Kun data
fra én arm (30 patienter) blev præsenteret. Det var et krav, at patienterne
havde haft progression under palliativ
platinbehandling. Populationen havde en
overvægt af mænd og de fleste patienter var i performance status 1. Median
alder var 67. Halvdelen af patienterne
havde fået 2 eller flere linjer palliativ
behandling. Median samlet overlevelse
var 9.5 måneder og median progressionsfri overlevelse var 5.4 måneder. Med
forbehold for studiets opbygning og den
selekterede gruppe patienter er disse
data imponerende for 2/3 linje recidivbehandling. Et randomiseret og blindet
fase 2-studie (NCT02499120 ) nærmer
sig sin afslutning.

Bo Snedker Boman
psykolog, Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative
Enheder, Roskilde, kursusleder på blandt andet en
lang række SKA-kurser
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Nyheder om tidlig behandling
og diagnostik
af recidiverende prostatakræft
Ingen praksisændrende studier i år.

DAG RUNE STORMOEN, H-læge, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Det var i år på ASCO ikke nogen store
’practice changing’ nyheder inden for
prostatakræft, men der blev publiceret nogle negative studier vedrørende
problemstillinger, hvor vi har ventet på
svar. Nogle af nyhederne præsenteres i
følgende fire abstracts.
ABSTRACT 5000: J Clin Oncol 36, 2018
SPCG-13, udført af Scandinavian Prostate Cancer Group, er et randomiseret
fase 3-studie, der undersøger effekten
af adjuverende docetaxel efter kurativt
intenderet stråleterapi på lokaliseret
prostatakræft.
Der blev inkluderet 376 (A188+B188)
patienter, der har modtaget kurativt
intenderet strålebehandling mod prostatakræft, og er i intermediær eller høj
risiko gruppe i henhold til NCCN kriteri-

er. Patienterne er randomiseret enten
til at indgå i surveillance-arm eller til at
modtage 6 serier docetaxel (75mg/m2
i.v. q3w x 6). De er fulgt i fem år med
PSA-målinger hver tredje måned de første 2 år, og hver sjette måned de næste 3
år. Antihormonbehandling neoadjuvant
eller adjuvant er obligatorisk for begge
arme. Primært endepunkt er PSA progressionsfri overlevelse, med progression defineret som PSA >2ng/ml.
SPCG-13 resultater viser ikke nogen gevinst i tid til biokemisk recidiv defineret
som PSA >2ng/ml, ved brug af adjuverende docetaxel til intermediær- eller
højrisikopatienter med prostatakræft
efter radikal strålebehandling. Der er
tilsvarende grad af progression i begge
arme. Der findes ikke nogen signifikant
variation mellem de to grupper, hvor den
blå kurve er docetaxelgruppen og den

Figur 1: Ingen signifikant variation mellem de to grupper, hvor den blå kurve er docetaxelgruppen og den
røde er surveillance-gruppen.

røde er surveillance-gruppen (se Figur 1)
I subgruppeanalyse findes der heller ingen signifikant progressionsfri overlevelse, men der kan i højrisiko gruppen ses
en favorabel tendens til docetaxelarmen.
46% af de inkluderede patienter havde
en Gleason-score på >8.
Studieforfatter Kellokumpu-Lehtinen
konkluderer, at docetaxel i adjuvant
setting, hos høj- og intermediærrisiko
prostatakræftpatienter efter radikal strålebehandling ikke øger tid til biokemisk
relaps. Biokemisk progressionsrate var
lavere end forventet i begge arme.
SPCG-13 støtter resultaterne fra SPCG12, hvor man undersøgte adjuverende
docetaxel efter radikal prostatektomi,
hvor der heller ikke blev fundet en effekt
på forlængelse af tid til biokemisk relaps.
Patienterne i SPCG-13 er planlagt til at
blive fulgt i sammenlagt 10 år. Det bliver
interessant at se, om en forskel mellem
grupperne gør sig gældende senere i
behandlingsforløbet.
ABSTRACT 5002: J Clin Oncol 36, 2018
Estathio et al præsenterede et randomiseret fase 2 studie, hvor patienter med
biokemisk PSA- recidiv efter kurativt
intenderet radikal prostatektomi eller radikal strålebehandling, er randomiseret
til enten at modtage LHRHa eller LHRHa
plus abiraterone acetate plus prednisone
i 8 måneder.
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Figur 2: Ingen signifikant forskel på tid til testosteron-recovery i de to arme.

Primært endepunkt er PSA progressionsfri overlevelse, studiet har et positivt
udfald, hvad dette angår.

en vaccine med PSA-antigen og co-stimulatorer, som det er meningen skal inducere tumorspecifikt T-cellerespons.

På grafen til venstre kan vi se, at median
PSA-fri overlevelse i abiraterone armen
var på 28.3 måneder (24.2-35.4) versus 21.1 mnd (19.1-27.2) i LHRH armen.
Hazard ratio på 0.62 statistisk signifikant
til fordel for abiraterone armen (95% CI
0.44-0.88; p0.007).

I et Fase 2-forsøg publiceret i 2010 i
Journal of Clinical Oncology blev der
fundet 8,5 måneder øget overall survival
i prostvac armen. Det førte optimistisk
videre til fase 3-studiet PROSPECT, der
blev præsenteret i år.
I PROSPECT har man undersøgt patienter
med metastatisk kastrationsresistent
prostatakræft, som er randomiseret til at
modtage enten placebo, prostvac eller
prostvac med knoglemarvsstimulerende
faktor (GM-CSF). Der var planlagt 400 pt
i hver arm, og behandlingsperioden for
hver patient forløb over 5 måneder med i
alt 7 vaccinationer.
Alle standardbehandlinger efter vaccination var accepteret. Inklusion begyndte
november 2011, og herefter har patienterne indgået i opfølgning indtil 3. interimanalyse i september 2017, hvor studiet
blev afsluttet præmaturt.

Subgruppeanalyse af data viste at abiraterone-armen var favorabel uafhængig
af PSA før behandling, Gleason-score,
patologisvar, tid fra relapse til behandling, kurativ behandlingsmetode ved
enten radikal prostatektomi eller ekstern
stråleterapi (57%)
På grafen til højre i Figur 2 er det demonstreret, at der ikke er signifikant forskel
på tid til testosteron-recovery i de to
arme.
Studiet er vigtigt med tanke på, at det
viser en betydelig forskel i PSA-progressionsfri overlevelse. Om dette medfører
øgning i overlevelse (OS) må undersøges
videre. Der er ikke tilstrækkelige data
til at ændre standardbehandling ud fra
dette fase 2-studie. Hvorvidt, det bliver
bekræftet i større studier, bliver interessant at se.
ABSTRACT 5006: J Clin Oncol 36, 2018
PROSPECT er et randomiseret fase 3-studie, hvor man har undersøgt effekten af
vaccinebehandlingen prostvac på patienter med metastatisk kastrationsresistent
prostatakræft, der er asymptomatisk eller
har få symptomer.
Rationalet bag behandlingen bygger på

Primært endepunkt var overall survival,
og man har ikke kunnet se nogen effekt.
Subgruppeanalyse har ikke vist nogen
forskel i OS på de 3 arme. Sekundært
endepunkt var PFS, og heller ikke her var
der nogen difference mellem de 3 arme.
PROSPECT kom negativt ud for både primære og sekundære endepunkert og har
ikke vist nogen gavnlig effekt på mCRPC.

anvendt billeddiagnostisk undersøgelse,
der tilsyneladende kan påvise dissemineret sygdom tidligere end med konventionel billeddiagnostik. I dette prospektive
studie forsøger man at finde den positive
prædiktive værdi ved brug af 68Ga-PSMA11 PET/CT på prostatakræftpatienter
med PSA recidiv efter kurativt intenderet
behandling.
Patienter, der har fået lokalbehandling
i form af radikal prostatektomi eller
radikal strålebehandling, kan ved PSA
recidiv inkluderes i studiet. PSA recidiv
defineres efter radikal prostatektomi ved
PSA >0.2ng/ml, og efter strålebehandling
med PSA nadir +2ng/mL. (ASTRO-pheonix
consensus). 250 patienter blev inkluderet
i studiet med en medianalder på 68år,
median PSA på 1.9, og hvor 38 % havde
en PSA på <1. 82% af patienterne var
prostatektomeret og resterende 18%
strålebehandlet. 34% af patienterne
havde en Gleason-score på >8 i primærbiopsi.
Hos patienter med PSA recidiv på <1 blev
der fundet lesion i ca 40%. Hos patienter
med PSA >1 ved recidiv blev der fundet
en læsion i cirka 80% af tilfældene.
Så meget som 78% af de fundne læsioner
var ikke lokale, hvorfor skanningen kan
have betydning for behandlingsvalg. Studiet fandt en positiv prædiktiv værdi på
85% i de patienter, hvor det blev verificeret prostatakræft i PET-positiv læsion ved
histopatologi (33pt).
Studieforfatter mener, der er tilstrækkelige data til fordel for brug af PSMA PET/
CT til prostatakræftpatienter med PSA
recidiv og anbefaler, at undersøgelsen
tilbydes og anbefales til denne patientgruppe.

Man forsøger nu i et fase 2-forsøg at se,
om prostvac i kombinationsbehandling
med nivolumab kan have effekt som
neoadjuvant behandling til patienter med
lokaliseret prostatakræft.
ABSTRACT 5001: J Clin Oncol 36, 2018
PSMA PET/CT imaging er en tiltagende
S. 23
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Kan en tidligere onkologisk
tilgang for melanompatienter
redde liv?
Der er fokus på adjuverende og neoadjuverende behandling til melanompatienter. En tilgang, som er dagligdag blandt mange andre kræfttyper.

DORTE LASSEN, H-læge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Endnu et spændende år på ASCO 2018.
Det var præget af at tænke udenfor boksen med henblik på behandlingsstrategier, -regimer og -sammensætninger ved
behandling af malignt melanom.

(IIIB, IIIC, IV), PD-L1 status (< 5%, ≥ 5%)
og BRAF status (muteret, wildtype). I alle
subgruppe analyser er NIVO signifikant
bedre end IPI.

Adjuverende behandling

Neoadjuverende behandling, som
primært bruges i kræftbehandlingen til
at reducere tumorstørrelse, undersøges
også intenst ved melanom i disse år.
Nogle af disse patienter ender med at
blive sygdomsfrie inden operation, og
en overvejelse kunne være, om immunterapi virker mere effektivt, jo tidligere
man indsætter behandlingen, fremfor
at behandle når patienten har udbredt
metastatisk sygdom.

I USA er ipilimumab (IPI), nivolumab
(NIVO) og dabrafenib + trametinib (Dabra/Tram) allerede godkendt som adjuverende behandling til malignt melanom.
I Europa afventes fortsat en godkendelse
på NIVO og Dabra/Tram. Herudover foreligger der positive data fra EORTC 1325,
som sammenligner Pembrolizumab vs.
placebo. CheckMate 238 præsenterede
som de eneste opdaterede resultater på
ASCO 2018.
Abstract 9502: Adjuvant therapy with
nivolumab versus ipilimumab after complete resection of stage III/IV melanoma:
Updated results from a phase III trial
(CheckMate 238)
Checkmate 238 er et to-armet studie,
som sammenligner NIVO 3 mg/kg hver
anden uge med IPI 10 mg/kg hver tredje
uge i høj-risiko, komplet-reseceret stadie
IIIB, IIIC og IV melanom-patienter. IPI er i
USA standard til denne gruppe patienter.
Det primære endepunkt var recidiv-fri
overlevelse (RFS). Med en opfølgningstid
på 2 år viser resultaterne en signifikant
højere RFS i NIVO-gruppen. RFS er målt
12, 18 og 24 måneder efter opstart af
behandlingen og er hhv. 70%, 66% og
63% for NIVO, og 60%, 53% og 50% for
IPI. De har stratificeret yderligere i stadie

Neoadjuverende behandling

Abstract 9508: Interim analysis of a
randomized, open-label phase 2 study
of talimogene laherparepvec (T-VEC)
neoadjuvant treatment plus surgery vs

surgery for resectable stage IIIB-IVM1a
melanoma
T-VEC er et gen-modificeret Herpes-virus, som deler sig i tumorceller og producerer GM-CSF.
Studiet sammenligner neoadjuverende
T-VEC x 6 + kirurgi med kirurgi alene af
stadie IIIb-IVM1a resektabelt malignt
melanom. Opfølgningsperioden er 5 år.
Primært endepunkt er RFS, mens sekundære endepunkter inkluderer bl.a. overall survival (OS) og patologisk komplet
respons (pCR). På nuværende tidspunkt
er der ikke nogen data på RFS eller OS,
som forventes i slutningen af året. Den
nuværende opgørelse fokuserer på
responsraten af T-VEC . Ud af 68 klinisk
evaluerede patienter, som modtog
T-VEC, havde 3 (4,4%) komplet respons, 7
(10,3%) partiel respons, 21 (30,9%) stabil
sygdom, 35 (51,5%) progression og 2

”Tiny Happy Man’s Statues” ved Riverwalk i Chicago.
Foto: Dorte Lassen
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Figur 1: Progression-free survival, distant metastasis-free survival og overall survival i “neoadjuvant immune checkpoint blockade”-studiet.

(2,9%) kunne ikke blive evalueret. Dette
svarer til en total klinisk responsrate på
31 (45,6%). Overraskende var den patologiske komplet responsrate i effektanalysen på 21,1%, og der var en højere
rate af R0-resektioner i T-VEC-gruppen
sammenlignet med kirurgi-gruppen på
hhv. 56,1% og 40,6%.
Abstract 9510: Neoadjuvant immune
checkpoint blockade in patients with
high-risk resectable metastatic
melanoma
Patienter med høj-risiko resektabelt
metastatisk melanom blev randomiseret
til enten neoadjuverende NIVO 3 mg/kg
hver anden uge op til x 4 eller IPI 3 mg/
kg + NIVO 1 mg/kg hver tredje uge op
til x 3 – efterfulgt af operation, hvis de

stadig var resektable. Efter operation
modtog begge arme adjuverende NIVO 3
mg/kg hver anden uge op til 6 måneder.
Det primære endepunkt var pCR, mens
sekundære endepunkter inkluderede
bl.a. toksicitet, progressionsfri overlevelse (PFS), distant metastasis-free survival
(DMFS) og OS. Der blev kun inkluderet 23
patienter. 12 patienter modtog neoadjuverende NIVO, hvoraf 3 (25%) havde
pCR, 5 (41,7%) havde stabil sygdom og
4 (33,3%) havde progression, hvoraf 2
(16,7%) blev uresektabelt. Toksiciteten
var meget lavt med grad 3-4 bivirkninger
på 8%. 11 patienter modtog kombinationen IPI + NIVO, hvoraf 5 (45%) havde
pCR, 2 (18,1%) havde stabil sygdom, 3
(27,3%) partiel respons og 1 (9,1%) havde
progression, men var stadig resektabelt.
Derimod var toksiciteten betydelig hø-

”Tak til SKA for styrkelse
af den tværfaglige professionalitet i onkologien, for
kurser, Post-ASCO-møder
og meget mere. Fint med
ny arbejdsdeling med
mange andre aktører på
banen. Held og lykke til
medarbejdere og gamle
venner ”

jere med 73% af patienter, som fik grad
3-4 bivirkninger. Dette var også årsagen
til, at Data and Safety Monitoring Board
stoppede studiet før tid. PFS, OS og
DMFS var mest favorabelt for kombinationsbehandlingen IPI + NIVO (Figur 1),
selvom det ikke nåede statistisk signifikans pga. den lave inklusion.

Konklusion
Adjuverende behandling af malignt
melanom har vist en forbedring af RFS
og OS. På baggrund af flere positive fase
III-studier samt godkendelse i USA må
man forvente en snarlig godkendelse
i Europa af adjuverende behandling af
malignt melanom. Hvad angår neoadjuverende forsøg er disse i gang og data
må afventes.

Mikael Rørth
overlæge, professor
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Supportive care under forandring
– stadig symptom management
Fra studier af kemoterapi-induceret neuropati til et hurtigt blik over
felter som mindfulness, yoga og akupunktur.

SEBASTIAN W. NIELSEN, , I-læge, Klinisk Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Supportive care er et bredt felt, der
forsøger at rumme mange emner. Fra
de traditionelle supportive care emner
såsom kvalme/opkast og neuropati, til
nyere emner som ”integrerede terapier” (eng: ”Integrative Medicine”), der i
Danmark betegnes komplementær og
alternativ medicin (CAM).
I år var ASCO præget af begge dele. Fokus for denne artikel vil være et par retningsgivende studier inden for behandling af kemoterapi-induceret neuropati
samt en mindre reportage over begrebet
integrerede terapier.

Abtract nr.: 10018: ”Pretreatment physical activity to predict short- and longterm chemotherapy-induced peripheral
neuropathy (CIPN) in a nationwide
longitudinal study of paclitaxel for breast
cancer.”
Mængden af interesse og forskning i
fysisk aktivitet og motion i forbindelse
med kræftsygdomme stiger. Her præsenteres fund fra et amerikansk nationalt
studie, hvor 200 kvinder med brystkræft
udfylder VAS 0-10 over neuropatigener
1 uge forud for kemoterapi med kurativt
intenderet paclitaxel, 1 måned inde i
behandling og 6 måneder efter behandlingen. Studiets hovedfund viser, at 15

minutter fysisk aktivitet dagligt før behandling med paclitaxel er signifikant associeret med -0,5 point på VAS. Studiet
er korrigeret for alder, body-mass-index,
diabetes samt kumulativ paclitaxel dosis.
Resultatet er interessant, fordi det
bekræfter andre observationelle studier
i en prospektiv kontekst. Studiet primære begrænsning ligger i grunddesignet,
hvor fastlægning af kausalitet er umuligt.
Ligeledes kan ukendte såvel som kendte
konfoundere (eksempelvis andre CNS/
PNS-sygdomme) influere resultatet, da
der ikke er taget højde for disse.

Figur 1. Figur 1: 40% af patienterne, der modtog Scrambler-terapi, oplevede 50% reduktion af smerte mod 20% for gruppen, der modtog transkutan elektrisk nerve
stimulation (TENS).
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Abstract nr.: 10016: ”Scrambler therapy
for established chemotherapy-induced
neuropathy: A randomized phase II trial.”
Dette studie følger op på behovet for
at undersøge og udbygge den såkaldte Scrambler-teknologi til behandling
af kemoterapiinduceret neuropati i et
randomiseret studie. Kort fortalt sendes
elektriske impulser ind i patienten via
overfladeelektroder henover de nervebaner, der er afficeret af neuropati.
Formålet er at erstatte smertesignalet
med et ikke-smerte signal. Metoden kan
sammenlignes med transkutan elektrisk
nerve stimulation (TENS), der tidligere
har været brugt til behandling af diverse
smertetilstande.
Studiet er designet som et randomiseret
studie hvor Scrambler-terapi sammenlignes overfor TENS. 50 patienter blev randomiseret til at modtage 30 minutters
Scrambler-terapi eller 30 minutters TENS
14 dage i træk. Man tillod patienterne
at krydse over for 2 ugers yderligere
behandling.
Studiets primære endepunkt var opfyldt
for de patienter, der opnåede mindst
50% reduktion i neuropatigener målt på
EORTC CIPN20 – et relativt ambitiøst mål
indenfor neuropati. Studiet havde endvidere flere eksplorative endepunkter
heriblandt fMRI og mRNA ændringer før
og efter behandling. Disse data foreligger endnu ikke, og i Figur 1 præsenteres således resultater for det primære
endepunkt.
I resultaterne (Figur 1) ses Scrambler-terapi at være bedre end TENS. Blandt
andet oplevede 40% af patienterne, der
modtog Scrambler-terapi, 50% reduktion
af smerte mod 20% for TENS gruppen.
Forfatterne forbereder et fase 3-studie,
hvor ambitionen blandt andet er at forsøge at blinde patienten.
Abstract nr.: 10016: ”Randomized, double-blind, phase III trial of monosialotetrahexosylganglioside (GM1) versus placebo
in GI cancer patients with oxaliplatin
induced peripheral neurotoxicity.”
I dette fase 3-studie fra Kina præsenteres interessante resultater for farmako-

logisk behandling af oxaliplatininduceret
neuropati. 145 patienter, i behandling
med oxaliplatin eller hvor oxaliplatin var
blevet seponeret senest 21 dage ved
opstart, blev randomiseret til at modtage IV GM1 eller placebo. Forsøget kørte
indtil neurotoksiciteten progredierede
eller patienterne rapporterede ingen
ændring i neurotoksicitet gennem to
behandlinger. Det primære endepunkt
var reduktion af neuropati ≥30% målt på
EORTC QLQ-MCIPN20, de sekundære var
VAS reduktion ≥30% samt evt. bivirkninger målt med CTC 4.03 gennem 1år.
39 (53%) patienter, der fik GM1 mod 10
(14%) i placebogruppen, opnåede ≥30%
af MCIPN20. P < 0.0001, og der blev ikke
registreret nogen bivirkninger værre
eller lig med grad 3. Vores viden om
studiet er ufuldstændig og forfatterne
præsenterede blandt andet ingen demografiske data for patientpopulationen,
hvilket gav anledning til kritik. Resultatet
er dog interessant, hvis det kan reproduceres i vestlig kontekst.

Alternativ, komplementær
eller integreret – et behov for
afgrænsning
I Danmark findes en livlig debat omkring CAM, og patienter i det danske
sundhedsvæsen synes at opsøge disse
metoder i højere grad. Debatten er
kendetegnet ved at være noget polariseret mellem tilhængere af indførelse
på betingelse af grundig videnskabelig
undersøgelse med et højt positivistisk

evidensgrundlag og patientforeninger,
politikere og mediers meningsgivende,
patientcentrerede fortællinger. Det er
en debat med høj grad af generalisering
for et meget bredt og komplekst emne,
der indeholder mange forskelligartede
metoder.
Ved ASCO 2018 mødet var begrebet
’alternativ medicin’ fraværende og
emner såsom kosttilskud, akupunktur,
mindfulness og naturmedicin blev betegnet primært som komplementær eller integreret medicin. Man diskuterede ikke,
om man skulle bruge disse metoder, men
hvordan man skulle bruge dem. Her var
en hel klar holdning om, at mindfulness,
yoga og akupunktur på indikationen
angst (distress) eller søvnløshed var at
anbefale og integrere modsat terapier
med potentielle ukendte farmakologisk
bivirkninger, såsom naturmedicin eller
kosttilskud. Dette er på linje med nyligt
publicerede guidelines inden for komplementære terapier til brystkræftpatienter,
hvor eksempelvis mindfulness opnår
grad 2A evidens til behandling af angst
(distress).
Evidensniveauet for visse former for
komplementære behandlinger er højt og
det fik mig til at reflektere over behovet for en bedre afgrænsning af CAMs i
alternative, komplementære eller muligt
integrerbare terapier.

”Professor Heine Høi
Hansen var meget visionær, da han skabte SKA
for mere end 20 år siden.
Det opfyldte et stort behov
for nationale, evidensbaserede retningslinjer, protokoloversigter og kurser.”
Ulrik Lassen
professor, klinikchef, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
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Bedre
patientinvolvering
i kræftbehandling
Der er i disse år en stigende interesse for
brug af patienters egne oplysninger om
helbred og livskvalitet i form af såkaldte patient-reported outcomes (PRO).
Oplysningerne indsamles typisk digitalt
ved hjælp af validerede spørgeskemaer. Hidtil har PRO overvejende været
anvendt i kliniske forsøg til at måle effekt
af behandling, og metoderne bag har
haft dette fokus. PRO har imidlertid også
potentiale til at sikre, at kræftindsatsen
i Danmark i endnu højere grad tager
udgangspunkt i den enkelte patients
livssituation, behov og ønsker. Samtidig
kan patientens perspektiv være afgørende for at opnå kvalitet i behandlingen.
Hvordan og til hvilke formål PRO bruges
bedst, er noget vi skal blive klogere på i
de kommende år.

at sikre koordinering og sammenhæng
mellem forskellige indsatser.

Den bedste behandling
Overordnet mener jeg, der er to formål
med at indsamle patient-reported outcomes, som begge gavner patienten.

Regeringen og regionerne har i økonomiaftalerne for 2016 og 2017 aftalt at
udbrede brugen af patient-reported
outcomes i behandlingen af patienter
med prostatakræft eller brystkræft. Og
arbejdet med implementering er allerede i gang på flere af landets sygehuse.
Derudover er der tale om en
række forskellige nationale
initiativer, der fokuserer på
indsamling af PRO i alle dele
af sundhedsvæsenet. Det
er godt. For det betyder, at
vi kan bevæge os mod en
kultur, hvor vi er endnu
bedre til at lytte til patienten. Men vi skal passe på,
SKA Nyt
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For det første skal PRO bruges af behandleren sammen med patienten, når
der skal tages vigtige beslutninger om
behandling og forløb, så mennesker der
har fået kræft, tilbydes et skræddersyet
forløb, der tager udgangspunkt i den
enkeltes behov og ønsker.
Hidtil har kræftforskningen kunnet påvise en sammenhæng mellem brug af PRO
i klinisk praksis og forbedret læge-patient kommunikation samt øget patienttilfredshed. Tilsvarende er der tegn på,
at systematisk brug af PRO forbedrer
monitoreringen af symptomer og understøtter tidlig opsporing af behov. Det er
imidlertid endnu ikke dokumenteret om
anvendelse af PRO bidrager til at forbedre patientens livskvalitet eller forlænge
patientens levetid. Men vi begynder at
se små indikationer herpå. Fremover vil
vi også se flere studier på området.
For det andet skal PRO anvendes til at
sikre og udvikle kvaliteten, så vi hele
tiden kan gøre behandlingen af patienterne bedre og bedre. Men det kræver,
at vi ved mere om, hvordan det
går patienterne efter endt
behandling. Og her er der
et væsentligt potentiale i
ikke kun at se på overlevelsen alene.
Fordi vi bliver bedre til
at behandle kræft og
flere og flere overlever
kræftsygdom, betyder
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det samtidig at et vigtigt mål med behandlingen bliver, at sikre patienten den
bedst mulige livskvalitet. Har behandlingen mindsket smerter? Har patienten
samme livskvalitet, som før hun blev
syg? Har patienten senfølger? Hvad er
langtidsvirkningen efter bestråling? Det
er spørgsmål, hvor patientens perspektiv
er afgørende, hvis man ønsker at belyse
effekt af den samlede indsats gennem
hele patientens sygdomsforløb. Der er
tale om et stort udviklingsområde, som
vi i Danmark først lige akkurat har taget
hul på.
Ideelt skal begge formål bringes i spil.
Både hvor PRO anvendes som værktøj til
at supplere den sundhedsfaglige indsats
til gavn for den enkelte, og som redskab
til at patienterne er med til at udvikle
kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats.
Imidlertid er der en række barrierer til
afprøvning og implementering, som skal
imødegås.

Barrierer til systematisk brug
I Kræftens Bekæmpelse har vi i en årrække forsket og udviklet i brug af PRO til at
forbedre kræftforløb. Der er særligt to
problemer, vi er optagede af at adressere. Det første hænger sammen med
patienten. Det andet er af metodologisk
karakter.
I Kræftens Bekæmpelse har vi spurgt
kræftpatienter om, hvordan de oplever
kvaliteten af PRO-værktøjer, når de
anvendes som udgangspunkt i konsultationen. Og det er tydeligt, at de ser
en klar fordel med PRO. Mange oplever,
at de i samtalen med lægen hurtigt, når
frem til det, der er vigtigt for patienten.
Men sådan er det kun i de tilfælde, hvor
patienterne rent faktisk oplever, at deres
PRO-data bliver brugt. Ellers opleves utilfredshed, efterspørgsel på tilbagemelding, skuffelse, irritation og spild af tid.
Med stor sandsynlighed vil patienterne
på et tidspunkt stoppe med at udfylde
flere PRO-skemaer.
Det leder os frem til et andet problem.
Hvordan der sikres høj svarprocent –
og dermed kvalitet i data. Grunden til,
at det godt kan være en udfordring er
imidlertid ikke manglende villighed eller
interesse fra patienterne. Tværtimod.
Ligesom med det første problem, er der
derimod tale om en række organisatori-

ske barrierer, som skal imødegås for at
PRO bruges optimalt
Dels er der tale om nye digitale værktøjer, der skal tages i brug. Det tager tid.
Og det kræver tilvænning. Dels er der
tale om en ny måde at gå til konsultationen på, hvor patientens dagsorden
fylder mere, end klinikerne er vant til.
Derfor er det nødvendigt at fokus rettes
mod, at få brugen af PRO helt ind i
hjertet af praksis at leve, så det gavner
patienten.

Partnerskab om PRO
Denne udvikling er vi ti organisationer,
der gerne vil bidrage til. Derfor har
Kræftens Bekæmpelse taget initiativ til
et partnerskab, der skal være med til at
arbejde for, at kræftpatienter oplever et
inddragende forløb, der er skræddersyet
til lige præcis deres livssituation, behov
og ønsker.
Patienterne har en med andre ord en
unik viden, vi som sundhedsvæsen med
fordel kan blive bedre til at gøre brug af.
Hvis vi systematisk indsamler – og aktivt
anvender – patienternes egne oplysninger om helbred og livskvalitet, kan vi
bane vejen for mere og bedre patientinvolvering i behandlingen af kræft.

Om Partnerskab
om PRO

Partnerskab om PRO består af
Kræftens Bekæmpelse, Danske
Regioner, Region Hovedstaden og
Rigshospitalet, Region Sjælland
og Sjællands Universitetshospital,
Region Syddanmark og Odense
Universitetshospital, Region
Midtjylland og Hospitalsenheden Vest, Region Nordjylland og
Aalborg Universitetshospital,
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings-program (RKKP), DMCG.
dk og Danske Patienter.
Partnerskab om PRO er støttet
med 7 millioner kr. fra Kræftens
Bekæmpelse.
Læs mere her:

Camilla
Hassing Grønbæk

konsulent i Kræftens Bekæmpelse
og programleder for Partnerskab
om PRO og har ansvar for at lede
partnerskabets forsknings- og udviklingsprogram, som pt. har fem
projekter – ét i hver region.
Derudover er Camilla medlem af
styregruppen for det nationale
arbejde med PRO i Sundheds- og
Ældreministeriet, hvor hun
repræsenterer danske patienter.
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Østdanske regioner sammen
om personlig medicin
Region Hovedstaden og Region Sjælland bevæger sig ind
i et nyt paradigme i fællesskab.
Region Hovedstaden har budt Region
Sjælland ”op til dans” i ønsket om i fælleskab at opbygge en model for personlig medicin, skriver Region Sjælland i sin
forskningsfaglige årsrapport.
Det østdanske samarbejde fokuserer hovedsageligt på at sikre en meget tydelig
forankring i den kliniske virkelighed og
sikre, at de værktøjer, som skal etableres, bliver målrettet klinikkens behov.
”Region Sjælland er i den unikke og særlige situation at have én central datahub
i PFI (Produktion, Forskning og Innovation, red.) med adgang til alle kliniske
data og med ekspertisen til at håndtere

og analysere dem”, lyder det videre i
årsrapporten.

Basisenhed på Rigshospitalet, satellitter andre steder på Sjælland
Dette gør Region Sjælland i stand til at
tage ansvar for udviklingen af en tværregional databank samt tidssvarende analyse- og informationssystemer, skriver
Region Sjællands forskningsansvarlige.
Den østdanske infrastruktur er organiseret som en inkluderende paraplymodel,
der har en åben og tilgængelig struktur
for alle kliniske forskere på sygehusene.
Basisenheden vil ligge på Rigshospitalet

i Enhed for Genomisk Medicin. Der vil
ligeledes være satellitter andre steder i
de to østdanske regioner, skriver Region
Sjælland, der indtil videre arbejder med
udvikling af personlig medicin inden for
blandt andet brystkræft, hæmatologi og
kirurgisk behandling af tarmkræft. /SKA

Regeringen og Danske Regioner lancerede i december 2016 en national
strategi for personlig medicin, hvor blandt andet forebyggelse og behandling
i højere grad tilpasses den enkelte patients individuelle biologi og fysiologi.
Illustration: Colourbox.com
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15. Post-ASCO Symposium, 2018
på IDA Mødecenter, København:
stemningsbilleder
Fotos: Kaare Smith

S. 31

SAMFUND + MENNESKER

Ikke et nyt
sygdomsforløb,
blot senfølger
Senfølger er på alles læber i denne tid. Hvad er det for en størrelse, og hvad er
forskellen på bivirkninger og senfølger?
Hvornår skal vi informere patienterne om senfølger? Skal vi
overhovedet informere om senfølger?
Dette er spørgsmål, der ofte stilles i klinikken – af alle
faggrupper.
FSK holdt en spændende temadag d.18. maj med netop
senfølger som overskrift.
Her fik vi svar på nogle af alle de spørgsmål, som alle stiller.
Senfølger kan defineres som:
”helbredsproblemer, der opstår under primær behandling
og bliver kroniske, eller som opstår og manifesterer sig
måneder eller år efter behandlingen er afsluttet” med et
citat fra overlæge, seniorforsker Susanne Dalton.
Der etableres i denne tid, med støtte fra Kræftens Bekæmpelse, senfølgeklinikker rundt om i landet. Fokus her er, at
der skal forskes i senfølger, så vi kan blive klogere på, hvad
det er for noget og ikke mindst, hvad vi kan gøre for at
afhjælpe senfølgerne.
Rigtig mange mennesker med kræft – og ikke mindst mennesker, der har haft kræft – lever med senfølger.
Senfølgerforeningen gør et kæmpe stykke arbejde for at
hjælpe denne stadigt voksende gruppe af mennesker, der
har en hverdag præget af senfølger. Eksempelvis kæmpes
der for, at der kommer tilskud til fysioterapi, idet det er en
stor udgiftspost for det enkelte menneske – og alle derfor
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ikke har adgang til denne hjælp.
Foreningen yder også personlig hjælp. De har rigtig mange
opkald fra mennesker, der lider af senfølger. Der er altså
her et kæmpe gab imellem behandling og opfølgning / efterbehandling. Hvordan kan vi som sundhedsprofessionelle sikre os, at vi også favner denne del af et kræftforløb?
Der er flere steder, hvor der er i det små etableres senfølgeambulatorier, og patienterne efterspørger i stigende
grad viden herom.
Nye diagnoser
Idet senfølger kan opstå måneder og år efter afsluttet
behandling er det igen vigtigt, at vi tænker på tværs. Vi

”Hendes reaktion
fortalte mig, at det
her, det kan vi gøre
meget bedre.”

Ditte Naundrup Therkildsen
Faglig konsulent, tidligere formand for FSK
udviklingssygeplejerske, Hæmatologisk Afdeling
X, Odense Universitetshospital
Master i humanistisk sundhedsvidenskab og
praksisudvikling fra Aarhus Universitet

skal sikre, at den rette viden og ekspertise er der, hvor
patienterne er. Vi skal altså samarbejde på tværs og sikre,
at de sundhedsprofessionelle i primær sektor har viden og
kompetencer på specialistniveau indenfor området – idet
det er her, patienterne typisk befinder sig, når problemerne opstår.
Jeg har selv lige mødt en tidligere patient, en kvinde, jeg
passede for år tilbage.
Hun fortalte, at hun havde det rigtig svært, idet hun havde
fået nye sygdomme. Der er problemer med hukommelsen,
hun er depressiv og så har hun oven i købet fået hjerteproblemer. Hun havde konsulteret læger, er blevet sendt
rundt i forskellige specialer og oplevede det som endnu en
tur i systemet, nu med nye diagnoser.
Jeg fortalte hende om senfølger. Hun blev SÅ lettet. Lettet
over at alle symptomer kan adresseres til den tidligere
kræftsygdom og behandlingen af denne. At hun ikke var i
et ”nyt” sygdomsforløb. Hendes reaktion fortalte mig, at
det her, det kan vi gøre meget bedre. At vi, samlet set, skal
blive meget bedre til at inkludere senfølger i det samlede
forløb for mennesker med kræft.

FSK
Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker (FSK)
har eksisteret siden 1980 - og er med ca. 1000
medlemmer et af de ældste og største faglige
selskaber under Dansk Sygeplejeråd.
Formålet med FSK er at udvikle og synliggøre
sygeplejens betydning indenfor kræftområdet.
Alle aktive medlemmer af Dansk Sygeplejeråd,
som er beskæftiget med kræftpatienter, kan
optages.
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Citat citat slut
”Det går stik imod ønsket den forkerte vej med de kritisk vigtige antibiotika.
Det skal vi nu alle have et øget fokus på”
Ellen Trane Nørby (V), sundhedsminister

”Sundhedsvæsenet er blevet et gigantisk tag selv-bord og en oplagt karrieremulighed for økonomer, jurister,
etnografer, cand.scient.pol.er, politikere, IT-folk, ingeniører, psykologer, projektmagere, kommunikationseksperter, teambuildere, konsulenter og kulturgeografer – hvoraf ingen dybest set bidrager til at løse sundhedsvæsenets kerneydelse”
Steffen Jacobsen, tidligere overlæge og kirurg,
aktuel med debatbogen Hvis De lige vil sidde helt stille, frue, dr. Jacobsen er ny på afdelingen

“Mangel på praktiserende læger er en alvorlig trussel mod hele det danske sundhedsvæsen”. #sundpol
Formand Andreas Rudkjøbing/ PLO, på Twitter

”Markant dyrere cigaretter er det mest effektive våben mod unges rygning, viser ny rapport. Christiansborg
drøfter i dag, om prisen skal hæves til 65 kr., men de færreste politikere er klar til mærkbart højere priser.”
Politiken

”Jeg synes, vi har leveret et godt projekt til tiden og prisen, og så har vi haft nogle tekniske udfordringer, men
det udvikler sig hele tiden i den rigtige retning. Min mening er faktisk, at når vi når til primo 2019, så vil tingene omkring Sundhedsplatformen stå rigtig fornuftigt.”
Hjalte Aaberg, afgående direktør, Region Hovedstaden, til Dagens Medicin

”uprofessionel og kritisabel”
Rigsrevisionen, om Region Hovedstadens forberedelse af Sundhedsplatformen, ifølge Politiken

SKA Nyt
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Region Hovedstadens
medarbejdere giver SP
dumpekarakter
Kun 27 procent af de ansatte i Region
Hovedstaden er tilfredse med Sundhedsplatformen. 40 % er utilfredse ifølge
en brugerundersøgelse, som Region
Hovedstaden har foretaget blandt de
hospitalsansatte, der bruger Sundhedsplatformen. /SKA

Ledende Roskilde-onkolog i hovedbestyrelsen
hos KB

Øget aktivitet trods SP
på Rigshospitalet

Hullede, onkologiske
databaser

Rigshospitalets Onkologisk Klinik har
fået en oversigt over antallet af unikke
CPR-numre, der har været gennem klinikkens døre i henholdsvis 2016 og 2017,
og det viser sig, at klinikken har samme
antal patienter, men over 100.000 fremmøder i 2017. Det er en stigning på 4 %,
beretter klinikledelsen i deres nyhedsbrev til personalet. Det dokumenter ifølge samme klinikledelse den ”fantastiske
indsats, som hele personalet har ydet på
trods af alle udfordringerne.” /SKA

Hver sjette kliniske kvalitetsdatabase
mangler indberetninger på grund af
Sundhedsplatformen, viser aktindsigt
foretaget af Dagens Medicin. På det
onkologiske område er der problemer
med Dansk Kolorektal Cancer Database,
Dansk Lungecancer Register, Dansk Neuroonkologisk Register og Dansk Prostata
Cancer Database, viser analysen foretaget af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP. /SKA

Mads Nordahl Svendsen, ledende overlæge på Sjællands Universitetshospital,
er valgt som medlem af hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse. Rigshospitalets Helen Bernt Andersen blev ved
samme lejlighed valgt som ny formand.

Sundhedsplatformen
er ikke dyrere end
Systematic

/SKA

Syddanmark og
Midtjylland er klar til samarbejde om journalsystem
Region Syddanmark har valgt samme
epj-system som Region Midtjylland, og
de to regioner har ambitioner om at
samarbejde om udvikling og dele omkostninger i fremtiden. /SKA

DSKO: Lad os fordele
industriens penge
Formanden for Dansk Selskab Klinisk Onkologi, Lars Henrik Jensen, foreslår ifølge
Sundhedspolitisk Tidsskrift at inddrage
selskabet – i stedet for hospitalernes
ledelser – til at stå for onkologernes
efteruddannelse. /SKA

Podcasts med patientfortællinger på
Rigshospitalets
hjemmeside
Rigshospitalets Onkologisk Klinik har
søsat podcasts med patientfortællinger,
til fri afbenyttelse for alle patienter. Patienternes fortælling suppleres af afdelingslæge Iben Spanggaard, der fortæller
om behandling af og støtte til kræftsyge
patienter. /SKA

På billedet ses blot et lille udsnit af huerne.
Foto: Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Huer til patienter,
lavet af frivillige
I marts blev mere end 100 huer i alle
farver og mønstre afleveret til Rigshospitalets Onkologisk Klinik. Huerne kommer
fra et par flittige kvinder, som gennem
pårørende har kræft tæt inde på livet.
Over vinteren har de strikket til sammen
104 huer, og nu kan hovedtøjet komme
Rigshospitalets patienter med bare hoveder til gode. Huerne vil blive fordelt ud til
de forskellige afsnit, hvorfra patienterne
kan få én, hvis de ønsker det. /SKA

Studie: 142.000 fremtidige
kræfttilfælde kan undgås
ved totalt rygestop
142.000 færre ville få en kræftsygdom
hen over de næste 30 år, hvis alle stopper med at ryge i Danmark. Det viser et
nyt studie, hvor forskere har forsøgt at
regne sig frem til, hvor mange kræfttilfælde man kan forhindre i forskellige
scenarier, hvor færre danskere ryger.
Studiet er publiceret i European Journal
of Cancer og er finansieret med støtte
fra Kræftens Bekæmpelse og Nordic
Cancer Union. /SKA

Forskellene i prisen på nye elektroniske
patientjournaler i Region Syddanmark
og Region Sjælland skyldes forskellige
finansieringsmodeller. ”Den store forskel
i de to beløb skyldes to vidt forskellige
finansieringsmodeller. Vi har i Region
Sjælland valgt en model, hvor vi betaler
et stort startbeløb for anskaffelsen og
implementeringen af systemet og efterfølgende en mindre årlig udgift. I Region
Syddanmark har de valgt den omvendte
løsning”, siger Heino Knudsen (A), regionsrådsformand i Region Sjælland, efter
han er blevet opdateret på de to udbud
af elektroniske patientjournaler. /SKA

Flere får nu HPV-vaccinen
Der er en markant fremgang i antallet af
piger, der takker ja til tilbuddet om en
HPV-vaccine. Det viser en ny rapport,
som Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Statens Seruminstitut står bag.
”Særligt opmuntrende er det, at tilslutningen til vaccination imod livmoderhalskræft er steget med i alt 12 procentpoint
på kun ét år,” siger Bolette Søborg,
overlæge i Sundhedsstyrelsen. /SKA

Stigning i HPV-vacciner på 12 procentpoint på kun
et år. Foto: Colourbox.com
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Tal der tæller

6,81
6,81%
%

regionalt forlig – OK18 – til generelle lønstigninger 2018-2020,
godkendt af Hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd d. 2. maj.
Den generelle prisudvikling i samme periode skønnes at
være på 5,08 procent, så lønstigningerne forbedrer dermed
sygeplejerskernes
realløn.
Derudover
privatlønsværnet
nu væk,
regionalt forlig – OK18
– til
generelleer
lønstigninger
2018-2020,
så lønudviklingen
på det offentlige
område
fremoverd.kommer
godkendt
af Hovedbestyrelsen
i Dansk
Sygeplejeråd
2. maj.
at følge deni private
Den generelletil
prisudvikling
sammelønudvikling.
periode skønnes at være
på 5,08 procent, så lønstigningerne forbedrer dermed sygeplejerskernes realløn. Derudover er privatlønsværnet nu væk,
Kilde: dsr.dk område fremover kommer
så lønudviklingen på det offentlige
til at følge den private lønudvikling.

KILDE: Kilde: dsr.dk
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SKA skifter ham

Sekretariatet flytter fra Rigshospitalet til Region Sjælland i løbet af sensommeren.
Fra august, 2018 er SKA et tværfagligt
sekretariat bosiddende i Region Sjælland. SKA skal arbejde for at patienter får
– og oplever at få – en ensartet og sammenhængende udredning, behandling
og opfølgning af deres kræftsygdom på
tværs af afdelingerne i Region Sjælland.
Det bliver med en bredere, MDT-inspireret definition af en kræftafdeling end
hidtil, med fokus på værdibaseret sundhed, som kommende SKA-leder, ledende
overlæge Mads N. Svendsen fortalte
til årets Post-ASCO. SKA’s yderst efterspurgte kursusvirksomhed, herunder det
årlige Post-ASCO, vil fortsætte og være
åben for alle. /SKA

SKA’s kommende leder, chefonkolog
Mads N. Svendsen, Sjællands Universitetshospital.
Foto: Kaare Smith

”SKA er endnu et symbol på professor, dr. med.
Heine Høi Hansens kreativitet og evne til at se
fremad. SKA har siden
1996 bidraget med kurser,
vejledninger og protokoldatabase, som personale
ansat i sundhedssektoren
og medicinalfirmaer ikke
ville kunne få andre steder.
Jeg håber, Region Sjælland fremover vil forstå at
værdsætte det store potentiale, der ligger i SKA.”

Birthe Lund
læge, dr.med., tidligere
lægelig leder, SKA
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Evaluering: Solid viden om kræft til den
personalegruppe, der typisk møder patienten først
SKA’s kurser rettet mod sekretærer på onkologiske afdelinger er velbesøgte og giver masser af gods med videre i
arbejdshverdagen til den stadig store personalegruppe.
17 lægesekretærer fra Rigshospitalet
deltog i SKA’s april-kursus ’Sekretæren
og kræftpatienten II’, som fandt sted på
IDA Mødecenter i København. På dagen
gennemgik blandt andet en psykolog
og en skuespiller nogle af de forskellige
typer temperament og væremåder, man
kan møde hos kræftpatienter. Rollespillet var en succes, hele 86 % evaluerede
dette oplæg – kaldet ’Stemninger’ – til
topkarakter. Det første modul af kurset
blev afholdt i februar og indeholdt blandt
andet en såkaldt onkologisk værktøjskasse med faglig introduktion til de basale
medicinske emner. /SKA

Sekretærer er en faggruppe med enormt stor patientkontakt. Også derfor bidrager SKA med at forsyne dem med
både basal onkologisk forståelse såvel som psykologisk indsigt i det at være patient med en alvorlig diagnose.
Billede: Claus Torp, Colourbox.com

Vemodigt farvel
til dygtig projektsygeplejerske og god kollega
Marianne Cumberland fratræder sin
stilling som projektsygeplejerske i SKA
fra august for at gå over til en stilling i
medicinalindustrien hos BMS, hvor hun
skal beskæftige sig med sit hjertensbarn,
lungecanceren. Hun har været ansat
i SKA siden 2014, hvor hun har været
beskæftiget primært med udvikling
og kursusplanlægning. Marianne har
samtidig været og er stadig aktiv i IASLC
og FSK, hvor hun har tillidsposter. SKA vil
savne hendes gode humør, faglige kunnen og netværk og hendes evner som
holdspiller. Tillykke til Marianne med det
nye job. /PMV, SKA

SKA Nyt

SKA opslår
stillingen igen

SKA får snarest brug for en
ny energisk, engagerende og
initiativrig projektsygeplejerske, så hold øje med Region
Sjællands hjemmeside, hvis
du, eller én du kender, er
interesseret i en spændende
stilling, hvor man kan være
med til at løfte onkologien.
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Nye kurser

Mødet med kræftpatienten
i kommunerne
Kræftlæger, praktiserende læger, psykologer og sygeplejefaglige eksperter introducerer,
hvad der er vigtigt at have med i tasken.
SKA tilbyder endnu en ny kursusaktivitet
for sundhedsprofessionelle i hjemmeplejen og kommunerne, opdelt i 2 moduler.
Her får den sundhedsprofessionelle
viden og en række nyttige indsigter om
de særlige problemer, der knytter sig til
kræftsygdom.
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Kræftlæger, praktiserende læger, psykologer og sygeplejefaglige eksperter
introducerer, hvad der er vigtigt at have
med i tasken, når man som kommunal
sundhedsprofessionel stadig oftere
møder kræftsyge patienter med særlige
behov ude i kommunerne.

Kommunalt ansatte møder stadigt flere kræftpatienter med særlige behov i egne hjem, over alt i de fjerneste kommuner. På billedet ser vi Gedser, Danmarks sydligste punkt. Foto: Henrik Laursen, Colourbox.com

Sarkomer i spotlyset
En sjælden chance for et overblik inden for et smalt område, i godt fagligt
selskab med nogle af landets ypperste eksperter på feltet.
Sarkomer er en sjælden kræftform, der
endelig får sin helt egen tur i spotlyset til
et SKA-kursus. En overlæge ridser feltet
op, derefter vil sundhedsprofessionelle
med indsigt og erfaring i sygdomsområdet belyse sygepleje, fysioterapi
og typiske symptomer; en patient vil
ligeledes fortælle sin personlige historie
om, hvordan det er blive diagnosticeret
og behandlet for denne kræftlidelse, der
overvejende opstår i knogler, muskler og
bindevæv. Fremtidens behandlingsformer af sarkomer vil blive opridset til slut.
Kurset er oplagt for alle sundhedsprofessionelle, der møder sarkompatienter i
deres faglige hverdag. En sjælden chance
for et overblik inden for et smalt område, i godt fagligt selskab med nogle af
landets ypperste eksperter på feltet.
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Fremtidens behandlingsformer af
sarkomer vil blive opridset til slut.

/SKA
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SOTA om brystkirurgi
og neoadjuverende behandling
flot afrundet i Næstved
Første runde af SKA’s state of the art-kurser afholdt på medlemsafdelingerne sluttede som altid af med
spørgelyst og positiv respons fra det fremmødte publikum.

Mere end 40 sygeplejersker og andet
sundhedspersonale blev i maj måned
ført igennem det indtil videre fjerde
SOTA-fyraftensmøde, som blev afholdt
af SKA i et forsøg på at nå ud til medlemsafdelingerne og give dem den nyeste viden om feltet i hjemlige rammer.
Temaet for de første møder har været
brystkræftkirurgi og den medicinske
behandling, patienterne modtager forud
for operation.
Det faste hold på denne første SOTAudgave om brystkræft (to yderligere
kursusrækker om den udbredte kræftsygdom er i støbeskeen) formidler deres
ekspertviden og har justeret produktet
undervejs, så det passer til mødeformen og publikummet. Professor, kirurg,
KB-cheflæge Niels Kroman har sammen
med plastikkirurg, overlæge Rikke
Bredgaard taget sig af det kirurgiske. Til
at fortælle om den tidlige medicinske behandling har der været skiftende onkologer inde over. SKA’s projektsygeplejerske
Marianne Cumberland er tovholder

på SOTA-projektet og har i dialog med
sekretærer, læger og ledende sygeplejersker på medlemsafdelingerne fået den
første kursusrække til at rulle. Lægelig
leder i SKA, overlæge Peter Michael
Vestlev er ophavsmand til konceptet og
har udpeget sin klinisk udøvende kollega
Claus Kamby, overlæge, dr. med, som
moderator og medtilrettelægger.

Åbne døre og et veloplagt publikum
”Det har været dejligt at se, at de afdelinger vi har henvendt os til, uden videre
har lukket deres døre op og sørget for
et veloplagt publikum. Det har været en
stor lettelse, at dét har klappet. Selvom
det onkologiske speciale er stort, er vi
stadig en relativt lille familie, så alle kender altid nogen, og det er befordrende
for dialogen og diskussionen”, fortæller
Claus Kamby til SKA NYT, mens de første
sygeplejersker begynder at pible ind i
mødesalen på Næstved Sygehus denne
bagende varme majdag. Efter personalet
har indfundet sig og tanket op med kaffe
og kokostoppe, går programmet i gang.

Overlæge, dr.med. Michael Andersson lægger ud med en indføring i den
medicinske behandling, inden kirurgerne
overtager. SKA NYT fanger en af kursisterne efter mødet – hvor det faglige
bliver fortyndet op med sandwich,
uformel snak, kollegial opdatering og refleksioner over dagens indhold. ”Det har
været en spændende eftermiddag med
gode oplægsholdere, der er dedikerede i
deres arbejde”, siger sygeplejerske Alice
Fastrup, der også understreger, at de
benyttede overlæger har været dygtige
til at formidle. ”Jeg vil absolut gerne
deltage igen”.

Læger, kom nu med!
Tilhørerne består overvejende af sygeplejersker, især stråleterapien i Næstved
og den brystkirurgiske afdeling i Ringsted
er stærkt repræsenteret. Og på ét punkt
undrer sygeplejersken sig. ”Lægerne burde være med, så vi kan få en dialog og en
faglig sparring, som også vores læger ville have godt af, både onkologer, kirurger,
plastikkirurger og andre i det tværfaglige

At høre de samme SOTA-oplæg gang på gang bliver ikke kedeligt for moderator Claus Kamby (til højre). ”Vi kollegaer kan jo også godt lide at drille hinanden lidt og udfordre hinandens
fagligheder”, fortæller overlægen. ”Da jeg holdte opdraget om medicinsk behandling, gik det op for os, at kirurg Niels Kroman Nr.2 fra venstre, red.) havde talt mere om medicin, mens
jeg som onkolog havde talt mere om kirurgi. Sådan kan det gå, når man i flere år har ping-ponget i adskillige undervisningssituationer.” Foto: SKA

SKA Nyt
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team”, siger sygeplejerske Alice Fastrup,
der til dagligt arbejder i Ringsted.
Claus Kamby er også opmærksom på
denne udfordring. ”Vi må notere os, at
det er overvejende sygeplejersker, der
møder op, men absolut ikke udelukkende.” På Herlev Hospital og især på
Rigshospitalet var det muligt at få også
læger og fysioterapeuter til at møde op.
Men til dagens kursus i Næstved og i den
første af slagsen i Hillerød var det mest
sygeplejersker, der tog del i den faglige
udveksling. ”Jeg tror, at lægegruppen er
en gruppe af individualister, sygeplejerskegruppen er langt mere organiseret
omkring centraliserede udmeldinger”,
siger Claus Kamby. ”Vi har i SKA arbejdet
målrettet og fokuseret på også at involvere lægegruppen, men vi er også oppe
imod størrelser som kultur, tradition og
ledelsesstrukturen på arbejdspladsen”,
siger projektsygeplejerske Marianne
Cumberland. /SKA

Hvad er SOTA?

Sygeplejerske Alice Fastrup havde en spændende
eftermiddag og ser frem til yderligere SOTA-kurser
om andre aspekter af brystkræft, herunder
endokrin behandling og metastaserende sygdom.
Foto: SKA

SKA ønsker at sikre medlemsafdelingerne den optimale faglighed. Således vil
SKA fremover tilbyde SOTA-kurser ude
på afdelingerne, hvor eksperter inden for
de forskellige diagnoseområder opdaterer personalet om de nyeste forskningsresultater, behandlingsmuligheder m.m.
Pilotkursusrækken handler om brystkræft, andre større diagnoseområder vil
slutte sig til.

Protokoldatabasen overgår til
Kræftens Bekæmpelse
SKA’s protokoldatabase er besluttet
overtaget af Kræftens Bekæmpelse.
SKA’s protokolmedarbejdere, overlæge
Gosia Tuxen og to medicinstuderende, vil
fortsætte arbejdet med en dansk samling
af pågående onkologiske, kræftkirurgiske,

”SKA har gennem årerne løst mange forskellige
opgaver, som har støttet
og udviklet kræftbehandlingen. Især Post-ASCO
har været en succes, hvor
yngre og ældre onkologer
har mødtes om opgaven
at formidle den nyeste
viden til en stor gruppe
af medarbejdere på de
onkologiske afdelinger.”

børneonkologiske og hæmatologiske
studier under KB-fanerne – en nyhed, der
glæder alle medarbejdere i det nuværende sekretariat. /SKA

Lisa Sengeløv
ledende overlæge, dr.med.,
Herlev Hospital
S. 41
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Kommende kurser fra SKA
29-08-2018

Sorg og sørgende – i klinisk arbejde med kræftpatienter
Hotel Admiral

INGEN LEDIGE PLADSER

12-09-2018

Mødet med kræftpatienten i kommunerne – modul I
Hotel Skt. Petri
INGEN LEDIGE PLADSER

18-09-2018

Aktiv sundhed og kræft
Hotel Skt. Petri
FÅ LEDIGE PLADSER

24-10-2018

De unge alvorligt syge – patienter mellem 16 og 26 år og deres netværk
Radisson Blu Royal Hotel, København
INGEN LEDIGE PLADSER

07-11-2018

Mødet med kræftpatienten i kommunerne – modul II
Hotel Skt. Petri
INGEN LEDIGE PLADSER

06-12-2018

Sarkomer
IDA Mødecenter
Med forbehold for ændringer og nye kurser.

SKA Nyt

udbyder, har en effekt: Det
kunne være interessant at
undersøge i hvilket omfang,
indholdet og deltagelse
rent faktisk påvirker praksis
indenfor en række områder.

Foto: Kaare Smith

Det har været et privilegie at få lov til at holde
oplæg for dygtige fagfolk,
der tager udfordringen op
og går ind i diskussionen
om, hvordan vi skal tilrettelægge kræftbehandlingen. Ethvert af de kurser,
jeg har været underviser
på, har været velbesøgt af
veloplagte, godt motiverede deltagere. Jeg tror
faktisk, at de kurser, SKA

Christoffer Johansen
professor, overlæge,
dr. med., Rigshospitalet,
Kræftens Bekæmpelse
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Godkendelser
fra FDA
Rubraca® (rucaparib)
til vedligeholdelsesbehandling af genkomst
af kræft i æggestokke, æggeleder og bughinde (april, 2018)
OPDIVO® (nivolumab) + YERVOY®
(ipilimumab)
kombinationsbehandling til ikke-højrisiko,
hidtil ubehandlet renalcellekarcinom
(april, 2018)
AFINITOR® (everolimus)
tabletter til behandling af tuberøst sklerosekompleks-associeret subependymalt
kæmpecelle-astrocytom (april, 2018)
TAGRISSO® (osimertinib)
som førstelinjebehandling af NSCLC, hvor
tumorer har EGFR exon 19 deletioner eller
exon 21 L858R mutationer, påvist af en
FDA-godkendt test (april, 2018)
MEKINIST® (trametinib) og TAFINLAR®
(dabrafenib)
til kombinationsbehandling af lokalt
avanceret eller metastatisk anaplastisk skjoldbruskkirtelkræft med BRAF
V600E-mutation og ingen lokoregional
behandlingsmulighed (maj, 2018)
Kymriah® (tisagenlecleucel)
til behandling af behandlingsrefraktære og
recidiverende storcellede B-celle-lymfomer
hos voksne efter to eller yderligere linjer
systemisk terapi er forsøgt, inklusive DLBCL,
high-grade B-celle-lymfom og DLBCL opstået af follikulært lymfom (maj, 2018)
MEKINIST® (trametinib) og TAFINLAR®
(dabrafenib)
adjuverende kombinationsbehandling til
melanompatienter med BRAF V600E eller
V600K-mutationer som detekteret af en
FDA-godkendt test og med lymfeknudeinvolvering efter komplet resektion (maj,
2018)
VENCLEXTA® (venetoclax)
til patienter med kronisk lymfatisk leukæmi
eller småcellet lymfocytisk lymfom, med
eller uden 17p deletion, hvor der er givet
mindst én tidligere terapi (juni, 2018)

Anbefalinger
fra Medicinrådet
KEYTRUDA® (pembrolizumab)
til børn og voksne med behandlingsrefraktært primært mediastinalt storcellet
B-celle lymfom, eller hvor der er konstateret relaps efter to eller flere behandlingslinjer (juni, 2018)
Avastin® (bevacizumab)
til behandling af epithelial æggestokkekræft, æggeleder- eller bughindekræft i
kombination med carboplatin og paclitaxel,
opfølges med bevacizumab til stadie III
eller stadie IV efter initial kirurgisk resektion (juni, 2018)

ALECENSA® (alectinib)
som mulig standardbehandling til førstelinjebehandling af patienter med ALK-positiv
ikke-kurabel NSCLC stadie III – IV og performance status 0-2 (maj, 2018)
LUTATHERA® (Lu-177-DOTATATE)
i kombination med langtidsvirkende
somatostatin-analoger (LA-SSA) som mulig
standardbehandling til patienter med
gastro-entero-pankreatiske neuroendokrine tumorer (GEP-NET), der oplever
sygdomsprogression under LA-SSAbehandling, til følgende populationer:
· Patienter med gastrointestinale neuro
endokrine tumorer
· Patienter med pankreas-neuroendokrine tumorer (maj, 2018)
Xermelo™ (Telotristat ethyl)
i kombination med langtidsvirkende
somatostatin-analoger (LA-SSA) som mulig
standardbehandling til patienter med
karcinoid syndrom ved neuroendokrine
tumorer (NET), der ikke er velregulerede
ved LA-SSA-behandling (maj, 2018)

Godkendelser
fra EMA
Carmustine Obvius (carmustine)
generisk medicin til behandling af hjernetumorer, myelomatose og lymfomer
(april, 2018)
TRAZIMERA (trastuzumab)
biosimilær medicin til behandling af
mave- og brystkræft (maj, 2018)

OBS
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Hvad er Post-ASCO?
SKA sender hvert år en gruppe unge læger til den onkologiske verdenskongres
ASCO i Chicago. Opgaven: at opsamle den vigtigste nye viden inden for hvert
deres diagnoseområde. Resultatet af turen bliver efterfølgende præsenteret på
et symposium i København.
Den nye viden bliver også formidlet i en artikel i det blad, du holder i hånden.

Hvad er SKA?
Sammenslutningen af kræftafdelinger i Østdanmark, SKA, blev oprettet i 1996.
SKA præsenterer viden om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til
medarbejderne i sundhedsvæsenet og til offentligheden, herunder patienter
og pårørende.
SKA afholder kurser og møder inden for forskellige aspekter af klinisk onkologi.

SKA er en non-profit organisation, finansieret
af Region Hovedstaden og Region Sjælland.		

Besøg SKA på
www.skaccd.org

