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eller andet ift. bladets indhold, kan du altid
kontakte SKA på følgende adresse:
hensi@regionsjaelland.dk
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.

Det er et rigtigt glædeligt soltegn for
SKA, der stadig er i gang med en nyorientering i de nye omgivelser på Næstved
Sygehus. Med en spækfyldt konferencesal på IDA Mødecenter i indre København oplever vi et kraftigt vink om, at
vores tilbud stadig er relevante.
Det just overståede symposie, med flotte
oplæg fra 8 unge læger fra hele landet,
er en rigtig god booster for moralen og
for troen på SKA. Tak til alle involverede,
der i fællesskab bidrog til en spændende
dag fuld af opdateringer fra onkologiens
epicenter i Chicago. I år var det især
inden for hoved/hals, gynækologi og lungekræft, at der var opløftende resultater;
andre sygdomsområder måtte i år tage
til takke med relevante opfølgningsdata. Du kan læse meget mere om årets
ASCO i det flotte blad, du nu sidder med
i hånden.
Så vidt de velafprøvede formularer.
SKA skal også udvikle sig. Og et diskret
hamskifte foregår parallelt med, at de
velafprøvede kurser løber af stablen.
MDT-området, som SKA allerede slog op
som et nyt område for et år siden, får
stor opmærksomhed i denne tid. Fra alle
sider er der enighed om, at MDT-samarbejdet udgør det fundament som
fremtidens udvikling i kræftbehandlingen
– lige fra personlig medicin, til fælles be-

slutningstagen, skrøbelighed og ulighed
mellem kræftpatienter – skal bygges på.
Jeg har selv været moderator på en konference på Vejle Sygehus omkring MDT
på lungekræftområdet. Snart afholder
DCCC kræftforskningsdage i Odense,
hvor Region Sjællands egen professor,
kirurg Ismail Gögenur skal præsentere
nogle af de ideer, han også her i SKA NYT
har præsenteret om en udvidet MDT for
de skrøbeligste, mest multisyge tarmkræftpatienter. Ismail skal stå i spidsen
for en forskergruppe, der skal udvikle en
skræddersyet behandling. Det er første
gang, at en forsker i Region Sjælland har
fået tildelt formandsposten for et af de
prestigefyldte forskningssamarbejder,
Clinical Academic Groups. Tillykke til
Ismail og til os alle i Region Sjælland med
denne vigtige anerkendelse.
De multisyge, skrøbelige patienter møder vi hele tiden, ikke mindst her i Region Sjælland. Også på forskningsområdet
sætter vi dem øverst på dagsordenen,
som det er beskrevet i dette magasin. De
skal være krumtappen i den patientnære
forskning, som professor Susanne Dalton
er blevet tilknyttet. Daltons, Ismails og
Jørn Herrstedts forskning – andres lige
så vigtige bidrag ufortalt – peger i en
fælles retning: Mod en øget multidisciplinær tilgang, en udvidet værktøjskasse i
mødet med patienten og en fastholdelse
af de svageste patienter.
Og SKA vil bidrage! Og gør det allerede
nu på kursusfronten.
FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

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

SKA på Facebook:
www.facebook.com/SKACCD
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Post-ASCO
Side 4-25

Skal genetik
være en større del af
sygeplejerskers
uddannelses-DNA?
Side 29

Nyt kursus:
Sammenhæng og
koordinering på tværs
Side 38

FSK: Er telemedicin
en død sild, flyder data
frit og skal man hellere
være rig og sund
end syg og fattig?
Side 32

I år har SKA som noget nyt afholdt
udsolgte palliationskurser for ikke-onkologer, til efteråret er der opslået kursus
om forløbskoordinering og senere i år
lancerer vi kurser og aktiviteter målrettet det gode multidisciplinære (MDT)
samarbejde. Kommunerne er tiltænkt
en stadig større rolle i kræftbehandlingen, og SKA udbygger og videreudvikler
vores kurser til kommunerne i 2019, så
kræftpatienterne kan opleve et sammenhængende sundhedstilbud på tværs af
hospitaler, specialer og sektorovergange.
Så hold øje med vores hjemmeside!

Kommende kurser
Side 43

Har du en ide til et kursus eller aktiviteter, som du mener kan styrke det
multidisciplinære og patientinddragende
samarbejde, så skriv til os. Vi er altid
åbne for nye input.
Med SKA som medspiller kan det støt
stigende antal kræftpatienter i Region
Sjælland opleve en behandling hvor den
ene hånd altid ved hvad den anden gør,
og ingen hænder er kejtede. Det giver
tryghed for patienter, arbejdsglæde for
personalet, og jeg er ikke i tvivl om, at
det giver bedre overlevelse for de mest
udsatte.
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Årets mest spændende
onkologiske møde
Paraply-temaet for årets ASCO var ‘Caring for Every Patient, Learning from
Every Patient´, altså en betoning af patientinddragelse og lige adgang til
sundhedsydelser for alle.

VIDENSKAB + KLINIK

Fotos: Scott Morgan, Todd Buchanan, ASCO, Colourbox.com

Omkring 40.000 læger, forskere og sundhedsprofessionelle fra mere end
100 lande var til stede til at overvære hundredevis af onkologiske præsentationer under 55. udgave af ASCO Annual Meeting. ”ASCO Annual
Meeting er årets mest spændende onkologiske møde”, siger overlæge
Suzanne George, medlem af 2019 Annual Meeting Scientific Program
Committee. /SKA

ASCO
Annual Meeting 2019
31. maj 2019 - 4. jun. 2019
McCormick Place, Chicago,
Illinois, USA Source

Post-ASCO
Symposium

14. juni, 2019
IDA Mødecenter, København
Oplæg fra unge læger om 8
vigtige diagnoseområder, derudover perspektiveringer og supplement fra etablerede onkologer
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Fra Herning til Herlev
De unge læger, som bidrager til dette blad,
kommer fra hele Danmark.

Portrætfotos: Kaare Smith
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Aalborg Universitetshospital

Line Brøndum
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Brystkræft:
ingen banebrydende studier
Der blev til gengæld præsenteret flere studier med opdaterede
overlevelsesdata indenfor både HER2+, ER+ og triple-negativ brystkræft.

PERNILLE HALBERG HOMANN, I-læge, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital

Immunterapi til metastaserende
triple-negativ brystkræft?
ABSTRACT 1003: IMpassion130: Updated overall survival (OS) from a global,
randomized, doubleblind, placebo-controlled, phase III study of atelizumab +
nab-paclitaxel in previously untreated
locally advanced or metastatic triple-negative breast cancer
IMpassion130, et randomiseret fase
III-studie, der undersøgte tillæg af atezo-

Figur 1: Abstract 1003 - IMpassion130: opdateret OS

lizumab til kemoterapi blev første gang
publiceret i NEJM i 2018. Studiet viste
en PFS på ca. 2,5 mdr. både i ITT-populationen samt i den PD-L1-positive
patientgruppe. Der var ingen overlevelsesgevinst (OS) i ITT-populationen, men
en eksplorativ analyse af OS (udenfor
den statistiske analyseplan) viste 10
måneders overlevelsesgevinst blandt de
PD-L1-positive patienter. Det resulterede
i en FDA-godkendelse marts 2019. Det
PD-L1 assay, der blev anvendt (SP142),

har siden medført en del debat, da PD-L1
tilsyneladende er svær at aflæse, dvs.
giver en dårlig reproducerbarhed. Desuden afviger aflæsningen i IMpassion130
fra de metoder, der er brugt indenfor
andre organsystemer. På ASCO kom der
en opdatering af studiet (2nd interim OS
analyse), hvor median OS var på 18,0 vs.
25,0 mdr. blandt PD-L1-positive patienter.

VIDENSKAB + KLINIK
Forbedret overlevelse for præmenopausale kvinder med hormonfølsom brystkræft
ABSTRACT LBA1008: Phase III MONALEESA-7 trial of premenopausal patients
with HR+/HER2- advanced breast cancer
treated with endocrine therapy ± ribociclib: Overall survival (OS) results
Siden starten af 2017 har vi i Danmark
haft godkendelse til at bruge CDK4/6-hæmmere sammen med endokrin
behandling til patienter med primært
dissemineret eller metastaserende ER+,
HER2- brystkræft. Den første hæmmer på
markedet var palbociclib. Kort efter fulgte
ribociclib og abemaciclib. Alle studier
publiceret hidtil har vist en overbevisende
og indtil nu ligeværdig næsten fordobling af tid til progression. Studierne har
alle præsenteret forrest-plots, hvorfor
man ikke har kunne identificere nogle
subgrupper af patienter, der IKKE havde
gavn af tillæg af en CDK4/6 hæmmer til
standard endokrin behandling (PFS). Men
overlevelsesdata manglede.
Monalessa-7, et internationalt randomiseret fase III-studie, hvor 672 præmenopausale kvinder alle fik goserelin +
enten en nonsteroidal AI eller tamoxifen
+/- ribociclib: Overlevelsesrate (overall
survival, OS) efter 42 mdr. var 70,2 % hos
kvinder, der havde fået ribociclib i kombination med endokrin behandling sammenlignet med 46,0 % hos kvinder, der
havde fået endokrin behandling alene.
Således var den mediane OS ikke opnået
vs. 40,9 mdr. [95 % CI: 37,8-NE]; HR=0,712
[0,535-0,948]; p=0,00973. Forbedringen i
PFS kunne således overføres til overlevelsen.

Neoadjverende behandling af
HER2+ brystkræft
ABSTRACT 500: Neoadjuvant trastuzumab (H), pertuzumab (P) and chemotherapy versus trastuzumab emtansine (TDM1) and P in human epidermal growth
factor receptor 2 (HER2)-positive breast
cancer: Final outcome results from the
phase III KRISTINE study
KRISTINE er et internationalt randomiseret fase III-studie (n=444), der har
sammenlignet effekten af neoadjuverende trastuzumab emtansine + pertuzumab
(T-DMI1+P) med kemoterapi + trastuzumab + pertuzumab (TCH+P) hos patienter
med HER2+ brystkræft i stadie II-III.
Data fra dette studie har tidligere vist, at

neoadjuverende T-DM1+P medførte en
signifikant lavere pathological complete
response (pCR) rate (44,4% vs. 55,7%;
p=0,016) sammenlignet med TCH+P.
På dette års ASCO kom en opdatering, der
viste, at patienter, der havde fået T-DM1,
havde færre alvorlige bivirkninger, men
en større risiko for lokoregional progression inden operationen (6,7% vs. 0%), mens
invasive disease free survival (IDFS) var
den samme for de to arme.

HER2-rettet behandling af metastaserende brystkræft

xeloda så også ud til at have effekt af skift
til pyrotinib monoterapi med en objektiv
responsrate (ORR) på 38% [26,7-49,3].
NALA-studiet sammenlignede xeloda i
kombination med enten neratinib eller
lapatinib. I neratinib-armen fandt man en
forbedring på 24% i PFS; HR=0,76 [0,630,93]; p=0,0059. Man så også, at ’time to
intervention’ i forhold til symptomatisk
CNS-sygdom blev forlænget ved xeloda +
neratinib. Der var ingen signifikant forskel
i OS.

ABSTRACT 1000: SOPHIA primary analysis: A phase 3 study of margetuximab
+ chemotherapy versus trastuzumab +
chemotherapy in patients with HER2+
metastatic breast cancer after prior anti-HER2 therapies
ABSTRACT 1001: Pyrotinib combined with
capecitabine in women with HER2+ metastatic breast cancer previously treated
with trastuzumab and taxanes: A randomized phase III study
ABSTRACT 1002: Neratinib + capecitabine
versus lapatinib + capecitabine in patients
with HER2+ metastatic breast cancer
previously treated with ≥ 2 HER2-directed
regimens: Findings from the multinational, randomized, phase III NALA trial
I Danmark behandler vi metastaserende
HER2+ brystkræft med trastuzumab +
pertuzumab + kemoterapi i 1. linje. Som
2. linje behandling tilbydes T-DM1. Behandling herudover er ikke standardiseret. Dette års ASCO bød på flere studier,
der undersøgte effekten af nye HER2-rettede antistoffer til 3. linje behandling af
netop denne patientgruppe.
SOPHIA, et randomiseret fase III-studie,
undersøgte effekten af det nye monoklonale antistof margetuxumab. 536
patienter blev randomiseret til at modtage kemoterapi + enten trastuzumab
eller margetuximab. Ved behandling
med margetuximab så man en risikoreduktion på 24% i PFS sammenlignet med
trastuxumab-armen; HR=0.76 [0,59-0,98];
p=0,033. OS analyser forventes ultimo
2019.
PHENIX-studiet sammenlignede effekten af xeloda i kombination med enten
pyrotinib eller placebo. Her fandt man
en forbedring i median overlevelse på 7
måneder; HR: 0,18 [0,13-0,26]; p=0,001.
Patienter, der progredierede på placebo +
S. 9

VIDENSKAB + KLINIK
♀

Flere spændende
resultater om ovariecancer
Ud over ovariecancer bød ASCO også på nyt om
robotkirurgi og cervixcancer.

ANNE MOTAVAF, reservelæge, Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Ovariecancer var igen i år det helt store
emne indenfor gynækologisk onkologi, hvor resultater fra studier med
PARP-hæmmere fyldte meget. Derudover blev der vist resultater fra et yderst
relevant studie om behandling af ældre
kvinder med ovariecancer og desuden
tiltrak et studie omkring robotkirurgi og
recidivrater for cervixcancer sig en del
opmærksomhed.
PARP-hæmmer kombineret med
bevacizumab
Interessen omkring PARP-hæmmere til
behandling af ovariecancer er fortsat
stor og fyldte en del på ASCO. Der er
Figur 1: Lovende kombinationsbehandling

stadig mange ubesvarede spørgsmål
omkring brugen af PARP-hæmmere, herunder om man kan forstærke effekten
ved at kombinere PARP-hæmmere med
andre præparater.
Abstract 5505: Combination of niraparib
and bevacizumab versus niraparib alone
as treatment of recurrent platinum-sensitive ovarian cancer: A randomized
controlled chemotherapy-free study—
NSGO-AVANOVA2/ENGOT-OV24
I dette open-label fase II-studie af Mirza
et al. undersøgte man kombinationen af
PARP-hæmmeren niraparib og bevacizumab (BEV) overfor niraparib alene til

behandling af tilbagefald af platinsensitiv
ovariecancer. Patienter med tilbagefald
af highgrade serøst eller endometroidt
platinsensitiv ovariecancer og målbar
sygdom blev inkluderet og randomiseret
1:1 til enten niraparib 300 mg en gang
dagligt (n=49) eller kombinationen af
niraparib en gang dagligt og BEV 15 mg/
kg iv hver 3. uge (n=48) indtil progression. Primary endpoint var PFS.
Studiet viste en bedre PFS ved kombinationsbehandlingen sammenlignet med
niraparib alene (median 11.9 vs. 5.5 måneder; HR 0.35 (0.21 to 0.57)P<0.001).

VIDENSKAB + KLINIK
Figur 2: Ældre, skrøbelige patienter tåler 1. linje kombinationsbehandling godt.

EWOC-1 Overall survival

Der var ingen forskel i toxicitet mellem
de to arme bortset fra øget forekomst af
hypertension (27% vs. 0%) samt neutropeni (12% vs. 2%) i kombinationsarmen.
I en subgruppeanalyse kiggede man på
homologous recombination-deficiency(HRD) status og fandt samme gode
effekt af kombinationsbehandlingen
hos patienter med HRD-positive tumores (n=54) HR 0.36 (CI, 0.18-0.69) og
HRD-negative tumores (n=43) HR, 0.47
(CI, 0.24-0.95).
Konklusionen blev, at kombinationsbehandlingen ser lovende ud og et randomiseret fase III-studie (NSGO-AVATAR)
er planlagt til at sammenligne denne
kombinationsbehandlig med standardbehandling af platinsensitivt tilbagefald
af ovariecancer.
Behandling af ældre kvinder med
ovariecancer
Onkologiske patienter bliver stadig ældre. Når en skrøbelig ældre patient skal
modtage onkologisk behandling ændres
standardbehandlingen ofte uden evidens
for, hvilken behandling der er bedst.
Abstract 5508: EWOC-1: A randomized
trial to evaluate the feasibility of three
different first-line chemotherapy regimens for vulnerable elderly women with
ovarian cancer (OC): A GCIG-ENGOT-GINECO study
I et randomiseret studie undersøgte
Falandry et al. skrøbelige ældre kvinder (>70 år) med FIGO III/IV epithelial
ovariecancer, der skulle have 1. linje

behandling med 6 serier kemoterapi.
Skrøbelighed blev defineret ud fra The
Geriatric Vulnerability Score (GVS) som
GVS 3, scoren inkluderer blandt andet
hypoalbuminæmi, lymfocytopeni og dagligt aktivitetsniveau. Disse patienter blev
randomiseret til at modtage enten arm
A: Standard behandling med caboplation
(Cb)+ paclitaxel (Pa), arm B: singlestof
Cb eller arm C: ugentlig Cb + Pa. Primary endpoint var gennemførlighed af
behandlingen, dvs. om patienterne tålte
alle 6 serier uden progression af sygdom,
stop af behandling grundet uacceptable
bivirkninger eller død.
120 patienter med median alder på
80 år blev randomiseret. Studiet viste ingen forskel i gennemførligheden
mellem armene, men fandt til gengæld
at sygdomsprogression var hyppigere i
arm B med singlestof Cb (A:7.5%; B:30%;
C:2%; p = 0.004). Dette resulterede i en
markant kortere PFS i arm B: Median PFS
for arm A-B-C er 12.5 mdr (95%CI 10.315.3), 4.8 (3.8-15.3) og 8.3 (6.6-15.3), (p <
0.001). Desuden fandt man en signifikant
dårligere ovelevelse blandt patienter,
der fik singlestof Cb vs. standardkombinationsbehandling (HR 2.79 (95% CI
1.57-4.97)
Således viste dette studie, at skrøbelige
ældre kvinder med ovariecancer tåler
standard 1. linje kombinationsbehandling med Cb og Pa godt og har signifikant
dårligere sygdomskontrol og overlevelse
ved behandling med singlestof Cb.

Robotkirurgi er måske ikke altid godt…
Robotkirurgien har de seneste år overtaget en stor del af operationerne for
blandt andet gynækologisk kræft, både i
udlandet og i Danmark.
Abstract 5504: Recurrence rates in
cervical cancer patients treated with
abdominal versus minimally invasive radical hysterectomy: A multi-institutional
analysis of 700 cases
I dette retrospektive multicenterstudie
undersøgte man patienter med cervixcancer (stadie IA1, IA2 og IB1 plano- eller
adenokarcinom) der havde fået foretaget radikal hysterektomi enten ved åben
kirurgi eller ved laparoskopi. I alt 704
cases blev inkluderet i studiet, hvor 185
(26%) fik lavet åben kirurgi og 519 (74%)
fik lavet laparoskopi (heraf 91% robotkirurgi). Når de to grupper blev sammenlignet, var patienter, der fik åben kirurgi,
ældre, havde større tumorers samt flere
i stadie IB1, derudover var de 2 grupper
sammenlignelige.
Studiet fandt, at patienter, der fik
foretaget laparoskopi, havde en større
risiko for tilbagefald sammenlignet med
patienter, der blev hysterektomeret ved
åben kirurgi, HR 4,2 (95% CI 1,9-9,0).
Overlevelsen i de 2 grupper var ens. Ved
robotkirurgi anvendes en manipulator til
at holde uterus fast, og man spekulerer
på, om denne kan spille en rolle i den
øgede risiko.
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Kirurgens
comeback?
Interessante studier inden for blærekræft, samt vigtige opdateringer af
store forsøg inden for nyrekræft, hvor man trods alt ikke har afskrevet
den cytoreduktive nefrektomi helt.

VINCENT FOUGNER, I-læge, Onkologisk afdeling, Rigshospitalet

På ASCO i år var der ingen praksisændrende resultater. Bevacizumab var
ikke så effektivt som forventet mod
blærekræft, men det nye stof enfortumab vedotin viste sig som et lovende
behandlingsalternativ i fremtiden. Ved
metastatisk nyrekræft har man alligevel
ikke afskrevet den cytoreduktive nefrektomi helt. Derudover viser opdaterede
studier, at bestemte undergrupper af
nyrekræft også kan have god effekt af
kombinationsbehandling med immunterapi og anti-angiogenese.
Figur 1: Negativt fase III-forsøg

Ingen plads til bevacizumab
Abstract 4503: CALGB 90601 (Alliance):
Randomized, double-blind, placebo-controlled phase III trial comparing gemcitabine and cisplatin with bevacizumab
or placebo in patients with metastatic
urothelial carcinoma
I dette studie så man på effekten af at
lægge bevacizumab til den aktuelle 1.
linje standardbehandling for metastatisk
urotelialcellekarcinom, nemlig cisplatin/
gemcitabin. Anti-angiogenese havde vist
effekt i præ-kliniske modeller og man
havde set en forlænget overlevelse i et

fase II-studie. Studiet var negativt, altså
uden forskel i overlevelse i de 2 arme.
Standardbehandlingen forbliver derfor
cisplatin/gemcitabin, men muligvis kun
foreløbigt, da der er flere fase III-studier
med immunterapi som 1.linje behandling på vej. Dette studie er under alle
omstændigheder med til at understrege
vigtigheden af at bekræfte fase II-resultater med fase III-forsøg.

VIDENSKAB + KLINIK
Nyt lovende middel på vej
Abstract LBA4505: EV-201: Results of
enfortumab vedotin monotherapy for
locally advanced or metastatic urothelial
cancer previously treated with platinum
and immune checkpoint inhibitors
Enfortumab vedotin er et antistof-lægemiddelkonjugat, som binder til nectin-4
på celleoverfladen af de uroteliale
karcinomer. Herefter internaliseres det
og frigør det mikrotubulihæmmende
stof MMAE. Nectin-4 er et protein, som
hyppigt udtrykkkes i uroteliale karcinomer. Dette fase II-forsøg gav stoffet
som 3. linje behandling efter platin og
en PD-1/L1-hæmmer. Resultaterne var
svært lovende med en responsrate på
44% og komplet remission hos 12%. Den
mediane totale overlevelse var på 11,7
mnd. med median længde af respons på
7,6 mnd. (N:125). Dette er flotte resultater sammenlignet med eksisterende behandlingsmuligheder. De fleste patienter
tålte behandlingen godt, men 12% var
nødt til at afslutte behandlingen præmaturt, halvdelen grundet perifer sensorisk
neuropati. Der er et fase III-studie i 3.linje i gang, og vi afventer spændt resultaterne fra dette (Se figur 2).

Stadig plads til kirurgi?
Abstract 4508: Cytoreductive nephrectomy (CN) in metastatic renal cancer
(mRCC): Update on Carmena trial with
focus on intermediate IMDC-risk population

Under sidst års ASCO blev CARMENA
præsenteret. CARMENA viste, at hos patienter med metastaserende nyrekræft
i intermediær og dårlig prognosegruppe, var tabletbehandling med sunitinib
alene ikke dårligere end operation med
cytoreduktiv nefrektomi + sunitinib. I år
har man undersøgt, om der er bestemte
undergrupper, som alligevel kan have effekt af operation. Undersøgelsen viste,
at 2 undergrupper kan have effekt: 1)
patienter med kun én IMDC-risikofaktor;
2) patienter som fik en forsinket nefrektomi. Altså patienter som oprindelig kun
fik sunitinib, men som enten blev opereret akut senere, eller patienter hvor man
grundet meget god effekt af sunitinib
valgte at operere alligevel.

segruppe (N:592) forbedrede pembro
+ axi 12-måneders overlevelsen (OS)
(87% vs. 71%) og responsraten (ORR)
(55% vs. 29%). For subgruppen med en
sarcomatoid komponent i tumor (N:105)
så man en trend i 12-måneders OS (83%
vs. 79%, HR 0.58, 95% CI 0.21-1.59) og
ORR (58.8% [95% CI 44.2-72.4] vs. 31.5%
[19.5-45.6]).

Effekt af kombinationsbehandling i
undergrupper?
Abstract 4500: Pembrolizumab (pembro) plus axitinib (axi) versus sunitinib
as first-line therapy for metastatic renal
cell carcinoma (mRCC): Outcomes in the
combined IMDC intermediate/poor risk
and sarcomatoid subgroups of the phase
3 KEYNOTE-426 study
Keynote-426 udkom i marts og viste
blandt andet, at behandling med pembro + axi øgede den progressionsfrie
overlevelse med fire måneder sammenlignet med sunitinib (15,1 vs. 11,1)
for ubehandlet metastastisk renalcelle
karcinom. Til ASCO i år præsenterede
forfatterne subgruppeanalyser. For
subgruppen i intermediær/dårlig progno-

Figur 2. Waterfall plot, her ses at 84% af patienterne havde tumorregression på behandlingen med enfortumab vedotin.
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Immunterapi på menuen: som forret,
nu også som efterret – og fortrøstningsfuldt stadig som natmaden
Neoadjuverende/konsoliderede efter konkomitant kemoradioterapi/
pallierende regimer af immunterapi for NSCLC. Og så et tankevækkende humanistisk indspark fra den amerikanske forfatter og læge,
Atul Gawande.

LOUISE BJØRN LARSEN, reservelæge, Onkologisk afdeling, SUH, Roskilde

Som debutant på ASCO 2019 inden for
lungekræft er mit stærkeste indtryk i
helikopterperspektivet præcisionsmedicin. Globalt summer det af initiativer
for at finde nye behandlinger målrettet
driver-mutationer hos subpopulationer
af patienter. Der blev vist indledende
resultater fra studier målrettet blandt
andet ROS1, MEK, RET, MET, HER2 og
KRAS-mutationer. Det handler om at
finde ”responders vs.. non-responders”
og om at forstå biologien bagved.
Jeg er imponeret over innovative studier,
der undersøger tilgængelige lægemidler
på nye måder og i nye kombinationer.
Forestiller vi os onkologisk behandling
som et menukort, så indfinder immunterapien sig nu alle vegne.
Således kan immunterapien muligvis
tænkes at komme på menuen som ’forret’: atezolizumab (LCMC3), nivolumab/
ipilimumab (NEOSTAR) eller nivolumab i
kombination med carboplatin/paclitaxel
(NADIM) med henblik på downstaging.
Der blev rapporteret lovende foreløbige
resultater fra disse studier.
Immunterapi bekræftes som standard-of-care som ’efterret’: PD-L1
blokade monoterapi med durvalumab
konsoliderende efter konkomitant KRT
ved stadie 3 inoperabel sygdom NSCLC
undersøgt i fase III studie med opdaterede data på 3 års OS (PACIFIC update).
Endelig viser udvidede overlevelsesda-

ta på nu 5. år efter opstart af de første
patienter i monoterapi pembrolizumab
(fase 1b KEYNOTE-001 update) fortsat en
væsentlig og vedvarende overlevelsesge-

fortsat en væsentlig
og vedvarende
overlevelsesgevinst,
der bekræfter brugen
af immunterapi
monoterapi ved
metastatisk NSCLC
vinst, der bekræfter brugen af immunterapi monoterapi ved metastatisk NSCLC,eller som livets natmad’.
Udvalgt med øje for relevansen for
danske patienter lige nu kommer her tre
håndplukkede godbidder:
Abstract 8526: Three-year overall survival update from the PACIFIC trial
Studiet bygger videre på PACIFIC, et fase
III-studie, som førte til FDA godkendelse
af PD-L1 hæmmeren durvalumab til patienter med stadie 3 inoperabel NSCLC,
som ikke progredierede efter kurativt
intenderet konkomitant KRT.
713 patienter blev randomiseret 2:1 til
durvalumab 10 mg/kg hver 2. uge i op
til 12 mdr versus placebo med initiering
af den konsoliderende behandling 1-42

dage post-KRT. Alle med PS 0-1 uanset
PD-L1 status blev inkluderet. Der blev
desuden stratificeret ift. køn/alder/
rygestatus mellem de to forsøgsarme.
Primære endepunkter var PFS og OS.
Dette abstract rapporterer 3 års OS.
Overlevelsesgevinsten efter 3 år på
durvalumab vs. placebo er i tråd med
den primære analyse. Kaplan-Meyer
estimatet på median OS var 29,1 mdr på
placebo og endnu ikke nået på durvalumab. 1, 2 og 3 års OS på durvalumab vs.
placebo var vedvarende bedre, således
83 vs. 75%, 66 vs. 55% og 57 vs. 43%. Til
sammenligning er den historiske 5 års OS
efter konkomitant KRT uden vedligehold
cirka 15-30 %. Fordelt på PD-L1 status
var overlevelsesgevinsten kun statistisk
signifikant for patienter med PD-L1 >25%
og patienter med ukendt PD-L1 status
(godt 1/3 af patienter i studiet).
PACIFIC studiet er det første, der viser
betydelig overlevelsesgevinst af at lægge
immunterapi til konkomitant kemoradioterapi til stadie 3 NSCLC, og man kan
håbe, at behandlingen snart kommer de
danske patienter til gavn. Durvalumab
anvendes i USA som standard-of-care, er
EMA-godkendt til patienter med PD-L1
>1 %, men afventer som sagt i Danmark
stadig endelig afgørelse fra Medicinrådet.
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Abstract 9013: KEYNOTE-189: Updated
OS and progression after the next line
of therapy (PFS2) with pembrolizumab
(pembro) plus chemo with pemetrexed
and platinum vs. placebo plus chemo for
metastatic nonsquamous NSCLC
Dette studie er et randomiseret dobbelt
blindet fase III-studie, der sammenligner
1. linje pembrolizumab + platin/pemetrexed vs.. placebo + platin/pemetrexed
hos patienter med metastatisk NSCLC.
Resultaterne viser OS gevinst ved 2 år i
immunterapigruppens favør med OS på
39-44-52% vs. 16-33-39% med gradvis
bedre respons ved højere grad af PD-L1
TPS-udtryk. Fortsat imponerende effekt
af immunterapien, men vigtigt er det
også at bide mærke i, at denne gruppe
af patienter fortsat har en dårlig prognose, og at knap 50% af patienterne i den
bedste gruppe er døde efter 2 år.

Læge og forfatter Atul
Gawande under sin tale ved
åbningsceremonien, ASCO 2019.
Foto: ASCO/Scott Morgan.

Samlet set kan man dog argumentere
for, at det fremadrettet giver bedre mening nu end tidligere at tale om 5 års OS
som et realistisk endemål ved NSCLC.

Late breaking abstract LBA9015: Five-year long-term overall survival for
patients with advanced NSCLC treated
with pembrolizumab: Results from
KEYNOTE-001
Dette studie er vældig interessant, fordi
det er den længste opfølgning til dato af
patienter med metastatisk NSCLC behandlet med PD-1 hæmmeren pembrolizumab i monoterapi. Bliver immunterapien ved at virke, og opstår der mon sent
debuterende toksicitet? KEYNOTE-001
er et fase I effekt/sikkerhedsstudie med
550 patienter i PS 0-1, heraf 101 behandlingsnaive (>1 år fra sidste systemiske
behandling) og 449 tidligere behandlede.

end virkelighedens patienter, og resultaterne kan derfor overestimere den
virkelige effekt. Positivt er det, at graden
af toksicitet efter 5 år er stort set som
efter 3 år, og acceptabel (Se figur 1).

Afslutningsvis vil jeg gerne nævne en
herre, der gjorde et stort indtryk på mig
med en hjerteskærende og reflekterende åbningstale, hvor han undersøgende
og ærligt talte om lægen som ”tekniker”
eller som ”sjælesørger”. Manden er den
navnkundige læge Atul Gawande, forfatter til bogen Being Mortal: Medicine and
What Matters in the End.
Jeg gik fra rummet efter hans indlæg
svært tilfreds over at mærke, at lægekunsten ikke er gået af mode.

Figur 1: Tabellen viser 5 års OS på subgruppeniveau: behandlingsnaive/tidligere behandlede patienter samt
efter grad af PD-L1 ekspression. TPS= tumor proportion score. Bemærk venligst, at der var for få patienter
(n=12) i gruppen af PD-L1 TPS < 1% i gruppen af behandlingsnaive patienter til at vurdere OS.

Resultaterne viser et vedvarende respons svarende til en 5 års overlevelse
på 23 og 16% for henholdsvis behandlingsnaive og tidligere behandlede, altså
en del mere end de historiske cirka 5%
på kemoterapi. Bedst (29%) hos behandlingsnaive patienter med høj PD-L1
ekspression. Dog skal man huske på to
forhold: studiet er et single-arm studie
uden en komparator-arm. Fase 1-studier
har desuden ofte patienter i bedre PS
S. 15
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Another one
bites the dust
Immunterapien gør nu også sit forventede indtog
indenfor hoved/hals-området.

MATHILDE WEISZ EJLSMARK, H-læge, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital

Årets ASCO bød på flere spændende studier indenfor hoved/hals-området – og
som forventet var der en del interesse
omkring immunterapi ved metastaserende sygdom, hvor der også blev forevist
data som formentlig kommer til at
ændre på vores vanlige retningslinjer ved
førnævnte sygdomsmanifestation.
Flere andre spændende studier blev
demonstreret i Chicago – hvorvidt de vil
ændre noget, må tiden vise.

Som forventet…

For at indgå i studiet skulle patienterne
have en PS0-1, have kendt p16-status
samt sygdom tilgængelig for biopsi.
Hos alle patienter blev der udført PD-L1
analyse, resultatet heraf blev udtrykt
som Combined Positive Score (CPS). CPS
er defineret som antallet af PD-L1-positive celler, ud af det totale antal tumorceller multipliceret med 100.
Primære endepunkter var overall overlevelse (OS) samt progressionsfri overlevelse (PFS) hos patienter med CPS >/= 20,
CPS >/= 1 samt totalpopulationen.
Patienterne blev ligeligt fordelt i de 3
arme – herunder fandt man også en ensartet fordeling af baseline karakteristika.

Abstract 6000: Protocol-specified final
analysis of the phase 3 KEYNOTE-048
trial of pembrolizumab (pembro) as
first-line therapy for recurrent/metastatic head and
Figur 1: Abstract 6000: Overall survival ved den samlede population
neck squamous cell carcinoma (R/M HNSCC)
Det var et prospektivt,
randomiseret, multicenter
studie, der undersøgte om
pembrolizumab alene eller
pembrolizumab + kemoterapi (platin-holdig samt 5-FU)
kunne bedre overlevelsen
sammenlignet med standard
1. linie behandling i form
af EXTREME (cetuximab,
platinholdig kemoterapi samt
5-FU).
Patienterne blev randomiseret til enten monoterapi
pembrolizumab, pembrolizumab + kemoterapi eller
kemoterapi alene.

Konklusionen på studiet blev, at ved
pembrolizumab samt kemoterapi versus
EXTREME fandt man at pembrolizumab
+ kemoterapi var superior til EXTREME
i alle 3 grupper, der var længere PFS og
bivirkningsprofilen var ikke værre i pembrolizumab + kemoterapi-armen.
Ved monoterapi pembrolizumab versus
EXTREME fandt man, at immunterapi
var superior ved CPS >/=20 samt CPS
>/=1, men ikke i den samlede population. Desuden sås længere PFS, derudover
havde monoterapi pembrolizumab færre
bivirkninger.
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Således viste data på ASCO, at pembrolizumab, enten som monoterapi eller
i kombination med kemoterapi, skal
overvejes som førstevalg til metastastisk
hoved/hals cancer.

Data tyder således på, at ado-trastuzumab er effektiv ved spytkirtelcancer med
HER2 overekspression, omend der er
behov for yderligere forskning til denne
sjældne type cancer.

Også de små sygdomme
kan få plads…

TORS vs. RT ved
oropharynxcancer….

Abstract 6001: Ado-traztuzumab emtasine in patients med HER2 amplified salivary gland cancer (SGCs): Results from a
phase II basket trial

Abstract 6006: A phase II randomized trial for early-stage squamous cell
carcinoma of the oropharynx: Radiotherapy versus trans-oral robotic surgery
(ORATOR)

Spytkirtelcancer er en lille del af hoved/
hals-området, men desværre også en
sygdom med begrænsede behandlingsmuligheder, derfor er ovenstående
studie et spændende studie, som også
er med til at demonstrere en af de store
trends indenfor onkologisk behandling,
nemlig præcisionsmedicin.
Ovenstående er et prospektivt, randomiseret fase II-studie med fokus på solide tumores med HER2-ekspression. En
subgruppe i dette studie var spytkirtelcancer med HER2-overekspression – dets
primære endepunkt var overall respons
rate (ORR (CR+PR)) bestemt ved Recist
v1.1 eller PERCIST. I alt 10 patienter
blev inkluderet – de havde i gennemsnit
modtaget 2 tidligere linjer behandling
(mellem 0-3). Alle modtog ado-trastuzumab emtasine 3,7mg/kg hver 3. uge til
sygdomsprogression, alternativt uacceptabel toksicitet til behandling.
ORR blev opnået i 90% af tilfældene – en
enkelt patient opnåede stabil sygdom.

I dette studie ønskede man at undersøge, som det primære endepunkt, patienters synke-relaterede livskvalitet et år
efter afsluttet behandling, herefter ville
man sekundært se på generel overlevelse, progressionsfri overlevelse, toksicitet
samt sondeernæringsstatus efter 1 år.
Man kunne indgå i studiet ved T1 eller
T2 oropharynx cancer samt eventuel
lymfeknudeinvolvering, N0-2.
Studiet var et randomiseret, multicenter
studie som inkluderede 68 patienter
over en 5-års periode. Patienterne blev
randomiseret 1:1 til henholdsvis kirurgi
(med evt. postOP strålebehandling ud
fra N-status), alternativt kurativt intenderet kemostråleterapi. Ud fra baselinekarakteristik var patienterne jævnt
fordelt i de 2 arme.

teret livskvalitet, som var det primære
endepunkt.
Ved kurativt intenderet kemo-strålebehandling fandt man en bedre synkerelateret livskvalitet, mindre trismus,
færre smerter og dermed mindre analgetika-forbrug end sammenlignet med
kirurgi.
Ved kirurgi fandt man mindre tinnitus
samt høretab, mindre neutropeni samt
mindre forstoppelse.
Konklusionen blev således, at i forhold
til primært endepunkt talte studiet for
kurativt intenderet kemo-strålebehandling sammenlignet med robotkirurgi, dog
modtog en del af patienterne postoperativ strålebehandling, hvilket kan påvirke
udfaldet af bivirkninger.
For nu afventes data på 5 års-follow-up,
som kan ændre på konklusionen. Derudover afventes data fra yderligere studier,
som er pågående, herunder ORATOR
2-studiet, som åbnede op i 2018. Et
lignede studie er pågående i Danmark i
form af DAHANCA-34.

… var det dét?

Nej, bestemt ikke. ASCO bød på spændende forskning indenfor hoved/
hals-området, noget mere klinisk relevant end andet.
I år var der 87 posters omhandlede
Studiet viste efter et år, at overlevelsen
hoved/hals forskning, heriblandt EAGvar ensartet i de 2 arme – herefter gjorLE-studiet (Abstract 6012), som bestemt
de man data op i forhold til synkerelaogså er nævneværdigt. Desuden 9 orale
præsentationer, hvor vi
Figur 2: Abstract 6000: Resume af overall survival ved henholdvis kombinationsbehandling med pembrolizumab samt ved
blandt andet hørte om
monoterapi.
induktionskemoterapi ved
kurativt intenderet strålebehandling, demonstreret
ved 2 forskellige studier
(Abstract 6003/6004).
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Udfordringer ved behandling af
recidiv efter adjuverende
anti-PD1-behandling
På ASCO 2019 blev der ikke præsenteret nyheder, der vil medføre store
ændringer i den kliniske praksis indenfor melanombehandlingen.

SARAH STEEN, H-læge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Der var dog spændende opdaterede data
på studier blandt andet indenfor metastatisk sygdom, både med 5-års data på
combi-D og combi-V, samt CheckMate
204 med nivo/ipi til CNS-metastaserende melanom. Indenfor adjuverende
melanombehandling var der fokus på
udfordringerne ved behandling af recidiv
efter adjuverende behandling med anti-PD1 monoklonale antistoffer.
Disse nyheder præsenteres i følgende
fire abstracts.

Metastatisk sygdom

blandt andet overall survival samt livskvalitet. 107 patienter blev randomiseret
til observation, og 100 til WBRT. Man
fandt ingen signifikant forskel mellem de
2 grupper, og der er således ikke evidens
for, at WBRT forbedrer outcome ved
cerebralt metastaserende melanom.

tiske hjernemetastaser. Begge kohorter
modtog nivo 1mg/kg samt ipi 3mg/kg, 4
serier med 3 ugers interval, og efterfølgende vedligeholdelsesbehandling med
nivo 3 mg/kg hver 2 uge, indtil progression, uacceptabel toksicitet eller max 24
måneder.

Abstract 9501: Efficacy and safety of the
combination of nivolumab (NIVO) plus
ipilimumab (IPI) in patients with symptomatic melanoma brain metastases
(CheckMate 204)
CheckMate 204 er et fase II-studie med
2 kohorter. Kohorte A, patienter med
asymptomatiske cerebrale metastaser,
og kohorte B, patienter med symptoma-

Kohorte A, med median follow up 20,6
mdr., fandt man objective response rate
(ORR) på 54%, og 6 måneders PFS på
63%. Median OS endnu ikke nået.

I kohorte B viste nivo/ipi intrakraniel
aktivitet, dog med væsentlig færre
Abstract 9500: Phase 3 international trial
respondere, og ingen af responderne fik
of adjuvant whole brain radiotherapy
højdosis prednisolon.
(WBRT) or observation (Obs) following
local treatment of 1-3
melanoma brain meta- Figur 1: Abstract 9507: Omkring 20%, med inoperabel eller metastatisk melanom kan opnå længerevarende effekt af behandling
med dabrafenib/trametinib som 1. linje behandling.
stases (MBMs)
I dette randomiserede
fase III-studie undersøger man, om der er
en gevinst ved at give
adjuverende helhjernebestråling (WBRT)
efter lokalbehandling
for 1-3 cerebrale
melanommetastaser
sammenlignet med
observation.
Det primære endepunkt i studiet var
”distant intracranial
failiure” indenfor 12
måneder efter randomisering. Sekundære
endepunkter var
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Studiet støtter således valg af nivo/ipi
som 1. linje behandling til patienter med
asymptomatiske hjernemetastaser, som
er standardbehandlingen i DK.
Abstract 9507: Five-year analysis on the
long-term effects of dabrafenib plus
trametinib (D + T) in patients with BRAF
V600–mutant unresectable or metastatic melanoma
5-årsdata fra fase III-studierne combi-D
og combi-V, gav opdaterede data på
kombinationsbehandling med BRAF/
MEK-inhibitorerne dabrafenib(D)+trametinib(T) til patienter med inoperabel
eller metastatisk BRAF-V600 muteret
melanom.
Man finder PFS efter 5 år stabiliseret
på ca. 20 %. OS efter 5 år stabiliseret
på 34% (svarende til 1/3). 53% af pt har
modtaget yderlig behandling efter D+T.
Komplet respons synes at være en stærk
indikator for længerevarende effekt.
Ligeledes synes LDH-niveau forud for
opstart af behandling af have betydning
for PFS og OS, med dårligere outcome
ved LDH over øvre normalgrænse. Resultaterne tyder på, at en væsentlig del af
patienterne opnår en længerevarende
effekt med D+T som 1. linje behandling
(Se figur 1).

Stadie 3-melanombehandling:
Håndtering af recidiv under eller
efter adjuverende anti-PD1
behandling
Adjuverende anti-PD1 monoklonale antistoffer, som nivolumab, forlænger RFS
(recurrence-free survival) hos patienter

opereret for høj-risiko melanom. Dog
vil der desværre være patienter, der får
recidiv under eller efter endt behandling,
og her er det uklart, hvad den bedste
behandlingsmæssige strategi er.
Abstract 9502: A multicenter analysis of
melanoma recurrence following adjuvant
anti-PD1 therapy
Dette studie er baseret på en multicenter
analyse, hvor man inkluderede patienter
fra 15 melanomcentre, som havde fået
recidiv efter adjuverende anti-PD1 (adjPD1) efter operation for kutant melanom
stadium 3/4. Man undersøgte tidspunkt
for recidiv, efterfølgende behandling og
outcome.
Man fandt 137 patienter med recidiv,
97 (71%) under pågående adj-PD1 og 40
(29%) efter endt behandling. Af de 40,
var behandlingen afbrudt tidligt grundet
toksicitet hos 5 patienter, 14 patienter
fuldførte de 12 måneders behandling.
Median tid til tilbagefald var 4,6 måneder fra start af adj-PD1, og median
follow up efter recidiv var 7,7 mdr.

Af de patienter, der fik recidiv under
adj-PD1, responderede ingen patienter
på efterfølgende anti-PD1 monoterapi
(N=8). 9/27 (33%) responderede på ipilimumab (anti-CTLA4)-baseret behandling
(enten som monoterapi eller i kombination med anti-PD1). 15/19 (79%) responderede på BRAF/MEK-hæmmere.
I gruppen af patienter, der fik recidiv
efter at have fuldført den adjuverende
behandling, var der 2/5 (40%) som responderede på anti-PD1 monoterapi, 2/5
(40%) responderede på ipilimumab-baseret behandling. 7/8 (88%) responderede på BRAF/MEK-hæmmere.
Således må man konkludere, at monoterapi med anti-PD1 til patienter, der
recidiverer under adj-PD1 behandling,
ikke giver yderlig effekt. Men mulig
effekt kan ses, når recidivet opstår efter
endt adjuverende behandling. Anti-CTLA4 (ipilimumab) og BRAF/MEKi synes at
have en effekt både hos patienter som
recidiverer under adjuverende behandling og efter endt adj-PD1.

Ved første recidiv havde 78 (57%)
fjernmetastaser, og 59 (43%) havde kun
lokoregionalt recidiv. Af patienterne med
lokoregionalt recidiv udviklede 22/59
(37%) fjernmetastaser. 26 patienter
(19%) døde.
81 (59%) patienter modtog systemisk
behandling for metastatisk recidiv, enten
ved første recidiv eller senere.

Figur 2: Abstract 9502. Effekt af systemisk behandling efter adjuverende anti-PD1 afhængig af tidspunkt for recidiv
(on eller off adj.PD1)
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Pankreas, PARP,
pembro og placebo
Udsigten til at få introduceret targeteret behandling til pankreascancer
fyldte årets ASCO med forhåbningsfuld summen.
På dagsordenen var desuden adjuverende behandling til pankreascancer,
samt immunterapi til ventrikelcancer og HCC. Kompliceret studiedesign
og statistik gjorde det dog svært at konkludere på disse studier.
Men optimismen var der på ASCO!

SIDSEL CHRISTY LINDGAARD, læge, klinisk assistent, Afdeling for Kræftbehandling, Herlev og Gentofte Hospital

Der var store forventninger ved årets
ASCO – ville vi for første gang få targeteret behandling i form af PARP-hæmmere
til pankreascancer (PC)? Ca. 4-7% af patienter med PC har germline mutationer i
BRCA1 og/eller BRCA2, hvor PARP-hæmmere har vist sig effektiv i fase II studier
ved pankreascancer.

gressionsfri overlevelse (PFS), og denne
var signifikant bedre for olaparib-armen
med en HR på 0,53 (0,35-0,82). Resultater fra den endelige OS-analyse afventes,
men interim-analysen viste skuffende
ingen forskel på OS i de to grupper med
en HR på 0,91 (0,56-1,46).
Forventningerne til POLO kunne således
ikke fuldt indfries. En del kritik gik på designet, blandt andet at olaparib ikke blev
sammenlignet med kendt vedligeholdelsesbehandling (fx FOLFIRINOX). Det er
dog opmuntrende, at der er fundet et

Abstract LBA4: Olaparib as maintenance treatment following first-line platinum-based chemotherapy in patients
with a germline BRCA mutation and
metastatic pancreatic cancer: Figur. 1: Late breaking abstract LBA4: PFS for hhv. olaparib- og placebo-armen.
Phase III POLO
trial
Patienter med
metastatisk
PC, samt
BRCA1- og/
eller BRCA2-germline
mutation, fik
min. 16 ugers
platin-baseret
kemoterapi
og herefter
randomiseret
i 3:2 til enten
PARP-hæmmeren olaparib
eller placebo.
Primære endepunkt var pro-

nyt virksomt stof til patienterne med PC,
og noget tyder på, at mutationsanalyser
i fremtiden bliver standarden inden for
PC. POLO-studiet er netop blevet publiceret (Golan et al. N Engl J Med 2019,
epub ahead of print).

Ny-gammel adjuverende
behandling til pankreascancer.
På ASCO i 2018 blev der præsenteret
resultater for mFOLFIRINOX som adjuverende behandling af PC, hvilket gav en
eklatant forbedret median OS på 54,4
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måneder (Conroy T et al. N Engl J Med
2018;379:2395-406). Spørgsmålet var
derfor, om kombinationen af gemcitabin
+ nab-paclitaxel i adjuverende setting
ville give endnu en overlevelses-gevinst.
Abstract 4000: APACT: Phase III, Multicenter, International, Open-Label, Randomized Trial of Adjuvant nab®-Paclitaxel
Plus Gemcitabine vs Gemcitabine for
Surgically Resected Pancreatic Adenocarcinoma
Det primære endepunkt var sygdomsfri
overlevelse (disease-free survival; DFS)
vurderet af uafhængige reviewers, som
hverken havde adgang til kliniske data
eller blodprøveresultater. Patienterne fik
6 måneders behandling af gemcitabin +
nab-paclitaxel eller gemcitabin alene og
blev fulgt i 5 år. Der var ikke signifikant
forskel på DFS, HR 0,88 (0,729-1,063).
Dog sås ved investigator-vurderet DFS
en signifikant forskel med en HR på 0,82
(0,694-0,965). Data til OS var immature,
men interimanalysen viste en HR 0,82
(0,680-0,996) til fordel for kombinationsarmen.
APACT er således et negativt studie. Dog
kunne man på nuværende tidspunkt
se en lille forskel i OS og gemcitabin +
nab-paclitaxel kunne blive en mulighed for de patienter, som ikke kan tåle
mFOLFIRINOX. De endelige OS-resultater
afventes dog, inden der kan drages en
endelig konklusion om dette.

Immunterapi til ventrikelcancer
– komplicerede og svært tolkbare
resultater
Abstract LBA4007: Pembrolizumab with
or without chemotherapy versus chemotherapy for advanced gastric or gastroesophageal junction (G/GEJ) adenocarcinoma: The phase III KEYNOTE-062 study.
Dette studie forsøgte at give svaret på,
om PD1-hæmmeren pembrolizumab
(pembro) er virksom ved ventrikel/cardia cancer i 1. linje. Studiet har 3 arme
(pembro, pembro + kemoterapi (cisplatin + 5-FU/capecitabin), kemoterapi +
placebo), og stratificerer efter andelen
af PD-L1 positive immun- og tumorceller i forhold til totale antal tumorceller
(såkaldte combined positive score; CPS).
Dette giver mange kombinationsmuligheder og svækket statistisk power. Primære
endepunkter er OS og PFS. Sammenfattende kan fra studiet siges, at pembro er
ligeværdigt med kemoterapi for patienter med CPS ≥ 1, og markant bedre ved
CPS ≥ 10. Desuden sås færre bivirkninger
ved pembro. Kombinationsarmen med
pembro + kemoterapi gav ikke nogen
markant ændring i hverken PFS eller OS,
dog var ORR højere i kombinationsarmen
og sås at være op til 52,5% for patienter
med CPS ≥ 10.

af pembro til HCC i USA. KEYNOTE-240,
som blev præsenteret på årets ASCO,
er det første fase III studie med immun
checkpoint-inhibitorer til avanceret HCC.
Abstract 4004: Results of KEYNOTE-240:
phase 3 study of pembrolizumab (Pembro) vs. best supportive care (BSC) for
second line therapy in advanced hepatocellular carcinoma (HCC).
Primære endepunkter var OS og PFS, og
det var prædefineret, at man ønskede
et signifikansniveau med en α på 0,0174
og 0,0020 for hhv. OS og PFS. Median OS
var 13,9 og 10,6 måneder for hhv. pembro og placebo med HR 0,781 (0,6110,998), p=0,0238. Median PFS var 3,0 og
2,8 måneder for hhv. pembro og placebo
med HR 0,718 (0,570-0,904), p=0,0022.
På baggrund af den præ-definerede statistik ansås studiet for at være negativt,
da det ikke mødte den præ-definerede
statistiske signifikans. Resultater af
igangværende studier af checkpoint-inhibitorer imødeses med spænding i
forhold til den endelige vurdering af
behandlingens plads ved HCC.

Mere immunterapi, nu til HCC
I 2018 så man positive fase II-resultater
med pembro til avanceret hepatocellulært carcinom (HCC), og dette medførte en hurtig betinget godkendelse

Figur. 2: Abstract 4000: Disease-free survival for hhv. nab-paclitaxel + gemcitabin og gemcitabin.
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Kolorektalcancer: Flydende
biopsier rykker nærmere klinikken

♂♀

Lovende resulater inden for ctDNA, når det gælder detektion af
residual sygdom. Og så er der konkluderet betydelige forskelle i den
embryonale oprindelse og molekylære signatur mellem højre- og
venstresidig metastatisk kolorektalcancer.

LINE BRØNDUM, H-læge, Onkologisk Afdeling, Regionshospitalet Herning

Der er kommet større og større krav til
at tilpasse og monitorere behandlingen
af den enkelte patient samt at udvælge
de patienter, der vil få gavn af behandlingen. Derfor er der sat særligt fokus på at
finde særligt prædiktive, men også prognostiske biomarkører. Dette bar årets
ASCO præg af. Der var en hel session om
biomarkører indenfor kolorektalcancer
(CRC).

Er Cell free DNA (cfDNA) klar til
‘prime time’?
cfDNA er fragmenter af DNA,
der afstødes til
blodbanen fra
celler som led i
normal celleomsætning, dvs. både
fra cancerceller,
men også fra
kroppens normale
celler. Cirkulerende tumor-DNA
(ctDNA) udgør hos
cancerpatienter
en varierende del
af cfDNA. cfDNA
kan potentielt
anvendes til at
screene for CRC,
anvendes i stedet
for biopsi ,hvor
dette er vanskeligt/utilgængeligt,
opdage residualsygdom efter

resektion, til at vælge om der er indikation for systemisk behandling, til at
monitorere respons og til at identificere
resistensmekanismer. Status på cfDNA
blev præsenteret af Dr. Ryan B. Corcoran
fra USA. Forskningsresultater om forbedring af sensitiviteten af ctDNA ved hjælp
af epigenetiske markører til at detektere
residualsygdom efter operation blev
fremlagt under sessionen:
Abstract 3602: A plasma-only integrated
genomic and epigenomic circulating

Figur 1: FOxTROT: Det primære endepunkt ikke nået.

tumor DNA (ctDNA) assay to inform
recurrence risk in colorectal cancer (CRC)
ctDNA kan potentielt anvendes til at
identificere patienter med høj risiko
for tilbagefald efter operation for CRC.
I tidligere studier har specificiteten af
ctDNA været høj, mens det har knebet
med sensitiviteten. I studiet indgik 72
patienter opereret for CRC. 42 blev udelukkende opereret og 30 fik adjuverende
kemoterapi. Alle patienter fik taget en
plasmaprøve efter enten operationen el-
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ler efter adjuverende kemoterapi. Et NGS
assay, der registrerer genetiske ændringer samt en epigenetisk ”cancer signatur”
blev anvendt til analyse af plasmaprøverne. Studiet viste at ved at anvende både
genetiske og epigenetiske ændringer
kunne sensitiviteten forbedres fra 56% til
69%, mens specificiteten fortsat var høj
(hhv. 96% og 94%). Gruppen konkluderer,
at en enkelt plasmaprøve kan stratificere
patienter i høj og lav risiko for recidiv. På
sessionen blev det konkluderet, at detektion af residual sygdom efter operation
indenfor en kort periode vil være klar
til ’prime time’, men at der fortsat skal
forskes indenfor emnet.

FOxTROT
- Skal onkologen før kirurgen?
Ved mange resektable kræftsygdomme
anvendes kemoterapi før operation for
at reducere risikoen for ikke-radikal
kirurgisk resektion og hindre systemisk
spredning ved at behandle mikrometastaser tidligere.
Abstract 3504: FOxTROT: An international randomized controlled trial in 1052
patients evaluating neoadjuvant chemotherapy for colon cancer
I FOxTROT studiet, hvor også danske patienter er inkluderet, har man undersøgt

effekten af neoadjuverende kemoterapi
til resektable CRC-patienter. Patienterne
(cT3-4, cN0-2, cM0) blev randomiseret
mellem primær operation og efterfølgende 24 ugers adjuverende kemoterapi
eller 6 ugers præoperativ kemoterapi
efterfulgt af operation og derefter yderligere 18 ugers kemoterapi. Derudover
var der en yderligere randomisering i
eksperimentel-armen. I tilfælde af, at pt.
var KRAS-wt, blev der randomiseret til +/panitumumab. Det primære spørgsmål,
man søgte at besvare, var, om neoadjuverende kemoterapi øgede helbredelsen
målt på relaps/persisterende sygdom
efter 2 år. Det primære endepunkt blev
ikke nået, idet der ikke var signifikant
forskel på relapsraten i de to arme (27%
i standard-armen vs 21% i eksperimentel-armen, p=0.08). (Se figur 1).

TRIBE2- Trestofskemoterapi
til patienter med metastatisk
kolorektalcancer
I det såkaldte TRIBE-studie fra den italienske forskningsgruppe GONO blev 508
patienter med mCRC randomiseret til
FOLFOXIRI/bevacizumab eller FOLFIRI/
bevacizumab som 1. linie behandling.
Man fandt, at tripletterapi gav en højere
responsrate, længere progressionsfri

overlevelse, længere OS, men også at
regimet var forbundet med mere toxicitet
end tostofsbehandlingen. Man har ikke
haft viden om, hvordan denne behandling
vil påvirke responset på efterfølgende kemoterapi, eller om det er bedre at give de
anvendte kemostoffer sekventielt efter
hinanden. Forfatterne fremlagde opdaterede resultater fra TRIBE2-studiet, hvor
man har undersøgt om up-front eksponering af FOLFOXIRI er fordelagtig sammenlignet med sekventiel eksponering
af FOLFOX og ved progression FOLFIRI i
kombination med bevacizumab.
Abstract 3508: Updated results of TRIBE2,
a phase III randomized strategy study by
GONO in the 1st and 2nd-line treatment
of unresectable mCRC.
I et samarbejde mellem 58 italienske
cancercentre blev 679 patienter i minimum PS 1 inkluderet. I arm A fik patienterne 8 serier FOLFOX+bevacizumab (bev)
efterfulgt 5FU+bev. Ved progression blev
der skiftet behandling til FOLFIRI+bev.
I arm B fik patienterne FOLFOXIRI+bev
efterfulgt 5FU+bev. Ved progression blev
der reinduceret med FOLFOXIRI+bev. Det
primære endepunkt var PFS ved anden
progression benævnt PFS2.
FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

Figur 2: TRIBE2: opdaterede resultater.
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Sekundære endepunkter var første PFS
og tiden mellem første og anden PFS
samt OS, resektionsrate og sikkerhedsprofil. Man fandt, at patienterne i arm
B havde signifikant længere PFS2 end
patienterne i arm A (19,1 måned vs. 17,5
måned, HR 0.74 (CI 0.62-0.88), p<0,001).
Det første PFS var signifikant længere
ved FOLFOXIRI+bev end ved behandling
med FOLFOX+bev (12 mdr. vs. 9,8 mdr.,
HR 0.75 (CI 0.63-0.88), p<0,001), ligesom
responsraten var højere (62 vs. 50%, HR
1,61 (1.19-2,18) p=0.002). Som forventet
var FOLFOXIRI+bev forbundet med mere
toxicitet især mht diarre, neutropeni og
febril neutropeni i 1. linie behandling. I 2.
linie behandling var dette ikke tilfældet,
men der blev observeret signifikant mere
neurotoxicitet. Der blev ikke observeret forskel i PFS ved 2. linie behandling.
Studiet er ikke modent til at vurdere OS
, men de foreløbige resultater viser en
længere OS hos patienter behandlet med
FOLFOXIRI+bev regimet (27,6 md vs. 22,6
md (HR 0.81 (CI 0.67-0.98), p=0.033).

Man konkluderede, at FOLFOXIRI+bev
kan betragtes som en god behandlingsstrategi til patienter med højresidige
eller RAS/BRAF muteret mCRC i god
almentilstand (Se figur 2).

Hvad betyder højre eller venstre
side for patienter med metastatisk
kolorektalcancer?
Christoffer Lieu fra USA diskuterede ud
fra tilgængelige data de epidemiologiske og molekylære forskelle mellem
højre- og venstresidig koloncancer, samt
hvilken indflydelse højre- og venstresidig
koloncancer har på effekten af targeteret
terapi i 1. og senere linier. Han konkluderede, at der er betydelige forskelle i den
embryonale oprindelse og molekylære
signatur mellem højre og venstre side.
Ved første linie kemoterapi til patienter
med mCRC var prognosen for de højresidige tumorer dårlige end for de venstresidige, og han anbefalede FOLFOXIRI+bev
til de højresidige. Han gennemgik data
på sideforskel fra tilgængelige studier
med targeteret terapi. De omfattede
CRYSTAL (FOLFIRI+/- cetuximab), PRIME

(FOLFOX +/- panitumumab), FIRE-3 (FOLFIRI+cetuximab vs.. FOLFIRI+bev), PEAK
(FOLFOX+panitumumab vs .FOLFOX+bev), CALGB/SWOG 80405 (FOLFIRI or
FOLFOX+cetuximab vs. FOLFIRI or FOLFOX + bev). Ud fra disse konkluderede
han, at patienter med højresidig mCRC
ikke har gavn af EGFR-hæmmere i 1. linie
uafhængigt af RAS/RAF mutationsstatus.
Til de venstresidige RAS/RAF wildtype
(wt) tumorer anbefalede han dublet
kemoterapi med EGFR hæmmer, til RAS
muterede (mt) dublet eller triplet kemoterapi med bev.
Til de højresidige RAS wt eller RAS mt
doublet eller triplet kemoterapi med
bev. Til RAS wt i 2.line behandling med
EGFR-hæmmer. Dette svarer nogenlunde til de danske retningslinier bortset
fra, at man er tilbageholdende med bev
i 1. linie.

Region Sjælland: skræddersyet
behandling mod tarmkræft
Behandling med ibrutinib er bedre end standardProfessor Ismail Gögenur fra Sjællands Universitetshospital skal stå i spidsen for en ny forskergruppe,
der skal udvikle skræddersyede behandlingsforløb til patienter med tarmkræft. Han har
i sin tidligere forskning været med til at
vise, at en personligt tilpasset behandling kan reducere følgesygdomme og tilbagefald. /SKA
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Post-ASCO: et koncept i øjenhøjde
med publikum
SKA NYT har spurgt et par deltagere uden for den onkologiske klinik om deres
oplevelse af årets Post-ASCO.
”Det er et supergodt koncept”, siger Region Sjællands ledende patolog om PostASCO Symposium, som hun på SKA’s
invitation deltog i for første gang i 2019.
Hun er med til arrangementet både i
kraft af faglig interesse og relevans, men
også som nytiltrådt medlem af SKA’s bestyrelse, der har en bredere sundhedsfaglig sammensætning end hidtil.
”For mig at se udgør det en bedre
udnyttelse af tildelte midler, når man
efterfølgende får både unge og ’ældre’
til at reflektere og videndele i så stort
et forum”, siger Birgit Meinecke-Hansen
Nørnberg efter mødet.
Som parakliniker var der også noget at
hente til Post-ASCO, mener den ledende
patolog, der fungerer som spydspids
for hele Region Sjællands patologi. Ikke
mindst da mange regimer nævnt til PostASCO, og på de foregående sider i dette
magasin, vil kræve yderligere patologiske
analyser.
”Der vil blive brug for analyser af den
slags, som min afdeling er leveringsdygtig i, så der var da også et element af
’early warning’ i dagens programpunkter

for mig”, siger Birgit Meinecke-Hansen
Nørnberg.

God dynamik med
junior / senior-speakers
Lars Ole Madsen sidder til daglig som
faglig specialist hos AMGROS, der via
indkøb og udbud sikrer forsyningen
af lægemidler og høreapparater til de
offentlige sygehuse og høreklinikker. Han
er med til Post-ASCO for første gang for
at få en forståelse af, hvad der rører sig
lige nu inden for onkologien.”Jeg følte,
at jeg fik et godt indblik i, hvad man som
kliniker tænker i forhold til kræftpatienter og behandling af kræft og nogle af
de problemstillinger, som er del af deres
hverdag”, siger Lars Ole Madsen til SKA
NYT. ”Kræftområdet er helt specielt”,
siger AMGROS-specialisten, der arbejder
med hele den medicinske palet af både
gamle og nye lægemidler. ”Det er komplekst på rigtig mange niveauer. Derfor
er det vigtigt med det overblik, jeg får
ved Post-ASCO”.
Ét særkende ved Post-ASCO, som det
bliver praktiseret af SKA, er blandingen

Overlæge Ann Knoop fra Rigshospitalet var seniorspeaker for juniorspeaker Pernille
Homann, der dækkede nyhederne om brystkræft fra ASCO Annual Meeting. Flere af
de fremmødte publikummer roser dynamikken, som opstår med både en junior- og
seniorspeaker. Foto: Kaare Smith

af relativt uerfarne læger, der formidler
det just hjembragte onkologiske stof fra
storkongressen i Chicago og så de mere
erfarne onkologer, der perspektiverer til
den danske klinik. Eksempelvis fik juniorspeaker Pernille Homann assistance fra
overlæge Ann Knoop, da sygdomsområdet brystkræft skulle gennemgås. ”En
junior- og en senior-speaker gav en rigtig
god dynamik, det virkede rigtig fint. Det
var i øjenhøjde med publikum”, siger
Post-ASCO-debutanten fra AMGROS.
Medicinrådets sekretariat var også til
stede på Post-ASCO med flere medarbejdere repræsenteret. Sundhedsvidenskabelig konsulent Jane Skov deltog for
tredje gang: ”Det er lidt hårdt at kapere
de mange faglige indtryk fra forskellige
sygdomsområder, men præsentationsformen med junior- og seniorspeaker,
der spiller sammen, gør det sjovere og
lettere at lytte i så mange timer. Mødet
giver et godt overblik over, hvad der
rører sig i onkologien, og hvilke tendenser der ses på tværs af sygdomme”, siger
Jane Skov, der ”som altid” havde en god
dag på Post-ASCO. /SKA

Overlæge Benny Vittrup fra Herlev Hospital var med som seniorspeaker til oplægget
om nedre GI cancer, derudover var han spørgelysten efter adskillige af de øvrige
oplæg. Foto: Kaare Smith
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Øget fokus på patientnær
forskning i Region Sjælland
Forskningen på sygehusene i Region Sjælland skal være med til at gøre
livet lettere for borgere med kroniske sygdomme og multisygdom.
Det er hovedmålet med Region Sjællands nye politik for sundhedsforskning.
”I Region Sjælland skal vores sundhedsforskning hænge tæt sammen med virkeligheden. To ud af tre borgere i Region
Sjælland har én eller flere kroniske eller
langvarige sygdomme, for eksempel KOL
og diabetes. Det skaber ulighed i sundhed. Derfor skal forskningen på vores sygehuse især have fokus på kronikere og
multisyge, så de kan få et bedre liv med
deres sygdom”, siger Annemarie Knigge,
formand for Regionsrådets Udvalg for
Sygehusenes behandlingstilbud.

Foto: Kaare Schmidt

SKA Nyt

Forskning på budgettet
Med den nye politik bliver ambitionerne
for forskningen i Region Sjælland sat
markant op. Der forskes i dag på alle
sygehuse i regionen, men for første gang
bliver der nu sat tal på, hvor meget der
skal forskes. Akutsygehusene skal bruge
1,5 procent af deres budgetter på forskning, mens Sjællands Universitetshospital skal bruge tre procent af budgettet
på forskning. /SKA

Læs interview med
Annemarie Knigge

SKA NYT har tidligere interviewet
regionalpolitiker, socialdemokraten Annemarie Knigge. Tidligere
numre af SKA NYT kan findes på
www.skaccd.org
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Nykøbing F. Sygehus får
to millioner til forskning i
screening for brystkræft
Danmarks Frie Forskningsfond har bevilget godt to millioner til det første
danske forskningsprojekt, der vil undersøge, om mammografiscreeningen
af alle danske kvinder har den ønskede effekt.
Danmarks Frie Forskningsfond sender
2,26 millioner kroner til et projekt på Nykøbing F. Sygehus. Projektet skal undersøge, om den landsdækkende screening
af danske kvinder for brystkræft har den
ønskede effekt: at færre dør af sygdommen, end hvis der ikke bliver screenet.
”Vi vil finde ud af, om der stadig er
belæg for at tilbyde mammografiscreening. Screening er kun berettiget,
hvis den nedsætter dødeligheden af
brystkræft”, siger Elsebeth Lynge, klinisk
professor på Nykøbing F. Sygehus.

”Screeningsprogrammet for brystkræft
bygger på resultater fra lodtrækningsforsøg, der blev gennemført i Sverige for
30-40 år siden. De undersøgelser viste
en klar gavnlig effekt. I mellemtiden er
der sket forbedringer i behandlingen af
brystkræft. Så spørgsmålet er, om vi i
dag har den samme effekt af screeningen som dengang”, siger prof. Elsebeth
Lynge. /SKA

Er der fortsat belæg for mammografi-screening? Professor Elsebeth Lynge
samarbejder med klinikere inden for behandling af brystkræft fra København,
Odense og Aarhus. Foto: Gert Ellegaard, Region Sjælland
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Ny DSKO-formand har kraftigt fokus
på kræftlægers uddannelse
Synlighed og uddannelse er nogle af de fokusområder, som afdelingslæge, ph.d.
Lotte Engell-Nørregård fra Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, kommer til at
have i sin nye rolle som formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO).
”Jeg synes, at uddannelse er meget
vigtigt, både når man er uddannelsessøgende læge, men også efteruddannelse”,
siger DSKO’s nye formand, afdelingslæge Lotte Engell-Nørregård i et interview med Onkologisk Tidsskrift. Lotte
Engell-Nørregård blev læge i 2001 og
har været i onkologien siden 2006. Hun
skrev ph.d. om immunterapi i modermærkekræft under prof. Inge Marie
Svane og har siden haft fokus på immunterapi og lungekræft.

”I forbindelse med efteruddannelse er
det en udfordring, at der ikke længere er
så mange firmasponsorerede rejser. Der
er efterhånden mange af os, som ikke
rejser med industrien. Vi skal sørge for
at sikre efteruddannelse, nu vi er færre,
der kan komme på kongresser”, siger
den nyudklækkede formand, der kalder
uddannelse ”hele vores fremtid”. Lars
Henrik Jensen, hidtidig formand i DSKO,
fortsætter som næstformand. /SKA

DSKO’s nye formand er til daglig afdelingslæge på
Herlev Hospital. Foto: DSKO

Opråb til kommende regering:
Let presset på sundhedsvæsenet
Danmark står til at få en ny regering, efter rød blok fik flertal ved folketingsvalget. De faglige fællesskaber, herunder DSR og Lægeforeningen, står klar
til at presse på for flere penge til sundheden.
En ny regering bør hurtigst muligt forbedre arbejdsvilkårene i sundhedsvæsenet. I flere år er mængden af opgaver vokset hurtigere end pengene og
antallet af medarbejdere, og det er for
længst holdt op med at være holdbart,
mener DSR og Lægeforeningen. ”Tillykke
til rød blok. Vi glæder os til at gå i dialog
med en ny sundhedsminister og vil
presse på for at få tilført flere penge til
sundhedsvæsenet”, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd i en
pressemeddelelse. ”Vi har brug for flere
ressourcer til at klare opgaverne – ca. en
vækst på to procent om året – og heraf
skal en del bruges til at sikre, at vi har
alle kompetencer med”, skriver Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing i en leder i Ugeskriftet. /SKA
SKA Nyt

Det skal være slut med underfinansieringen af
sundhedsvæsenet, meddeler Grete Christensen
fra DSR til en kommende regering. Foto: DSR
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Rådgivning og vejledning om familiær disponering for alvorlig sygdom, justering
af medicin, overvågning af symptomer. Det er blot nogle af de områder, hvor
sygeplejersker vil have gavn af øget viden om genetik, mener lektor Thomas R.
Mikkelsen fra VIA University College. Foto: Colourbox.com

Skal genetik være en
større del af sygeplejerskers
uddannelses-DNA?
Den genetiske revolution når ikke ud til sygeplejerskerne. Bekymrende, mener danske forskere.
Hospitalsdirektøren på Nordsjællands Hospital har selv sygeplejefaglig baggrund og mener, at der
stadig i 2019 er mange andre steder at tage fat.

HENRIK REINBERG SIMONSEN, informationsmedarbejder, SKA

DNA og genetik bliver væsentlige faktorer
i morgendagens medicin. Sygeplejersker
indtager ifølge lektor, ph.d. Thomas
Raundahl Mikkelsen fra VIA University College en central position, når det
handler om at udnytte alle fordelene ved
genetikkens indtog i sundhedsvæsnet.
”Sygeplejerskerne kommer til at møde de
genetiske spørgsmål oftere i patientarbejdet” siger han i telefonen til SKA NYT
og uddyber: ”De skal have en forståelse for, at der oftere vil være genetiske
forklaringer, når eksempelvis en patient
præsenterer bivirkninger, har spørgsmål
eller ikke reagerer på en behandling som
ventet”. Den seneste bekendtgørelse fra
2016 nævner slet ikke genetik med et
eneste ord. ”Det er meget bekymrende”,
siger Thomas R. Mikkelsen, der sammen
med kolleger fra Forskningscenter for
Sundhed og Velfærdsteknologi, VIA University College har skrevet et debatindlæg i Politiken om den manglende genetiske oprustning i sygeplejefaget, som
de kalder en ”alvorlig forsømmelse”.

Genetik er blevet en gøgeunge

Hvordan skal vi gå til værks?
”Vi synes, at man på nationalt plan bør
tage initiativer. Det gør man i USA og

England”. Her er der fokus på, hvilke
genetiske kompetencer man skal have
som sygeplejerske, jordemoder, læge,
forklarer lektoren, der selv er biolog.
”Herhjemme er der ingen retningslinjer
eller noget som helst. Genetik er blevet
sådan et mystisk område, ingen ved,
hvad de skal stille op med. I hvert fald i
sygeplejerskeuddannelsen”.
De studerende får p.t. ganske få timers
undervisning i genetik. Mange uddannelsessteder drejer det sig om fem eller
færre lektioner.
Det er svært stof og en stor medarbejdergruppe. Er der ressourcer til det?
Thomas R. Mikkelsen er med på, at
sygeplejerskerne i forvejen løber hurtigt
og har travlt. ”Men det her bliver en del
af sundhedsvæsnet. Og sygeplejersker
bliver nødt til at vide noget om det uden
at være eksperter”. Thomas R. Mikkelsen
prøver sammen med fagfællerne nu at
lave noget undervisningsmateriale, som
tager udgangspunkt meget konkret i de
situationer, man kommer ud i som sygeplejersker. ”Så vi ikke starter ved Adam
og Eva. Men derimod i case-baseret
materiale introducerer, hvornår er der genetik i det her, og hvornår er det relevant

for dig at vide noget”, siger Thomas R.
Mikkelsen, der håber, undervisningsmaterialet kan blive videre udbredt.

Klinisk genetik
”Lad os begynde arbejdet med for alvor
at klæde danske sygeplejersker på til
at deltage i den genetiske revolution i
sundhedsvæsnet” konkluderer VIA-forskerne opråbet i Politiken. ”Personlig

Genetik og sygepleje

Kari Konstantin Nissen, Thomas
Raundahl Mikkelsen og Karin Christiansen: “Genetics In The Danish
Nursing Education: A Questionnaire Study”. Manuskript udarbejdet
til publikation i internationalt
forskningstidsskrift.
Debatindlæg bragt af samme
forfattere, i Dagbladet Politiken,
februar, 2019: ”Sygeplejersker
ved for lidt om genetik: Danske
sygeplejersker er ikke parate til
den genetiske revolution”
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medicin – medicin, som ordineres til hver
enkelt patient på baggrund af viden om
netop denne patients gener – vil gøre
det muligt at ’ramme rigtigt’ langt oftere,
både hvad angår medicinvalg og -dosis.
Og genterapi vil sandsynligvis kunne
helbrede alvorlige sygdomme på det helt
grundlæggende niveau, nemlig ved at
ændre i generne”.
Hospitalsdirektør Bente Ourø
Rørth fra Nordsjællands Hospital har læst indlægget og
er ikke overbevist. Hun har
selv sygeplejefaglig grunduddannelse og maner til
besindelse.
”Altså, jeg synes
sygeplejestuderende
naturligvis skal have
noget viden om det,
jeg kalder den kliniske
genetik. Om genernes
betydning og udviklingen
af sygdom. Og hvordan vi
arver noget genmasse, der
gør os disponerede for nogle
sygdomme. Så vidt så godt,
er jeg med. Jeg sidder selv i uddannelsesudvalget på Professionshøjskolen Metropol og kan sagtens se
den pointe”.

man kan komme ind med laveste karaktersnit. Og sygeplejerskerne er ved at
blive slidt ned, fordi man har gjort uddannelsen til et studie. De skal have klinisk
genetik, måske også mere end fem

Klinisk genetik kunne være et specialområde
i efteruddannelse af sygeplejersker, foreslår
hospitalsdirektør Bente Aurø Rørth fra Nordsjællands Hospital. Det ville kunne bidrage til
funktionen på kliniske genetiske afdelinger,
hvor der er brug for vejledning af familier med
arvelige sygdomme eller mistanke herom.
Foto: Region Sjælland

”Rettidig omhu”
Thomas R. Mikkelsen står ”ret uforstående” over for flere af Bente Ourø
Rørths synspunkter. ”Efter vores opfattelse udøver vi simpelthen rettidig
omhu. De kommende sygeplejersker er
nødt til at være klædt på til den fremtid,
der kommer. Og det kræver handling”,
siger Thomas R. Mikkelsen, der også
henviser til, at blandt andet Danske
Regioner har lavet en national
plan for personlig medicin, der
også betoner nye genteknologier. Thomas R. Mikkelsen
henviser også til udlandet:
”Vores synspunkter om at
sygeplejersker bør være
bedre rustet vidensmæssigt, hvad genetik angår,
er jo ikke bare vores. De
er bakket op af vores
mange internationale
kolleger på feltet – der er
rigtig mange internationale forskningsartikler, der
argumenterer for præcis
det samme, som vi gør”.

”Skudt over målet”
”Men som jeg læser indlægget”, fortsætter Bente Ourø Rørth, ”så vil de have
sygeplejersken klædt på til at snakke
med patienten om genetik og personlig
medicin ”. Der findes bare stadig ikke behandling målrettet den enkeltes genmasse, minder sygehuslederen om. ”Der er
lige nu intet på markedet, hvor man først
kortlægger folks genom og på baggrund
heraf planlægger behandling. De efterlyser uddannelse til en fremtid, der ikke
er iværksat på de danske hospitaler.
Mange vil slet ikke møde emnet i deres
kliniske praksis i mange, mange år. Og så
er der så mange andre ting, der presser
på og som hellere skal på dagsordenen.
Som jeg læser det, kommer de til at sælge en vare og en genetisk revolution, der
endnu ikke findes. Vi kan nu kortlægge
vores arvemasse på rimelig kort tid, men
vi kan ikke skræddersy den medicinske
behandling herefter”, siger Bente Rørth.
Skal uddannelsen ikke rustes til
fremtiden?
”Det her er en professionsbachelor, hvor
SKA Nyt

timer, men det her er at skyde over målet. Der er så meget andet helt almindeligt klinisk stof, sygeplejerskerne allerede
skal kunne, som de heller ikke kan”, siger
Bente Ourø Rørth, der i sin hverdag som
direktør på Nordsjællands Hospital møder mange af de nyuddannede sygeplejersker.
Eksempelvis inden for kræft har man
jo konstant et nyt målrettet produkt til
sygdomme med bestemte mutationer,
godkendelserne fra de relevante myndigheder bugner med den slags?
”Behandlingsvalg ved kræft foretages ud
fra viden om tumors karakteristika og
erfaring fra klinisk forskning om effekt
– samt patientens tilstand. Vi kan håbe,
at kendskab til patientens genetik kan
hjælpe ved denne beslutning og hjælpe
til at vurdere risiko for bivirkninger – men
jeg finder, at de vigtige opgaver for kræftsygeplejen ligger andre steder”, siger
Bente Ourø Rørth.

Gældende
bekendtgørelse om
sygepleje, 2016
(første paragraf)

”Formålet med uddannelsen til
professionsbachelor i sygepleje er
at kvalificere den studerende til
efter endt uddannelse selvstændigt at udføre sygepleje for og
med patient og borger i alle aldre.
Den uddannede skal selvstændigt
kunne håndtere komplekse og
udviklingsorienterede situationer
i sygepleje og intervenere med
afsæt i en evidens- og forskningsbaseret praksis i alle dele af sundhedsvæsenet under hensyntagen
til den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for
sygepleje og omsorg samt sundhedsfremme og forebyggelse.”

SAMFUND + MENNESKER

Tal der tæller

174

tilmeldinger til SKA’s Post-ASCO Symposium 2019.
Det er ny rekord.

Kilde: SKA’s kursusdatabase
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Er telemedicin en død sild,
flyder data frit og skal man
hellere være rig og sund
end syg og fattig?
FSK har været til folkemødet på Bornholm.
Sygeplejerske Helle Mathiasson fra Herlev Hospital overtager FSK-pennen
fra udviklingssygeplejerske Ditte N. Therkildsen fra OUH.
Folkemødet betegnes som en kæmpestor hyggelig fætter-kusine-fest i mediedebatdjøfdanmark. En unik årlig
arena for anerkendelse af hinanden. Man hilser på hinanden
og ethvert hej og nik er en hilsen, som viser, du er kendt og
anerkendt af dem, du gerne vil kendes ved. Det er sjovt og
hyggeligt, fordi det bekræfter alle i, at netværket er virkeligt.
Men har et fagligt selskab sin berettelse til at deltage i sådan
en festlighed?
Der er en fantastisk stemning, når man bevæger sig rundt i
Allinge, her oser af nysgerrighed og folkelighed, mennesker
i alle aldre deltager, kendisser og helt almindelige folk, over
100.000 gæster deltager i herlighederne. Folkemødet 2019
havde et program på mere end 3000 events fordelt på fire
dage.

Helle Mathiasson
Bestyrelsesmedlem af FSK, sygeplejerske i
Stråleterapien på Herlev Hospital, master i
professionel kommunikation.

SKA Nyt

Hanne Nafei og jeg deltog som repræsentanter for Fagligt
Selskab for Kræftsygeplejersker i folkemødet på Bornholm,
vi var der fra torsdag til lørdag aften og deltog i over 20
events og debatter.
Vores mission ved at deltage var selvfølgelig at sprede et
budskab om, at der findes et fagligt selskab for kræftsygeplejersker i Danmark, og at vi gerne stille os til rådighed med
vores viden og erfaringer. Det er samtidig et sted, hvor man
via sit netværk søger indflydelse.
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I august 2016 blev kræftplan IV udgivet: Patienternes
Kræftplan.
I denne var der fokus på forebyggelse blandt andet initiativer, der skal bidrage til, at børn og unge ikke begynder
at ryge. Der var rigtig mange debatter på folkemødet om
forebyggelse og cigaretternes fremtid i Danmark. Dette har
der været fokus på under de netop afsluttede valgkampe.
Personligt synes jeg, at en pakke smøger skal koste 150 kr.
pakken, og at der ikke skal være differentierede priser alt

mellem de to sektorer og almen praksis efterlyser også
relevante data. Sundhedsstyrelsen har med kontorchef
Nanna Skovgaard ved roret sat et nyt skib i søen: ”Et samlet patientoverblik”. Endnu et skib i den verden, som udgør
elektroniske patientjournal (EPJ). Jeg måtte dog rejse mig i
mængden af tilhørere og spørge til hvordan de vil sikre en
større deling af data, når vi alene på hospitalerne har flere
forskellige EPJ, som ikke umiddelbart taler sammen? Hvis
alle disse nye systemer skal kunne bruges optimalt, kræver
det uddannelse og medinddragelse af alle brugerne. Både

Vi er for pokker da kollegaer på kryds og tværs, som
alle ønsker, at patienten får den bedste behandling
efter aldersgruppe, som blandt andet socialdemokraterne
talte om under valgkampen. Samtidig er det på tide at lave
røgfrihed og rygeforbud ved erhvervsskolerne, som der
allerede findes ved professionshøjskolerne.
Kræftplan IV taler også om at kræftbehandlingen i højere grad skal tage afsæt i den enkelte patients behov og
livssituation. Patienterne skal inddrages endnu mere og vi
skal som sundhedspersonale tage patienterne endnu mere
med på råd, inddrage deres erfaringer og oplevelser. Både
Hanne og jeg deltog ved flere debatter, som omhandlede
ulighed i sundhed og livet som patient i det danske sundhedsvæsen.
Flere patienter og pårørende efterlyste klarere og tydeligere kommunikation mellem primær og sekundær sektor.
I øjeblikket er der store vanskeligheder med at få data

sundhedsprofessionelle, patienter og borgere. Det er
mig ubegribeligt, hvorfor et så lille land ikke kan have et
journalsystem, som kan bruges i hele vores siloinddelte
sundhedsvæsen. Vi er for pokker da kollegaer på kryds
og tværs, som alle ønsker, at patienten får den bedste
behandling.
Og så til spørgsmålet om et fagligt selskab er berettiget
på folkemødet. Ja bestemt, det var mit femte af slagsen
og Hannes første. Hanne blev introduceret til rigtig mange
politikere, journalister, embedsfolk, NGO’er og sundhedsprofessionelle på tværs af hele landet. Vi var synlige, når
vi turnerede rundt på festivalpladsen med vores sorte
rygsække og vi talte med rigtig mange af vores tværfaglige
kollegaer, sygeplejersker, læger, psykologer og præster. Vi
glæder os til Folkemødet 2020.

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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Aarhus Universitetshospital skal spare
325 millioner
AUH skal spare 325 millioner kroner i år
ud af et budget på 7,1 milliarder kroner.
Det svarer til ca. 4,5 procent af budgettet. Ifølge hospitalsdirektøren skyldes
spareøvelsen, at det ikke lykkedes at få
sparet som planlagt sidste år, skriver
TV2 Øst. /SKA

Menneskekæde omkring AUH i protest
mod besparelser. Foto: Lægeforeningen

Unge fra fattige familier
begynder oftere at ryge

Ny sygehusdirektør i Næstved, Slagelse og Ringsted

Bred politisk opbakning
om et ankenævn

Niels Reichstein Larsen tiltræder 1.
august 2019 som sygehusdirektør for
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.
Han kommer fra en stilling som direktør
for Bornholms Hospital i Region Hovedstaden. /SKA

Alle etablerede partier bakker op om
et ankenævn for visse tilsynssager. I
midten af april blev sundhedsminister
Ellen Trane Nørby (V) klar med et udkast
til et lovforslag om et sådant nævn. Det
var ifølge sundhedsministeren ”klar til
at blive fremsat”, da valget blev annonceret og satte planerne i foreløbig bero,
oplyser Ugeskriftet for Læger. Sidstnævnte har rundspurgt blandt politiske
ordførere og konstateret bred opbakning
til nævnet, der ifølge Lægeforeningen vil
styrke lægers retssikkerhed. /SKA

Læger undlader at udtale
sig af frygt for fejlcitater
Ledende overlæge Ulrik Lassen fra
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet var til
debat om sundhedsevidens i medierne
på folkemødet på Bornholm: “Jeg har
mange kollegaer, som ikke vil stille op
til interview, fordi de er bange for at
blive fejlciterede”, udtalte han ifølge
freelancejournalist Ida Thagesens Twitter-profil i en debat, hvor også Sophie
Hæstorp Andersen (S) og chefredaktør
Poul Madsen fra Ekstra Bladet deltog.
/SKA

Hver gang ét barn fra en velstillet familie
begynder at ryge, er der fem børn fra
fattige familier, der gør det samme. Det
viser nye beregninger for rygning blandt
15-årige, som er foretaget af forskergruppen bag Skolebørnsundersøgelsen
ved Statens Institut for Folkesundhed. /
SKA

Folkemødet i Bornholm, hvor sundhedsdebatten
også florerer. Foto: Joshua Tree

Solid økonomisk
opbremsning i
Region Sjælland
Regionerne aftaler hvert år, hvor mange
penge, man må bruge på sundhedsområdet. Region Sjælland brugte 20
millioner kroner mere end aftalt på
sundhedsområdet og kommer dermed
ud af 2018 med udgifter, der ligger tæt
på udgiftsloftet, skriver Region Sjælland i
en pressemeddelelse. /SKA
”Vi har handlet rettidigt
med den tidlige opbremsning sidste år og med den
sparerunde, som Region
Sjælland desværre måtte
igennem i efteråret. Men
økonomien vil fortsat
være meget stram i
2019”, siger regionsrådsformand Heino Knudsen
(S).
Foto: Region Sjælland
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S-vælgere ønsker
dyrere cigaretter
Et stort flertal af Socialdemokratiets
vælgere støtter højere pris på cigaretter. Hele 72 pct. mener, at prisen på en
pakke skal sættes op til 60 kroner eller
mere. Det viser rundspørge fra YouGov
for Kræftens Bekæmpelse. /SKA

Magnus Heunicke (S)
ny sundhedsminister
Den nye S-regerings sundheds- og
ældreminister bliver Magnus Heunicke,
der er fra Næstved og tidligere har været
transportminister. /SKA

Fond støtter konstruktiv
sundhedsjournalistik med
millioner
Novo Nordisk Fonden har skudt seks
millioner kroner i konstruktiv journalistik
på sundhedsområdet. Direktør Birgitte
Nauntofte er glad for at kunne ”dygtiggøre indsigtsfulde, kritiske og konstruktive
journalister på sundhedsområdet”. /SKA

Danske patientdata
ender i USA
En større gruppe amerikanske IT-medarbejdere har via Sundhedsplatformen
adgang til dybt personlige oplysninger
om patienter. Det fremgår af en rapport om beskyttelse af persondata i
Sundhedsplatformen fra advokatfirmaet Bech-Bruun, som Politiken har fået
aktindsigt i. /SKA

Flere udredes til tiden
på Region Sjællands
sygehuse
Næsten ni ud af ti patienter, 88 procent,
blev i første kvartal udredt til tiden på
sygehusene i Roskilde, Køge, Slagelse,
Holbæk, Ringsted, Næstved og Nykøbing
Falster. /SKA
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Citat citat slut
”AMGROS skal tvinges til at følge ASCO tæt […]Selv de dyreste lægemidler i verden kan jo være ekstremt fornuftige investeringer for samfundet, fordi besparelserne opvejer omkostningerne”
Kristian Lund, chefredaktør, Onkologisk Tidsskrift

”Sundhedsområdet blev valgkampens fuser. Lægerne gjorde ikke nok og forsømte bl.a. at gøre problemerne på AUH til
en løftestang for flere ressourcer”
Roar Maagard, lektor, læge, i Dagens Medicin

”Kravet om effektiviseringer og besparelser har haft positive effekter, men har ingen berettigelse længere. 2-procents
effektiviseringskravet er afskaffet, men det er besparelserne på sygehusene ikke. Politikerne lover os meget, men hvor
bliver debatten om sundhedsvæsenet reelt af? De famøse 1.000 nye sygeplejersker står efterhånden klart som et fatamorgana”
Lui Näslund Koch og Anna Roe Rasmussen, reservelæger på hhv. Herlev og Bispebjerg Hospital. Desuden stiftere af Center for Rationel
Sundhedspolitik - Danmarks Sundhedspolitiske Tænketank, i Politiken

”Hvis sundhedsvæsenet i højere grad skal svare til patienter og pårørendes behov, skal presset komme fra brugerne”
Beth Lilja, afgående direktør, SUH, i Altinget.dk

”Årets største ASCO-nyhed er, at der ikke er nogen store nyheder”
Niels Kroman, cheflæge, Kræftens Bekæmpelse, til Onkologisk Tidsskrift
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Håb, sorg og angst fra flere perspektiver
SKA-kursusleder beretter om et vellykket kursus, der tog fat på de sjælelige aspekter af kræftsygdom sammen
med 15 engagerede deltagere fra regioner og kommuner.

BO SNEDKER BOMAN, psykolog, Onkologisk afdeling, SUH, Roskilde

Kræft og kræftbehandling gør noget ved
mennesker. Det ved alle, der arbejder i
feltet. Og det er både krop og sjæl, der
anfægtes. Sygehuspræst Katrine Raun og
jeg havde i juni fornøjelsen at gennemføre en kursusdag i SKA med fokus på den
svækkede sjæl i den syge krop. Med 15
meget engagerede deltagere fra regioner og kommuner satte vi dagen igennem fokus på håb, sorg og angst fra et
henholdsvis teologisk og psykologisk perspektiv. Hvorfor? Fordi begge perspek-

Kurset ’Den svækkede sjæl i den syge krop’ fandt
sted på Scandic Roskilde d. 4. juni, 2019. 80 % af
evaluerende kursister fandt kurset ’Rigtig godt’,
20 % fandt det ’Godt’. Foto: Colourbox.com
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tiver findes hos patienter og pårørende
- og hos sundhedspersoner. På dagen
blev der både plads til gennemgang af
teori og øvelser. Som sygehuspræst og
psykolog i onkologisk og palliativt regi
kunne vi også byde ind med tips og tricks
til de såkaldt svære samtaler. Scandic
stod for lækker forplejning – vi havde en
god dag og håber, at kurset kan gentages
inden længe.

SIDEN SIDST + INDTIL NÆSTE GANG

På gensyn til 17. Post-ASCO Symposium
d. 12. juni, 2020
Tilmeld dig allerede i foråret på www.skaccd.org
Fotos: Kaare Smith
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Nyt kursus:

Sammenhæng og
koordinering på tværs
SKA arbejder målrettet på at skabe kursustilbud, der kan give mere smidigt kørende patientforløb.
Til efteråret med et specialsyet kursus til dem, der sidder i forløbskoordineringsstillinger.
Flere forhold har indflydelse på, om
et forløb opleves som sammenhængende af patienten eller ej. Dette nye
SKA-kursus målrettet forløbskoordinatorer dykker ned i nogen af dem og
stiller skarpt på, hvordan vi skaber mere
sammenhæng. ”Dagen skulle gerne give
deltagerne nye idéer og perspektiver
på forløbskoordinering. Derfor vil vi
også tage fat på de patientforløb, der af
patienterne opleves usammenhængen-

de, social ulighed i forløbskoordiniering
samt overgangen mellem primær og
sekundær sektor”, siger projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen fra SKA, der
har målrettet kurset til personale i både
primær og sekundær sektor.

Flow og sammenhæng, hvordan?
Det praktiske arbejde med at koordinere og skabe sammenhæng på tværs
af afdelinger og sektorer bliver berørt.

”Dagen skulle gerne
give deltagerne nye
idéer og perspektiver
på forløbskoordinering. Derfor vil vi
også tage fat på de
patientforløb der af
patienterne opleves
usammenhængende”
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Kurset tager sit udgangspunkt i den kliniske
hverdag. Hvordan skaber man et flow på tværs? .
Illustration: Mayapapaya
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Kurset tager sit udgangspunkt i den
kliniske hverdag. Hvordan skaber man et
flow på tværs, når man er ansat lokalt,
og hvordan går man til værks, når man
skal møde en patient med komplicerede
kliniske problematikker eksempelvis over
en telefonlinje? Kurset tager fat på et
centralt spørgsmål i det moderne sundhedsvæsen og kommer med løsningsforslag fra flere forskellige fronter.
/SKA
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Nyt kursus:

Smertebehandling
af kræftpatienter
SKA tilbyder et tværfagligt kursus til læger og sygeplejersker der er beskæftiget indenfor kræft
og smertebehandling.
Kurset vil fokusere på de vigtigste
facetter af smertebehandling til kræftpatienter. Kursisterne vil blive præsenteret
for den nyeste medikamentelle viden,
og vil blive aktivt inddraget i praktiske
øvelser, hvor kursisterne vil blive trænet
i at omsætte viden til praksis. Deltagerne
vil også blive introduceret til hvorvidt
cannabis vil få en plads i smertebehandling - vi vil tage udgangspunkt i emnet
fra fænomen til evidens. Den erfarne
palliatør, overlæge Svend Ottesen, nu
Bornholms Hospital, er kursusleder.
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Deltagerne vil også blive introduceret til, hvorvidt
cannabis vil få en plads i smertebehandling.
Foto: Colourbox.com
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Godkendelser
fra FDA
Herzuma (trastuzumab-pkrb)
biosimilær til trastuzumab til patienter med HER2-brystkræft (december, 2018)
KEYTRUDA ® (pembrolizumab)
til voksne og børn med lokalt avanceret eller metastatisk Merkelcelle-karcinom(december, 2018)
LYNPARZA® (olaparib)
vedligeholdelsesbehandling af voksne med gBRCA/sBRCAm avanceret kræft i æggestok, æggeleder eller bughinde med komplet respons
fra førstelinje platinbaseret kemoterapi (december, 2018)
Asparlas™(calaspargase pegol-mknl)
som del af kemoterapeutisk behandling af ALL hos børn og unge op til 21 år (december, 2018)
ELZONRIS™ (tagraxofusp-erzs)
til behandling af blodkræftformen BPDCN hos patienter, der er 2 år gamle eller derover (december, 2018)
CABOMETYX® (cabozantinib)
til hepatocellulært karcinom (HCC) allerede behandlet med sorafenib (januar, 2019)
KEYTRUDA ® (pembrolizumab)
til adjuverende behandling af melanom med lymfeknudeinvolvering efter komplet resektion (februar, 2019)
Lonsurf ® (trifluridine-tipiracil)
til voksne med gastrisk eller GEJ metastatisk adenokarcinom allerede behandlet med mindst to linjer kemoterapi og, hvor det er skønnet
passende, HER2-targeteret terapi (februar, 2019)
HERCEPTIN HYLECTA ™ (trastuzumab og hyaluronidase-oysk)
til behandling af brystkræft med overekspression af HER2 (februar, 2019)
TECENTRIQ® (atezolizumab)
til PD-L1 positiv non-resektabel lokalt avanceret eller metastatisk tripple-negativ brystkræft (marts, 2019)
TECENTRIQ® (atezolizumab)
til førstelinjebehandling af voksne med ES-SCLC (extensive-stage småcellet lungekræft), i kombination med karboplatin and etoposid
(marts, 2019)
KEYTRUDA ® (pembrolizumab)
plus axitinib til førstelinjebehandling af patienter med avanceret RCC (april, 2019)
Balversa™ (erdafitinib)
til patienter med lokalt avanceret eller metastaisk urothelialt karcinom med mistænkt FGR3 eller FGR2-mutation med progression under
eller efter platinbaseret kemoterapi, herunder inden for 12 måneders neoadjuverende eller adjuverende kemoterapi (april, 2019)
KEYTRUDA ® (pembrolizumab)
til førstelinjebehandling af patienter med stadie III NSCLC, der ikke kandiderer til kirurgisk resektion eller stråler, eller patienter med metastatisk NSCLC. Tumorer skal udtrykke PD-L1 og være uden EGFR eller ALK-aberrationer (april, 2019)
KADCYLA® (ado-trastuzumab emtansin)
til adj. behandling af patienter med HER2-positiv tidlig brystkræft (EBC), hvor der er residual invasiv sygdom efter neoadj. taxan og
trastuzumab-baseret terapi (maj, 2019)
IBSOVO® (ivosidenib)
til nydiagnosticerede 75+ eller multisyge AML-patienter med mulig IDH1-mutation som detekteret af FDA-godkendt test (maj, 2019)
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VENCLEXTA® (venetoclax)
til voksne med blodkræftsygdommene CLL eller SLL (maj, 2019)
CYRAMZA® (ramucirumab)
til patienter med HCC, hvor der er konsateret alphafetoprotein (AFP) ≥ 400 ng/ml og hvor der tidligere er givet sorafenib (maj, 2019)
Piqray® (alpelisib)
i kombination med fulvestrant til postmenopausale kvinder, og mænd, med HR-positiv, HER2-negativ, PIK3CA-muteret, avanceret eller
metastatisk brystkræft som detekteret af en FDA-godkendt test og efter progression eller efter et endokrin-baseret regime (maj, 2019)
REVLIMID® (lenalidomid)
i kombination med rituximab til tidligere behandlet follikulært lymfom og tidligere behandlet marginalzonelymfom (maj, 2019)
XOSPATA® (gilteritinib)
til behandling af refraktær eller relapset AML med FLT3-mutation som detekteret af en FDA-godkendt test (maj, 2019)
KEYTRUDA ® (pembrolizumab)
til førstelinjebehandling af patienter med ikke-resektabel eller metastatisk tilbagevendet HNSCC (juni, 2019)
Polivy™ (polatuzumab vedotin-piiq)
i kombination med bendamustin og rituximab til voksne med relapset eller refraktær DLCBCL efter mindst to tidligere terapier (juni, 2019)

Godkendelser
fra EMA
OPDIVO® (nivolumab) + YERVOY® (ipilimumab)
i kombination til behandling af renalcellekarcinom. Førstelinjebehandling til voksne med intermediær/lavrisiko avanceret RCC (november,
2018)
ZIRABEV™ (bevacizumab)
biosimilær til behandling af kræft i rectum, bryst, NSCLC, RCC og cervixcancer (december, 2018)
Rubraca® (rucaparib)
monoterapi til vedligeholdelsesbehandling af voksne med platinsensitiv, relapset, high-grade æggestok, æggeleder- eller bughindekræft,
hvor der er komplet eller partiel respons af platin-baseret kemo (december, 2018)
Besremi (ropeginterferon alfa-2b)
monoterapi til voksne med polycythaemia vera uden symptomatisk splenomegali (december, 2018)
SPRYCEL® (dasatinib)
til børn med nydiagnosticeret Ph+ ALL, sammen med kemoterapi (januar, 2019)
KEYTRUDA ® (pembrolizumab)
i kombination med carboplatin og enten paclitaxel eller nab-paclitaxel som førstelinjebehandling af NSCLC hos voksne (februar, 2019)
TECENTRIQ® (atezolizumab)
i kombination med bevacizumab, paclitaxel og carboplatin som førstelinjebehandling til voksne med metatatisk, ikke-skvamøs NSCLC. Hos
patienter med EGFR-muteret eller ALK-positiv sygdom skal kombinationsbehandlingen først gives efter at relevante targeterede behandlinger er forsøgt (februar, 2019)
Vizimpro® (dacomitinib)
monoterapi i førstelinjebehandlingen af voksne med lokalt avanceret eller metastatisk NSCLC med EFFR-aktiverende mutationer (februar,
2019)
Pazenir (paclitaxel)
biosimilær til behandling af metastatisk brystkræft og NSCLC (marts, 2019)
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LORBRENA® (Lorlatinib)
monoterapi til voksne med ALK-positiv NSCLC, hvor der er konstateret progression efter alectinib eller ceritinib som første ALK tyrosinkinasehæmmer (TKI) terapi, eller crizotinib og mindst én anden ALK TKI (marts, 2019)
Libtayo® (cemiplimab-rwlc)
monoterapi til voksne med metastatisk eller lokalt avanceret cSCC, hvor der ikke er mulighed for kurativ kirurgi eller stråling (april, 2019)
TALZENNA™ (talazoparib)
til voksne HER2-negative brystkræftpatienter med germline BRCA1/2-mutationer (april, 2019)
IBRANCE® (palbociclib)
til mandlige brystkræftpatienter med HR-positiv, HER2-negativ avanceret eller metastatisk brystkræft (april, 2019)
LIBTAYO® (cemiplimab-rwlc)
monoterapi til behandling af patienter med metastatisk eller lokalt avanceret kutant skvamøst cellekarcinom, der ikke er kandidater til
kurativ kirurgi eller stråling (april, 2019)
TALZENNA® (Talazoparib)
til patienter med germline BRCA1/2-mutationer, der lider af HER2-negativ, lokalt avanceret eller metastatisk brystkræft (april, 2019)

Anbefalinger
fra Medicinrådet
ZEJULA® (niraparib)
mulig standardbehandling til patienter med BRCA1/2-mutation og med platinsensitiv, recidiverende HGSC i æggestokkene, æggelederne
eller primær kræft i bughinden og respons på platinbaseret kemoterapi (januar, 2019)
KEYTRUDA ® (pembrolizumab)
mulig standardbehandling til patienter med recidiverende eller metastaserende planocellulær hoved-halskræft, som behandles i 2. linje
(januar, 2019)
KYMRIAH® (tisagenlecleucel)
mulig standardbehandling til patienter med B-celle ALL, som er refraktær, i relaps efter stamcelletransplantation eller i andet eller senere
relaps (januar, 2019)
MYLOTARG (gemtuzumab ozogamicin)
i tillæg til kurativ kemoterapi som mulig standardbehandling til nydiagnosticerede patienter på mindst 15 år, der har CD33-positiv akut
myeloid leukæmi og en favorabel eller intermediær cytogenetisk risikoprofil (januar, 2019)
Verzenio (abemaciclib)
· førstelinjebehandling af lokalt fremskreden eller metastatisk ER+/HER2- brystkræft i kombination med aromatasehæmmer
· andenlinjebehandling af lokalt fremskreden eller metastatisk ER+/HER2- brystkræft i kombination med fulvestrant (februar, 2019)
Braftovi™ (encorafenib) + Mektovi® (binimetinib)
mulig standardbehandling til patienter uden hjernemetastaser med ikke-resektabel eller metastatisk modermærkekræft med BRAF
V600-mutation, som er kandidater til behandling med en BRAF-MEK-hæmmer (februar, 2019)
KEYTRUDA ® (pembrolizumab)
mulig standardbehandling til patienter med modermærkekræft stadium III og lymfeknudeinvolvering efter komplet resektion (marts,
2019)
OPDIVO® (nivolumab) + YERVOY® (ipilimumab)
mulig standardbehandling til patienter med lokalavanceret inoperabel eller metastaserende nyrekræft (mRCC), i intermediær eller dårlig
prognosegruppe, der ikke tidligere har modtaget behandling (marts, 2019)
FOTIVDA® (tivozanib)
mulig standardbehandling til patienter med lokalavanceret inoperabel eller metastaserende nyrekræft (mRCC), der ikke tidligere har modtaget behandling (marts, 2019)
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SIDEN SIDST + INDTIL NÆSTE GANG
TAGRISSO® (osimertinib)
mulig standardbehandling i første linje til patienter med uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft med aktiverende EGFR-mutation (april,
2019)
VYXEOS® (daunorubicin og cytarabin)
mulig standardbehandling til behandlingsrelateret akut myeloid leukæmi (t-AML) eller AML med myelodysplasirelaterede forandringer
(AML-MRC) hos patienter som vurderes egnede til stamcelletransplantation (april, 2019)
LENVIMA® (lenvatinib)
mulig standardbehandling til voksne patienter med fremskreden eller ikkeresektabelt hepatocellulært karcinom (HCC), som ikke tidligere
har fået systemisk behandling (april, 2019)
KEYTRUDA ® (pembrolizumab)
i kombination med platinbaseret kemoterapi som mulig standardbehandling i første linje til patienter med ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft med PD-L1 ekspression ≥ 1 % og < 50 % (april, 2019)
OBS
Disse lister er blot vejledende og til almen orientering.
De må ikke erstatte de mere grundige tekster, der
forefindes hos de respektive agenturer m.m.

Kommende kurser fra SKA
04-09-2019

Sammenhæng og koordinering på tværs
Scandic Roskilde

10-09-2019

Smertebehandling af kræftpatienter – fra lidelse til lindring
Scandic Roskilde
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Med forbehold for ændringer og nye kurser.
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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 er en non-profit organisation, finansieret
af Region Sjælland.				

Besøg SKA på
www.skaccd.org

