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RCC Norrs patient- och närståenderåd 

Minnesanteckning 

Plats 
Datum/tid

Digitalt möte 
2022-03-30 kl 18.00-20.00 

Närvarande 

Agneta Lugn, Melanomföreningen 

Alexandra Andersson, Nätverket mot gyncancer 

Anna Englund, ILCO 

Charlotte Bygdemo-Toytziaridis, ILCO 

Christoffer Hedlund 

Eva Almevall, Njurcancerföreningen 

Ewa Jonsson, Blodsjukas förening vid NUS 

Fredrik Östman, Melanomföreningen 

Kjell Wåglin, Prostatacancerföreningen 

Leif Carlsson, Svenska lungcancerföreningen 

Leif Näckholm, Prostatacancerföreningen 

Owe Persson, Mun- och halscancerföreningen 

Sigrid Hansson 

Tina Persson 

Ulla Svedinger, Bröstcancerföreningen 

Representant RCC Norr 

Katja Vuollet Carlsson, vårdutvecklare 

Åsa Johansson, handläggare 

Övriga 

Ej närvarande 

Marie Svensson, kontaktsjuksköterska 

Olle Lindinge, Blodcancerföreningen  
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Åsa Johansson Alexandra Andersson 

Sekreterare  Ordförande
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Dagordning 

1. Ordföranden öppnar mötet (2 min)  

2. Godkännande av dagordning (2 min)       

Vill någon anmäla en övrig fråga? 

3. Presentationsrunda (8 min) 

Namn, bostadsort och ev. patientföreningen 

4. Föregående möte (5 min)  

Tankar eller funderingar från föregående möte? Du kan ta del av minnesanteckningar här: 
Patient- och närståenderådet - RCC Norr (cancercentrum.se) 

Fråga till PNR om minnesanteckningar; Behövs ett mejl skickas ut att minnesanteckningar 
ligger upplagda på webben senast 2 veckor efter mötesdatum?  

Återkoppling gällnade frågor vid förra PNR-mötet.

5. Information om Multidisciplinär konferens (MDK) (45 min) 

Ove Andrén, medicinskt sakkunnig på RCC norr, ger ett föredrag om MDK, 20 min 
föredrag och 10 min frågor. 

Därefter 15 min till diskussion inom PNR  

Paus 5 min  

6. Hur går vi vidare efter utbildningsdagen (20 minuter) 

- Gruppdiskussion 12 min  
- Återkoppling i helgrupp 8 min 

Vad var bra?  Vad hade kunnat göras bättre? Vad vill vi ha mer information om? 

7. Temamöten 2022 (8 min)  
Ett fysiskt möte bokas för heldagsmötet i höst (tänk tidig höst) 

Förslag att kommande PNR-möten har ett tema under 2022. Förslag är att en del av mötet 
tillägans ett tema med ett inledande föredrag av kunnig person inom området från 
sjukvårdsregionen eller andra kunniga personer, med efterföljande frågestund och därefter 
egen diskussion inom PNR norr. Se förslag på teman nedan. Om rådet godkänner förslaget, 
planeras kommande möten enligt följande: 

1/6 – Fokusområde; Min vårdplan och IPÖ.   
6/9 – Fokusområde; Försäkringskassan och rapport från Ung Cancer. Ta del av rapporten 
här: Ung Cancer släpper ny rapport om Försäkringskassan - Ung Cancer
Heldagsmöte (i september?) – Fokusområde; prevention förmiddag, eftermiddag 
bemötandefrågor, ev. kortare utbildning om digitala möten. 
11/10 – Fokusområde; Läkemedelsstudier och forskning  
30/11 – Fokusområde; Cancerrehabilitering   

https://cancercentrum.se/norr/om-oss/motesanteckningar/patientradet/
https://ungcancer.se/ung-cancer-slapper-ny-rapport-om-forsakringskassan/?fbclid=IwAR0EN7Twhf23txnttKhEoeQAJNo8-a4fsvCSwFLZkYIN8vullDyfK-je8sg
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8. Godkännande av verksamhetsplanen för PNR norr 2022–2023 (10 min) 

En ny verksamhetsplan ska tas fram för 2022–2023 och bifogat finns en reviderad version 
utifrån synpunkter som framkom vid PNR-möte 2022-01-24. Ändringar är markerade med 
röd text. 

9. Rapport från möten (7 minuter) 

Nationella PNR-möten Alexandra och Leif - bifogas minnesanteckningar 
Vad har det här för betydelse för PNR norr och vad vill vi ta tillbaka till Nationella PNR?  

10. Återrapport styrgruppsmöte och nya frågor att ta med sig. (5 minuter) 

Återkoppling från styrgruppsmöten och nya frågor. 
Leif C berätta om deltagande på sitt första styrgruppsmöte.  

11. Övriga frågor och tips på fördjupnings material (2 min) 

- Skicka gärna under kvällens gång in lästipslänkar i chattrutan.  

Tips på fördjupingsmaterial (frivilligt att ta del av) 

Fokus patient arrangerade lunchföreläsningar under Cancerveckan och som är inspelade. 
Mer information här: Cancerveckan 2022 – Fokus Patient 

Världscancerdagen den 4 februari 2022, med tema: Jämlik Vård. Ta del av inspelade 
föreläsningar här: Världscancerdagen 2022 | Nätverket mot cancer (natverketmotcancer.se)

Socialstyrelsens arbete med en nationell anhörigstrategi, läs mer här: Folder om 
Socialstyrelsens underlag till en nationell anhörigstrategi (anhoriga.se)

12. Kommande möten och inbjudningar under 2022 där arvode utgår (2 min)  

Sjukvårdsregionala RCC-dagar 5–6/5 (arvode utgår 5/5). Lär mer här om programmet och 
anmälan: Sjukvårdsregionala cancerdagar - RCC Norr (cancercentrum.se)

1/6 18.00-20.00 PNR-möte via Zoom 
6/9 18.00-20.00 PNR-möte via Zoom 
11/10 18.00-20.00 PNR-möte via Zoom 
30/11 18.00-20.00 PNR-möte via Zoom 

13. Mötet avslutas 

https://fokuspatient.se/cancerveckan-2022/
http://www.natverketmotcancer.se/aktiviteter-2/varldscancerdagen-2022/
https://www.anhoriga.se/nyheter/folder-om-socialstyrelsens-underlag-till-en-nationell-anhorigstrategi/
https://www.anhoriga.se/nyheter/folder-om-socialstyrelsens-underlag-till-en-nationell-anhorigstrategi/
https://cancercentrum.se/norr/om-oss/kalender/2022/maj/sjukvardregionala-cancerdagar/










  

 

  

  

 

 

 

 

 
Länk till inspelningen: https://vimeo.com/652890519  

Lösenord: PNR2021 

 

Frågor & svar i panelformat med talare: 1:03 in i inspelningen 

 

Länkar till sammanfattande material om precisionsmedicin från GMS 

https://genomicmedicine.se/vad-ar-genomik/ 

 

https://genomicmedicine.se/filmer/  

 

8 webbinarier på olika teman om precisionsmedicin: 

https://genomicmedicine.se/webbinarium/  

 

GMS-infoblad_jan2021.pdf (genomicmedicine.se)  

 

 
 

https://vimeo.com/652890519
https://genomicmedicine.se/vad-ar-genomik/
https://genomicmedicine.se/filmer/
https://genomicmedicine.se/webbinarium/
https://genomicmedicine.se/wp-content/uploads/2021/01/GMS-infoblad_jan2021.pdf


Fortbildningsträff om precisionsmedicin

Ett digitalt interaktivt möte med patient- och närståendeföreträdare

30 november 2021

12/10/2021



Agenda 17:00 Välkomna

17:15 Introduktion precisionsmedicin

17:30 Precisionsdiagnostik  

– Betydelsen av testning

– Diagnostik, exemplet barncancer

17:50 Kort paus

17:55 Precisionsbehandling

– Praktisk tillämpning 

– Nya behandlingar och kliniska studier

18:25 Frågor till experterna

18:35 Gruppdiskussion

18:50 Reflektion och vägen framåt

19:00 Tack för idag!

12/10/2021



Vision
• Inga människor ska dö till följd av cancer och fler ska 

leva längre och bättre

Mission
• Skapa en nationell kontaktpunkt för systeminnovation 

som bidrar till att minska insjuknande och transformera 

cancer från en dödlig till en botbar sjukdom, i Sverige 

och globalt

• Göra det enklare för akademi, vård, industri, politik och 

individ/patient att arbeta metodiskt och målinriktat 

tillsammans inom forskning och innovation för att 

snabbare införa nya behandlingar, tekniker och 

arbetssätt.

• Stärka Sverige som en av världens ledande life science-

nationer

Vision & mission

2021-12-10

Nollvision cancer är en svensk innovationsmiljö som engagerar aktörer 

över hela samhället i strategiska insatser för att arbeta tillsammans i 

uppdraget att besegra cancer. Vi har börjat med lungcancer. 



Nollvision cancer förnyar systemet

Om fler ska överleva cancer behövs systemtransformation. Innan, under och efter diagnos. 

Och i organisationen runt omkring. 

2021-12-10

Från dagens öar av initiativ… …till en nationell kontaktpunkt för 

systeminnovation…

…där möjligheterna för strategiskt 

samarbete vässas och lösningar prövas 

mer metodiskt och målinriktat för att 

transformera cancer från en dödlig till en 

botbar eller kronisk sjukdom



2021-12-10

Nollvisionen nås genom insatser som bidrar till 

förnyelse inom fem överlappande målområden 

Prevention

Tidig 

upptäckt och 

diagnostik

Behandling 

och 

livskvalitet

Forskning, 

kliniska 

studier och 

hälsodata

Organisation, 

ekonomi och 

etik
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Flaggskeppsinitiativ

• Prevention & tidig upptäckt av 

Lungcancer:

– Forskning tidig upptäckt i primärvården 

– Nationell implementeringsstudie för 

screeningprogram för lungcancer med 

rökavvänjning 

• Kliniska studier precisionsmedicin: 

“Test Bed Sweden for Precision 

Health in Cancer” 



Bygger på befintliga strukturer och aktörer

• Tydliggör och skapa synergier 

• Accelerera det goda 

• Öka värdeskapandet

2021-12-10

Klistret

Sömmarna

Fyren



Omställningen 

kräver samarbete

2021-12-10



Precisionsmedicin – en naturlig utveckling av modern sjukvård
Fortbildning för patient- och närståendeföreträdare 

Hans Hägglund

Nationell cancersamordnare, SKR

Nollvision cancer

2021-11-30 Hans Hägglund | fortbildning för patient- och närståendeföreträdare 



Canceröverenskommelse 2021

• Prevention och tidig upptäckt

• Tillgänglig och god vård, med fokus på patienten 

• Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning

2021-11-30
Hans Hägglund | fortbildning för patient- och 

närståendeföreträdare 



EU Cancerplan 2021

• Förebyggande insatser 

• Tidig upptäckt

• Diagnos och behandling

• Cancerpatienters och canceröverlevares livskvalitet

2021-11-30 Hans Hägglund | fortbildning för patient- och närståendeföreträdare 



Akut leukemi hos barn

1968-2009

2021-11-30 Hans Hägglund | fortbildning för patient- och närståendeföreträdare 



KML hos vuxna 1973-2008 
jämfört med 2002-2016

2021-11-30 Hans Hägglund | fortbildning för patient- och närståendeföreträdare 



Precisionsmedicin (PM)

• PM syftar till att ge patienter vård och behandling som är 

skräddarsydd efter patientens egna förutsättningar och behov

• Med PM kan vi få effektivare behandlingar, färre biverkningar 

och ökad överlevnad

• PM är ett område i stark framkant och därför behöver 

kunskapsutveckling vara nära sammankopplad med 

uppbyggnaden av nya modeller för implementering, värdering 

och finansiering

2021-11-30 Hans Hägglund | fortbildning för patient- och närståendeföreträdare 





|

Vad är precisionsmedicin och hur
implementerar vi den i Sverige

Richard Rosenquist Brandell

Karolinska Institutet & Karolinska universitetssjukhuset



10 december 2021Namn Efternamn 2

Precisionsmedicin –

En omställning av hälso- och 

sjukvården

• Kunskapsmassan ökar kraftigt – större 

detaljförståelse av sjukdomar

• Snabb utveckling av högupplösande 

diagnostiska metoder

• Allt fler målinriktade behandlingar 

tillgängliga 

• Vi mäter mer med större precision –

ökande mängd data per patient



|
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Möjliggör skräddarsydd 
prevention, diagnos, behandling 
och uppföljning baserat på den 
enskilde patientens unika 
förutsättningar, exempelvis 
genetisk profil och specifika 
biomarkörer

Rätt insats till varje 
enskild individ i rätt tid

Precisionsmedicin

Diagnostik BehandlingPrevention Uppföljning



| 2021-12-104

Diagnostik
Genomik-

data

Labdata

Patientrapporterad 

data

Journaldata

Bilddata

Annan 

omikdata

Mer träffsäker diagnostik av 

sjukdomar möjliggör individ-

anpassade behandlingar

Bygger på högupplösande 

sekvenseringsmetoder och 

andra omik-teknologier/ 

bildanalys



| 2021-12-105

Behandling

Individanpassad behandling 

med målinriktade terapier 

alltmer tillgängligt

Ger förbättrade 

behandlingsresultat och 

färre biverkningar

Behandling

Tr
a
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Patientpopulation



| 2021-12-106

Prevention

Med biomarkörer kan vi tidigt 

identifiera individer som har 

hög risk för sjukdom

Kommer vara viktigt för många 

av folksjukdomarna

Ger ökad möjlighet till 

förebyggande åtgärder



Helgenom

3 000 000 000 bp

Alla kodande gener 

(exom)

21 000 gener

Genpaneler

500 gener

Minskade kostnader har öppnat upp för kraftfulla 

gensekvenseringsmetoder i rutinsjukvården

$100M

Kostnad Klinisk nytta

$10M

$1M

$100K

$10K

$1K

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



• Kliniskt fokuserat – sprunget ur sjukvården 

• Nationellt - 7 Genomic Medicine Centers

• Harmoniserat - nationella standarder, riktlinjer och metoder

• Gemensam IT-infrastruktur – Nationella 
Genomikplattformen

• Innovativt – ger möjlighet till forskning och innovation

GMS samordnar införandet av
precisionsmedicin i hela landet

Alla patienter oavsett sjukvårdsregion får den bästa 

diagnostiken och individanpassad vård, behandling och 

uppföljning



2021-12-109



|

Precisionsmedicin är här:
40% av patienter med tidigare odiagnostiserad
sällsynt sjukdom får diagnos

> 3 500 patienter
har under 2020 analyserats med 

helgenomsekvensering inom sjukvården

Helgenomsekvensering tillgänglig 

på 3 Genomic Medicine Centers

15 000 prov/år inom 10 år

"En diagnos ger en förklaring 

till vad man har och varför. 

Diagnosen visar också en väg 

framåt och i bästa fall till en 

effektiv behandling.”

Maria Montefusco, ordförande 

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Stranneheim et al, Genome Medicine 2021



|

Precisionsmedicin är här: 
Gensekvensering används för att välja 
behandling vid blodcancer

Nästa steg:

Implementering av helgenom- och 

heltranskriptomanalys vid akut leukemi

“Panelsekvensering är numera en självklar del 

vid diagnostik av hematologiska maligniteter. 

Informationen hjälper oss att ge patienter 

information om deras prognos och att välja rätt 

behandling, t ex stamcellstransplantation.”

Eva Hellström-Lindberg, överläkare vid 
Hematologiskt Centrum, Karolinska 
universitetssjukhuset

Utökad gensekvensering (199 gener) 

vid blodcancer implementerad vid 5 

Genomic Medicine Centers



J A N U A R I  2 0 2 1

Genomic Medicine Sweden
10-årsplan

Genomic Medicine Sweden

Bred gensekvensering inom sjukvården för 
bättre diagnostik och likvärdig vård för 
alla patienter

Etablerad nationell genomikplattform
och kunskapsdatabas

Ökat nyttjande av genomik- och hälsodata 
för forskning, utveckling och innovation 

Ökat deltagande i kliniska studier

Primär prevention och tidig upptäckt 
av folksjukdomar >1000 000 analyser närmaste 10 åren



Tack för att ni  
lyssnat!

EN JÄMLIK VÅRD FÖR 

ALLA PATIENTER I SVERIGE

Vården

Patient-

föreningar

Myndigheter

GMS

SciLifeLab

Näringsliv

Akademi



Betydelsen av testning –

från gen till bred panel

Anders Edsjö

Klinisk genetik och patologi, Lund
Genomic Medicine Sweden

30 november 2021

2021-11-30



Agenda

• Patologi – en specialitet i snabb utveckling

• Molekylär patologi – nyckeln till svar på målinriktad terapi 

• Utmaningar & lösningar – hur lösa dagens problem?

• Framtid – vart är vi på väg?

2021-11-30



Patologi i utveckling

2021-11-30

Humoral

400 f.Kr. 
Pathos logia (grekiska)



Patologi i utveckling

2021-11-30

Humoral

400 f.Kr. 

Cellulär

Sent 1800-tal 



Patologi i utveckling

2021-11-30

Humoral

400 f.Kr. 

Cellulär

Sent 1800-tal 

Molekylär

Sent 1900-tal 



Molekylär patologi – diagnos och behandling

2021-11-30



Molekylär patologi – diagnos och behandling

2021-11-30

• Cancer orsakas av genetiska förändringar



Molekylär patologi – diagnos och behandling

2021-11-30

• Cancer orsakas av genetiska förändringar

• Ökad förståelse för förändringarna har lett 

till allt fler målinriktade terapier 



Molekylär patologi – diagnos och behandling

2021-11-30

• Cancer orsakas av genetiska förändringar

• Ökad förståelse för dessa förändringar

har lett till allt fler målinriktade terapier 

• De målinriktade terapierna fungerar bara då 

de molekylära förutsättningar uppfylls



Molekylär patologi – diagnos och behandling

2021-11-30

• Molekylär patolgi kan avslöja både 

cancertyp och behandling



Molekylär patologi – svar på behandling

2021-11-30

Bröstcancer

Lungcancer

Kolorektalcancer

Malignt melanom



Nya metoder för sekvensering (NGS/MPS)

2021-11-30

Wetterstrand KA. DNA Sequencing Costs: Data from the NHGRI Genome Sequencing 

Program (GSP) Available at: www.genome.gov/sequencingcostsdata. 

https://www.genome.gov/sequencingcostsdata


Nya nivåer av 

förståelse - TCGA

2021-11-30

The Cancer Genome Atlas

402 papillära thyreoidacancrar 

Cell 2014 vol. 159(3) p.676-90



2021-11-30

Molekylär patologi – fler och fler analyser

Sekvensering av solida tumörer i svensk sjukvård



2021-11-30

Molekylär patologi – så går det till

Morfologi / Urval

Syntes
Preparation

Analys



Sekvensering av cancer – utmaningar

2021-11-30

Tillgängligt material ytterst sparsamtAllt mer information behövs



Sekvensering av cancer – lösningar

2021-11-30

• 2021-12-10

Allt mer information behövs

• Mer information från varje prov

– 1:a generations genpaneler (5-50 gener)

– 2:a generations genpaneler (500 gener)

Alla typer av förändringar, alla cancerformer

– Global sekvensering (WGS, WES, RNASeq)



Sekvensering av cancer – lösningar

2021-12-10

• Förbättrade arbetssätt

• Nya provtyper

– Liquid biopsies

Sparsamt mtrl

Nat Rev Clin Onc 2013, 10 47-484



2021-11-30



2021-11-30

• Bred karakterisering vid diagnos åtkomlig för alla patienter

• Välutbildad sjukvård med utvecklade beslutsstöd och 

anpassade kliniska konferenser

• Involverade, informerade patienter

• Data tillgänglig för utveckling, forskning och innovation

Framtidens 

precisionsmedicin



2021-11-30

• Mönster – mer än summan av delarna

– Molekylära

– Morfologiska

– Artificiell intelligens

Framtidens 

precisionsmedicin



2021-11-30

• Mönster – mer än summan av delarna

– Molekylära

– Morfologiska

– Artificiell intelligens

• Integration - pussel med många bitar

– Patologi

– Andra specialiteter

Framtidens 

precisionsmedicin



2021-11-30

• Mönster – mer än summan av delarna

– Molekylära

– Morfologiska

– Artificiell intelligens

• Integration - pussel med många bitar

– Patologi

– Andra specialiteter

• Samarbeten – tillsammans är vi starka

– Lägga samman resurser

– Bygga infrastrukturer

– Föra ihop olika kompetenser och perspektiv

Framtidens 

precisionsmedicin



2021-11-30

Tack!

Framtidens 

precisionsmedicin



Att erbjuda högupplösande DNA&RNA-sekvensering* till alla barn med cancer för att nå
- ökad precision i diagnostik (klassning av tumörer)
- bättre prediktion av behandlingseffekt (riskgruppering)
- ibland möjligheten att identifiera direkta behandlingsmål
- ibland identifiering av ärftlig predisposition 
- en viktigt pusselbit för forskning av många typer
*+DNA-metylering för hjärntumörer

Projektet är på samma gång klinisk implementering och forskning. Det måste i sin slutgiltiga form vara 
organiserat för båda syftena, men den kliniska implementeringen är mer akut. 



GMS Barncancer
Mål: Tillgänglighet av helgenomsekvensering inom sjukvården för alla barn med cancer

Diagnos
Prognos
Behandling

Helgenom-
sekvensering

Jämför tumörens DNA 
mot normalt DNA

Molecular
Tumor
Board

Vilken betydelse har 
fynden?

Klinisk
Patologi/
genetik

Rapportering 
in i sjukvården

Barn-
onkolog

Information
till familjen

Kvarstående milstolpar
Kompletterande analys med RNA-sekvensering

Kompletterande analys med DNA-metylering

Delning av data till Barntumörbanken

Uppföljning avseende klinisk vinst och hälsoekonomi 

Passerade milstolpar
Tillstånd från Etikprövningsmyndighet

System för informerat samtycke

Klinisk kedja från provtagning till svar

Rutiner för svar och tolkning (DNA-sekvens)

Klinisk
patologi

Adekvat
material?

Informerat 
samtycke

BA
RN

 M
ED

 T
UM

Ö
R

Logistik och infrastruktur implementerad under 2021: 80 patienter WGS-analyserade fram till 28 okt 2021

Biopsi

Blodprov



Våra första 12 patienter i Södra Sjukvådsregionen

Wilms tumör (2)

Neuroblastom (1)

Rhabdomyosarkom (1)

Klarcellssarkom (1)

Synovialt sarkom (1)

ATRT (2)

Medulloblastom (1)

Neurogliala tumörer (3) WGS

NEJ JA

RNA-Seq

NEJ JA

Mutationer påvisade

NEJ JA



Kliniskt värde av precisonsmedicin? 
Kliniskt värde

Bekräftande diagnos Subgrupperande
Behandlingsprediktivt Ej informativ
Reviderande

Exempel på behandlingsprediktiva fynd (4/12) 

- BRAF-mutation i låggradig hjärntumör
- FRGFR1-mutation i neuroblastom
- FGFR1-fusion i låggradig hjärntumör
- HER2-amplifiering i rhabdomyosarkom



Precisionsmedicin  –
Lungcancer som exempel

Andreas Hallqvist



Tumörens utbredning

• Datortomografi (DT)

• Magnetkamera

• PET/DT



Tumörens utbredning - stadier

• Stadium 1: Lokaliserad till lungan

• Stadium 2: Större tumör i lunga alternativt 
begränsad spridning till lymfkörtel



Tumörens utbredning - stadier

• Stadium 4: Spridning 
utanför bröstkorgen 
(lever, skelett, lunga)



Typ av tumör

• Biopsi/vävnadprov
• Ex. Via bronskoskopi – prov från luftvägar

• Ex. Leverbiopsi

• Färgning/mikroskopering

• Molekylärbiologisk analys



Typ av tumör

• Icke-småcellig lungcancer
• Adenocarcinom

• Skivepitelcancer

• Småcellig lungcancer

• Molekylärbiologi
• EGFR-positiv

• ALK-positiv

• Med flera…



Läkemedelsbehandling

Drivande mutationer?

(ex EGFR, ALK, ROS1)

Immunterapi med eller utan 
cytostatika

Cytostatika



Tumöregenskaper styr behandling

Precisionsmedicin

• Individualisera 
behandling

• Styra efter tumörens 
egenskaper

• Upprepa provtagning –
justera?



Precisionsmedicin över tid?

Cytostatika Cytostatika
Justerad 

behandling

Strålbehandling

Biopsi
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Precionsmedicin vid Cancer

• Kirurgi

• Strålbehandling

• Läkemedel med en 
tumörspecifik 
verkningsmekanism

Läkemedel

Målriktad terapi Immunterapi

”tumörtypsagnostisk inriktning”
Oberoende av cancertyp en behandling som påverkar

tumörspecifika egenskaper, t ex en mutation 

Cytostatika
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Precisionsmedicin och immunterapi?

Rousseau et al. NEJM, 2021

3



Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Målriktad behandling

Läkemedelsföretag
Icke godkända läkemedel

Akademin
Godkända läkemedel



Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A MolEcularly Guided Anti-Cancer Drug Off-Label Trial

– a multicenter, basket and umbrella explorative trial on the efficacy and safety of 
molecular profile selected commercially available targeted anti-cancer drugs in 

patients with advanced cancers progressive on standard therapy



Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Protokoll del I och II
Studiedesign

• Del 2 – expansion i solida och 
hematologiska maligniteter, baserat på
utfall i del I

Tecentriq (Atezolizumab) 
Lyfter blockering så att 
immunceller kan döda 

tumörceller
Idag godkänd för 

lungcancer och avancerad 
urinblåsecancer

Zejula (Niraparib)
Hindrar tumörcells-
repareration vilket 

leder till celldöd
Idag godkänd för 
höggradig serös 
epitelial ovarial-,  

tubar- eller primär 
peritonealcancer

Cotellic
(Kobimetinib) 

Hindrar celldelning 
och tillväxt av 
tumörcellerna

Idag godkänd för 
hudcancer 

(melanom)*
Kombination med 

vemurafenib

Everolimus (generika)
Hindrar tillväxt av 

tumörceller
Idag godkänd för
bl.a. bröstcancer,
NET, GI, lung- och

njurcellscancer

• Utfallsmått

• Antal patienter per kohort med 
objektiv tumörrespons

• Genomförbarhet och säkerhet

• Del 1 – solida tumörer (exkl. sarkom), med mål att
screena 154 för att behandla 32 patienter

• Region Uppsala, Sponsor

• Två site: Akademiska, Uppsala och Sahlgrenska, Göteborg

• “Första patient in” oktober 2020



Sahlgrenska Universitetssjukhuset



Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Internationellt samarbete

• DRUP (Nederländerna): Öppnade för inklusion under 
Q3 2016. Inkluderat 1873 patienter varav 939 påbörjat 
behandling i kohorter (plus 130 patienter i 
uppföljningsstudier). 28 läkemedel, 3 kombinationer, 2 
ytterligare läkemedel planerade.

• ProTarget (Danmark): Öppnade för inklusion Q3 2020. 
Inkluderat över 500 patienter för molekylär profilering, 
86 screenade med ett behandlingsbart mål, 47 
påbörjat behandling. 34 kohorter öppnade med 12 
läkemedel (ytterligare 3 läkemedel planerade för 
2022)

• IMPRESS (Norge): Öppnade för inklusion Q2 2021. 
Inkluderat över 100 patienter för molekylär profilering 
varav 26 påbörjat behandling. 23 öppna kohorter med 
8 läkemedel, planerat utökat antal läkemedel (23) 
under Q1 2022.

• FINPROVE (Finland): Planerad öppna för inklusion Q1 
2022 och omfattar 250 patienter. 12 läkemedel som 
under Q2 2022 utökas till 15.



Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Hur gör man dessa studier?



Sahlgrenska Universitetssjukhuset

➢ Sedan 1997 genomför klinisk forskning för onkologi samt andra 
verksamheter

➢ Personal: vårdenhetschef, medicinsk ansvarig läkare, projektledare, 
monitorer, forskningssjukterskör, undersköterskor, ekonom, sekreterare

Klinisk prövningsenhet, Onkologi, Sahlgrenska



Sahlgrenska Universitetssjukhuset



lars.ny@vgregion.se
annika.baan@vgregion.se

Tack!
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