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Redan en självklar del
av cancerbehandlingen

Redan för cirka 60 år sedan lades grunden till den
moderna tumörimmunologin. Utvecklingen därifrån
har gått långsamt, men de senaste decennierna har
framsteg gjorts och idag är immunterapi en självklar
del av cancervården – något som är både välkommet
och behövligt. Sedan 1970-talet har antalet cancerfall
mer än fördubblats och bara under 2016 drabbades
över 60 000 personer i Sverige, enligt Cancerfondsrapporten. 20 år framåt i tiden beräknas 100 000 fall
diagnostiseras varje år.
Fler cancerpatienter ställer krav på moderna
behandlingar. I de fall där cancersjukdomen är obotlig
behövs nya och bättre behandlingsstrategier. Kunskapen
kring hur vårt immunförsvar fungerar är ett viktigt
verktyg i behandlingsarsenalen och betydelsefull för
utvecklingen av nya läkemedel.
För Roche, som under årtionden prioriterat
forskning och innovativa onkologiska behandlingar,
är det därför naturligt att satsa på immunterapi.
Genom vår innovationskraft inom såväl behandling
som diagnostik vill vi vara en del i att hitta rätt
behandling till rätt individ – alltid.
Men än är vi inte där. Sjukvården, läkemedelsbolagen, beslutsfattarna och patienterna behöver
fortfarande öka kunskapen om immunterapins
möjligheter och utmaningar. Vi har bara skrapat på
ytan. Vi behöver till exempel hitta nya biomarkörer

för att identifiera patienterna som har störst nytta av
behandlingen. Vi behöver samla på oss erfarenhet
från nya typer av biverkningar och vi behöver hitta
sätt att effektivt kombinera immunterapi med andra
cancerbehandlingar.
Med den andra årliga upplagan av skriften
Immunterapi vid cancer hoppas vi kunna bidra med
att förmedla immunterapins roll idag och i framtiden.
Genom tre intervjuer vill vi belysa området ur flera
perspektiv, från diagnostisering till faktisk behandling,
och ge en aktuell bild av de möjligheter och utmaningar som vi alla inom cancervården står inför.
Trevlig läsning!
Jan-Olov Sandberg
Docent, Medicinsk terapiområdeschef, Roche AB
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Hur fungerar
immunterapi?
Immunförsvaret skyddar oss från sjukdomar genom att känna igen och attackera det som är
främmande, men även från kroppsegna celler som blivit trasiga eller sjuka, så som cancerceller.
När det gäller cancer blir det dock problematiskt då immunförsvaret kan ha svårt att identifiera
cancerceller som främmande och skadliga. Dessutom utvecklar de olika mekanismer för att maskera
sig för att undkomma immunförsvaret, vilket gör att sjukdomen kan fortsätta växa. Immunterapi vid
cancer handlar om att påverka sådana mekanismer för att stärka immunsystemets naturliga förmåga
att känna igen, söka upp och bekämpa cancer.

Immunterapi – Leder jakten
på cancercellerna
Immunterapi vid cancer syftar till att på olika sätt
förstärka det egna immunförsvarets naturliga förmåga
att känna igen, söka upp och bekämpa cancern. Hur
immunförsvaret bekämpar cancer kan illustreras med
den så kallade cancerimmunitetscykeln. Längs denna
cykel finns en mängd olika mekanismer och kontrollpunkter, även kallade checkpoints. Dessa checkpoints
kan utnyttjas av cancercellerna för att maskera sig för
immunförsvaret. Omvänt kan riktade immunterapier
utnyttja mekanismerna för att återställa och stärka
immunförsvaret mot cancercellerna.
I takt med att forskningen går framåt förstår vi allt
mer om regleringen av immunförsvaret. Det senaste
decenniet har genombrott lett till att immunterapin
förflyttats från laboratorier till att användas i behandlingen för cancerpatienter. Behandlingen har till
exempel visat sig framgångsrik på patienter med
malignt melanom eller lungcancer, för vilka immun-
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terapin numera är en etablerad behandling redan i
första linjen, det vill säga som första läkemedelsbehandling när cancern spridit sig. Under de kommande
åren förväntas immunterapi bli vanligare för flera typer
av cancer.
Samtidigt pågår även intensiv forskning kring hur man
på olika sätt kan kombinera terapier riktade mot olika
mekanismer och kontrollpunkter i cancerimmunitetscykeln för att nå ännu bättre resultat. Beroende på
olika egenskaper hos individens immunsystem och
tumör kan immunterapi komma att kombineras med
cytostatika, andra immunterapier, målinriktad behandling eller VEGF-hämmare som hindrar tumören från
att bilda nya blodkärl och sprida sig. Tillsammans kan
terapierna skapa ökade möjligheter till skräddarsydd
behandling för många patienter.

CANCERIMMUNITETSCYKELN

APC tar sig till lymfkörtlarna där en process startas
som leder till att så kallade T-celler, som har i uppgift
att känna igen och bekämpa sjuka celler, aktiveras
mot den specifika antigenen och ökar i antal.

De aktiverade T-cellerna tar
sig via blodet ut i kroppen...
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...och infiltrerar
vävnaden där
tumören finns.

LY M F K N U TA

B LODK Ä R L
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Antigen från cancercellen tas
upp och visas på ytan av vissa
immunceller, därav namnet
antigenpresenterande celler,
eller APC.
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Signalsubstanserna
leder i sin tur till att
cancercellerna dör.

När cancerceller dör frisätts
proteiner som är specifika
för just de cellerna och som
immunförsvaret reagerar på,
så kallade antigen.

T-cellerna identifierar antigenen
på de levande cancercellerna,
binder till dem och frisätter
signalsubstanser.
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Ronny Öhman
Överläkare i lungmedicin på Skånes Universitetssjukhus

Stora utmaningar,
större möjligheter
En explosionsartad utveckling de senaste åren
har lett till fler behandlingsmöjligheter för patienter med lungcancer. Idag är man därför inte
lika långt efter bröstcancerområdet som anses
vara ledande – och en stor del är tack vare
immunterapi, menar Ronny Öhman, överläkare i
lungmedicin på Skånes Universitetssjukhus.
Arbetet som lungläkare kräver både fingerfärdighet
i praktiska moment och är intellektuellt utmanande
när komplicerade diagnoser ska ställas, säger Ronny
om varför lungorna är ett fascinerande organ att arbeta
med. På senare år har ytterligare ett moment bidragit till
en mer spännande tillvaro – läkemedelsutvecklingen.
– Man har tidigare sagt att lungcancer ligger tio
år efter bröstcancer behandlingsmässigt. Idag kan vi
konstatera att det snarare rör sig om tre-fyra år. Och
snart är vi ifatt, säger han.
En av orsakerna är immunterapi, menar Ronny.
Tillsammans med andra behandlingar har det utökat
möjligheterna att kunna hjälpa alla lungcancerpatienter. Först tar man ställning till om kirurgi är
möjligt, men endast 25 procent brukar vara aktuella
för det, menar Ronny. Immunterapi blir istället det
bästa alternativet för vissa patienter. Därför testas så
många patienter som möjligt för att undersöka i vilken
utsträckning proteinet PD-L1 uttrycks på tumör- och
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immuncellerna. Nivån av PD-L1 uttryck kan visa hur
stor chans patienten har att svara på behandlingen.
– PD-L1-test tar vi på alla som går att analysera,
redan vid diagnostillfället. Om man har ett högt
uttryck av PD-L1 är det aktuellt med immunterapi
redan som första behandling. Har man lägre än
50 procent uttryck är det aktuellt som andra behandling,
förklarar Ronny.

Fler biomarkörer behövs
Även om patienten visar ett högt uttryck av PD-L1
är det ingen garanti för att immunterapi ska hjälpa
patienten. Även om sannolikheten ökar finns det fortfarande patienter som inte svarar på behandlingen.
På samma sätt finns det patienter som inte uttrycker
PD-L1 som ändå kan ha nytta av immunterapi. Det
är därför viktigt att fortsätta leta efter markörer som
bättre förutser vilka patienter som är lämpliga för
immunterapi – och det är på väg, enligt Ronny.
– Framförallt är det något som kallas tumor
mutational burden som kan bli aktuellt, ett test som
tittar på hur många förändringar det finns i DNA hos
patienten. Ju fler förändringar desto större chans att
man svarar på immunterapi.
Tumor mutational burden har visat goda forskningsresultat, men det finns ett praktiskt problem som
behöver lösas: Det är ett mer tidskrävande test jämfört

med PD-L1-testning. Det innebär ännu en rutin som
de redan arbetspressade patologerna på sjukhusen
behöver hantera om tumor mutational burden ska bli
aktuellt som markör, menar Ronny.
I framtiden kommer vi, förutom bättre markörer,
se fler kombinationsbehandlingar, tror han. Antingen
kommer immunterapi kombineras med cytostatika,
eller så handlar det om att olika immunterapier
används tillsammans. På så sätt kan förhoppningsvis
fler patienter få ännu större effekt av behandlingen.
– Vi vet av erfarenhet att cirka 30-40 procent av
dem som provar immunterapi har nytta av behandlingen. Jag tycker inte vi kan nöja oss med att ge
singelbehandling utan behöver kombinera med något
annat för att öka procentsatsen, säger han.

Snabb utveckling ställer krav
Den snabba utvecklingen på området ställer höga
krav på att läkare håller sig uppdaterade om de

senaste studierna. Ronny berättar om de vanligaste
kongresserna och om hur han ofta läser tidskrifter
och översiktsartiklar för att ta till sig senaste data. Han
tycker det är extra viktigt för dem som, likt honom,
arbetar på universitetssjukhusen då de snabbt bör
kunna ta in nya behandlingsalternativ när de har
godkänts av EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten. Universitetssjukhusen måste gå i
bräschen, tycker Ronny.
– Införandeprocessen i Sverige går snabbare idag,
men det tar fortfarande för lång tid. Vi på universitetssjukhusen har en uppgift att ligga lite före alla andra
sjukhus för att kunna vägleda dem när de stöter på
problem. Då måste vi ha hunnit skaffa egen erfarenhet,
konstaterar han.
De viktiga erfarenheterna som Ronny syftar på
är bland annat nya typer av biverkningar som följer
immunterapibehandlingar. Han tycker cytostatikans
biverkningar har fått ett oförtjänt tufft rykte, med

Ronny Öhman
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Rolf Kiessling

” Vi på universitetssjukhusen har en uppgift att ligga
lite före alla andra sjukhus för att kunna vägleda
dem när de stöter på problem.”

håravfall och illamående som de återkommande
exemplen. Även om det kan vara sanningen för vissa
så reagerar alla olika och vården har lång erfarenhet
av hur man bäst ska hantera de scenarion som kan
uppstå. För behandlingar med immunterapi är det
inte lika självklart. Biverkningarna liknar inte dem vid
cytostatikabehandling och erfarenheten är fortfarande
begränsad, därav vikten att universitetssjukhusen
samlar på sig kunskap så snabbt som möjligt.
– Alla som ska ansvara för den här typen av
behandling måste få en gedigen utbildning så att man
kan identifiera biverkningar och sätta in rätt åtgärder i
tid, säger Ronny.

Nya behandlingar leder till nya rutiner
På Skånes Universitetssjukhus har de infört en rutin
där sjuksköterskorna ringer hem till patienter en
vecka efter immunterapibehandling. I samtalet vet
sjuksköterskorna vad de ska fråga efter för symptom
för att identifiera eventuellt allvarliga biverkningar.
Utifrån samtalet och blodprover kan en samlad
bedömning göras och åtgärder sättas in vid behov.
– Patienterna kommer varannan eller var tredje
vecka till sjukhuset för att få sin behandling. Eventuella biverkningar kommer oftast veckan efter. Om
vi skulle vänta med att fråga om hur de mått tills de
kommer tillbaka nästa gång är risken stor att de har
glömt bort symptomen, säger Ronny.

Han påpekar att vi i Sverige historiskt har varit för
dåliga på att föra över kunskapen vid nya behandlingar
och behöver tänka till kring hur fortbildning av alla
berörda yrkesgrupper ska ske.
– Vi har inte tagit ett ordentligt krafttag för att alla
som ansvarar för behandlingarna ska få den fortbildning det kräver. Vi är alla hårt belastade med rutinsjukvård, men fortbildningen måste få ta tid från annat.
Trots att vi står inför utmaningar är möjligheterna
betydligt större. Den stora fördelen med immunterapi
är att de som svarar på behandlingen har nytta under
en längre tid, upp emot tre gånger så lång tid jämfört
med cytostatika, menar Ronny:
– Ett till två år istället för sex till åtta månader.
Det är en stor skillnad för någon med en livshotande sjukdom.

Ronny Öhman
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Karin Jirström
Professor i patologi vid Lunds Universitet

Hon vill sätta fotboja
på tumörerna
I drygt 15 år har Karin Jirström bedrivit forskning
kring biomarkörer. Ett ständigt aktuellt område
inom immunterapi där det pågår en intensiv
jakt på kunskap om hur tumörer reagerar på
de behandlingar som finns tillhands. Nu vill
hon föra sitt och andra patologers arbete ut ur
skuggan och närmare patienten för att
tillsammans öka kunskapen.
Patologernas roll har alltid varit viktig, men eftersom
de sällan har direkt patientkontakt befinner de sig oftast
i bakgrunden. Men i takt med fler möjligheter till
skräddarsydd behandling och immunterapins utveckling har deras roll blivit än viktigare – och synligare.
– Jag har varit på många stora onkologimöten
runtom i världen, men historiskt sett har det inte varit
så mycket patologi som diskuterats. Nu ser jag att
efterfrågan på mer träffsäker patologi ökar. Utan det
kommer vi ju ingenstans, trots tekniska framsteg,
konstaterar Karin Jirström, professor i patologi vid
Lunds Universitet.
Patologens roll är att sitta längst ut i diagnostikkedjan. Även om det är den behandlande läkaren
som oftast ger patienten sitt cancerbesked är det
patologen som fastställer diagnosen och förutspår hur
tumören kommer reagera på en specifik behandling.
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Patologins utveckling har gått snabbt de senaste
åren, med både nya teknologiska och medicinska
genombrott. Men ett viktigt arbete återstår för att
immunterapi ska nå sin fulla potential: det är svårt att
identifiera de patienter som har nytta av behandlingarna. Det gör att implementeringen i klinisk praxis går
långsammare än önskat.
– Vi har många potentiella biomarkörer, men det
tar lång tid innan det faktiskt når ut till klinikerna
och patienterna. Jag tror vi måste ändra på det. Vi
patologer är centrala för att driva implementeringen
av biomarkörer framåt. Vi måste snabbt ta fram
studier som visar vilka som har nytta av ett visst
läkemedel eller inte, säger Karin Jirström.

Helhetspusslet i fokus
Immunterapin har kommit långt vad gäller prediktiva
markörer, det vill säga huruvida en tumör kommer
svara på en viss behandling eller inte, vid till exempel
lungcancer. Men det finns hopp för att genombrott
ska ske för fler cancerformer inom kort, menar hon:
– Jag hoppas att vi snart kommer införa analys
av så kallad mismatch repair defekt som biomarkör
för svar på immunterapi vid både kolorektal- och
bukspottkörtelcancer.
För att identifiera fler och bättre biomarkörer
behöver vi se till helhetspusslet i sjukdomen, menar

” Vi har många potentiella
biomarkörer, men det tar lång
tid innan det faktiskt når ut till
klinikerna och patienterna. Jag
tror vi måste ändra på det.”

Karin Jirström. Att studera immuncellerna är en självklarhet, men att kartlägga tumören och behandlingar
ur ett bredare perspektiv är minst lika viktigt.
– Hur påverkar cytostatikabehandling immunterapin? Hur påverkas immuncellerna av cytostatika?
Ska det ges i kombination eller inte? Man måste se
immunterapi i patientens helhetssituation.
Patientnära och prospektiva studier, där patientgrupper med och utan behandling jämförs för att se
effekt, är en nödvändighet för att öka kunskapen.
Likaså tumörbanker och patientprover. Karin Jirström
menar att Sverige har bra förutsättningar för att leda
utvecklingen:
– I Sverige har vi mycket information och bra data.
Våra system är en väldigt bra bas för en mer patientnära forskning. Tumören ska inte kunna gömma sig.
Hon menar att vi i större utsträckning måste ”sätta
fotboja” på tumören och följa den under hela behand-

lingsförloppet – och under 2018 tar Karin Jirström
ett första steg mot sin vision. Då ska hon leda en
patologidriven observationsstudie i Malmö där samtliga patienter med bukspottskörtelscancer erbjuds
att vara med. Där kommer hon studera bland annat
immunceller och mutationer före, under och efter
behandling. Målet är att skapa en stor biobank med
tumörmaterial utifrån vilken man även i framtiden kan
bedriva forskning och behandlingsstudier, till exempel
kring immunterapi.
– Vi har redan identifierat kandidatmarkörer för
patienter med vissa tumörtyper och egenskaper som
sannolikt inte har nytta av vanlig cytostatikabehandling,
utan kanske ska erbjudas annan behandling direkt,
till exempel immunterapi. Detta vill vi nu bekräfta och
efter observationsstudien är planen att följa upp med
en behandlingsstudie, säger Karin Jirström.

Karin Jirström
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” I Sverige har vi mycket information och bra
data. Våra system är en väldigt bra bas för en
mer patientnära forskning. Tumören ska inte
kunna gömma sig.”

Patientnära framtid
Idag är patologens roll ofta begränsad till diagnos
och behandlingsval. Karin Jirström vill att patologen
ska få en mer central roll i mötet med cancerpatienter
genom att tillsammans följa tumörens utveckling under
behandlingen. Hon vittnar om hur hon under åren
blivit uppsökt av intresserade cancerpatienter och
anhöriga som vill diskutera läget. Att stärka relationen
mellan patient och patolog känns därför självklart. En
relation som inte bara skulle skapa värde för individen
utan även för vården i stort.
– Det skulle hjälpa patienten att lära känna sin
sjukdom bättre. Jag tror det kan öka tryggheten och
känslan av kontroll. Varje sjukdom är unik och vi
patologer är bäst på att förklara de egenskaper som
gör just patientens tumör unik. Vi kan också förklara
hur den förändras under behandling och vad det
innebär för patienten, säger Karin Jirström.
Framtidsutsikterna är goda, men det är viktigt att
hålla förväntningarna i schack, menar hon. Karin
Jirström både tror och hoppas att fler biomarkörer
som kan användas i klinisk praxis och förbättra precisionen i behandling finns tillgängliga inom fem år.
Hon ser då en kombination av ett flertal biomarkörer

som avgör om immunterapi kan sättas in, främst i
kombination med till exempel cytostatika – och att
patologerna finns vid patientens sida för att förklara
hur tumören reagerar.
– Jag ser positivt på framtiden. Hade du frågat mig
för några år sedan hade jag varit mer tveksam. Men
nu känner jag att utvecklingen för första gången går åt
rätt håll. Det är en enorm utmaning för oss patologer
att vara med och visa vägen på den resa vi är på inom
immunterapi, avslutar Karin Jirström.

Karin Jirström
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Mef Nilbert
Forskningschef på danska cancerfonden, tidigare
chef för Regionalt Cancercentrum Syd i Sverige.

Så kan framtidens
cancervård formas
Framtiden för immunterapi ser ljus ut. Men vi
behöver lyfta blicken och se den i ett bredare
sammanhang för att förstå de möjligheter och
utmaningar vi står inför. Mef Nilbert, tidigare
chef för Regionalt cancercentrum syd och
nuvarande forskningschef på den danska cancerfonden, beskriver hur hon ser på framtidens
cancervård – och immunterapins roll i den.
Med många nya behandlingsmöjligheter är det en
spännande tid vi lever i, inte minst inom immunterapiområdet. Det är därför bra att tiden mellan nya
upptäckter och införande av läkemedel blivit kortare,
menar Mef Nilbert. Vägen för nya läkemedel är bättre
preparerad än tidigare, dock finns det ett problem i
att cancervårdens resursprioritering inte alltid hänger
med, anser hon:
– Vi behöver bli bättre på att ta höjd för nya
läkemedel. Vi har städat i införandeprocessen och vi
arbetar med att förbättra och förtydliga läkemedelsrekommendationerna i de nationella vårdprogrammen.
Nu behöver interaktioner och diskussioner mellan
sjukhus- och landstingschefer, läkemedelskommittéer
och budgetansvariga stärkas kring prioriteringar. De
biologiska läkemedlen har varit allt från viktiga till
besvikelser om man tänker på vad patienterna vunnit
och vilka resurser det krävt. Medan majoriteten av
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biologiska läkemedel bidragit till förlängd överlevnadstid, tycks det med immunterapi som att vissa
patienter faktiskt botas. Det ger oss ett annat perspektiv
på kostnadsfrågan, tycker jag.
I och med möjligheterna till snabbare införande
krävs också nya system för att löpande kunna lära sig
om de nya behandlingarna. Idag kan läkemedel bli
godkända redan efter så kallade fas 2-studier, vilket
gör att uppföljning och lärandeprocessen behöver
fortsätta när behandling införs. Ett ansvar vården
har, både ur forsknings- och patientperspektiv, enligt
Mef Nilbert:
– Vi har en skyldighet att lära oss av våra patienter.
Visst, vi lever i ett europeiskt sammanhang så det är
klart vi ska ta till oss från andra, men vi skulle kunna
nå så mycket längre genom samlad uppföljning i
Sverige. Det är på gång, men det går långsamt och
finns en del hinder på vägen fastän det skulle vara
en stor samlad vinst till värde för patienter, sjukvård,
beslutsfattare och företag.
Det finns forskning inom immunterapi i Sverige,
men den är begränsad och Mef Niblert hoppas att vi
kommer se mer av den.
– Det är en så pass stor förändring för cancervården
så vi behöver finnas på plats inom forskningen också för
att veta hur vi bäst vidareutvecklar och implementerar.

” Immunterapi ställer
krav på att man
samarbetar mellan
diagnosområdena.”

Grunden finns redan på plats
Bättre lärandeprocesser kan vara en nyckel till kvalitetshöjning i cancervården. Men den kanske enskilt
viktigaste faktorn finns redan på plats, menar Mef
Nilbert: De nationella vårdprogrammen. Att ha lämnat
de regionala vårdprogrammen bakom oss gör att cancervården ligger före många andra diagnosområden
och att förutsättningar för en jämlik vård finns.
– Eftersom programmen är framtagna av nationella grupper finns det inte mycket utrymme för egna
tolkningar. Den nationella samverkan har också skapat
nätverk inom professionen och med patienter, eftersom
de är representerade i vårdprogramgrupperna.
Men vi kan inte slå oss till ro för det, menar hon.
För att inspireras räcker det med att blicka till våra
grannar i väst, Danmark och Norge. De är båda bevis
på att det går att korta väntetider och öka patientnöjdhet genom ett standardiserat vårdförlopp, medan vi i
Sverige ibland använder resursproblem som ursäkt för
att inte genomföra det fullt ut.

– I andra länder har de varit skarpare. I Sverige
har vi hittills nöjt oss med att göra så gott vi kan. Det
räcker inte, säger hon.

Nya tider kräver nya strukturer
Om immunterapins roll fortsätter att växa kan en
omstrukturering av vården komma att behövas, menar
Mef Nilbert. Med immunterapin har cancerformer som
tidigare aldrig kopplats ihop, såsom blåscancer, malignt melanom och lungcancer, fått något gemensamt.
Ska då framtiden verkligen bestå av separata team för
olika cancerformer eller ska patienter behandlas av ett
immunonkologiteam? Lösningen, enligt henne själv,
kan vara både och:
– Immunterapi ställer krav på att man samarbetar
mellan diagnosområdena. När vi identifierat till exempel en bröstcancerpatient som lämplig kandidat för
immunterapi så ska man kanske kunna skicka vidare
patienten till ett immunterapiteam. På så sätt skapar
man en organisationsmatris som utgår ifrån patienten.
Mef Nilbert
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Möjligheten att skräddarsy
läkemedelsbehandlingen
ökar ständigt.

Forskning bidrar till större
kunskap som leder till
effektivare behandlingar.

Ett annat alternativ är att gå den väg många andra
länder just nu väljer genom Comprehensive Cancer
Centers (CCC), stora forsknings- och behandlingscenter där kliniska tester av läkemedel kan genomföras på större grupper. I Sverige har ett par initiativ
tagits för att komma närmare de stora centren, men
ingen gemensam vision finns ännu. I Finland och i
Norge finns redan CCC och i Danmark är man på
gång i form av ett nationellt initiativ med ett starkt
fokus på att gemensamt lyfta nivån.

Anhöriga underskattas av vården
Nya läkemedel och effektivare organisationer i all
ära. Vi får inte glömma det förebyggande arbetet som
förtjänar mer uppmärksamhet, enligt Mef Nilbert. Idag
bedöms 4 av 10 cancerfall som möjliga att förebygga.
Sverige måste därför bli bättre på att parallellt jobba
med nationella och gemensamma strategier för prevention och hitta mer pricksäkra behandlingar.
– Rökning är såklart nummer ett, men även kost
och motion är viktigt. Det är svårt att förändra levnadsvanor, men det går – och jag tror inte vi har råd
att inte satsa på det, säger hon.

Anhöriga är ett viktigt
praktiskt och psykosocialt stöd
som kan involveras i vården.

Immunterapi ställer krav
på nära samarbete över
professionsgränserna.

Hon tycker också att vi kan bli bättre på att nyttja
kraften hos anhöriga. Anhöriga är ett viktigt praktiskt
och psykosocialt stöd som bör få bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sin roll.
– Där har vi mycket att lära av demensvården. Vi
skulle kunna ge anhöriga mer verktyg i sin roll, men
det är svårt att veta vem inom vården som har det
ansvaret. Det är därför det ramlar mellan stolarna.
Det finns således mycket att ta tag i, både vad
gäller immunterapins utveckling och cancervården
i stort. Det är en spännande framtid vi går tillmötes,
men för att stärka immunterapins roll i denna framtid
behövs mer forskning. Att identifiera vilka som svarar
på behandlingen är ett självklart område, men det
finns fler perspektiv som också behöver belysas,
menar Mef Nilbert:
– Vi bör titta på de tumörer som inte är immunogena. Finns det ett sätt att väcka dem? Sedan är det
intressant att titta på i vilket skede immunterapin ska
sättas in. Idag sätts det ofta in väldigt sent, men hör
den hemma där? Och immunterapi i kombination
med annat kommer vi behöva veta mer om. Det finns
mycket att lära, konstaterar hon.
Mef Nilbert
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Lena Westerberg

Framsteg idag möjligheter i morgon

Det råder ingen tvekan om att immunterapi inneburit
en stor förändring för cancervården i Sverige. Intevjupersonerna i årets skrift vittnar om den utveckling
immunterapi bidrar till på flera plan: organisatoriskt,
forskningsmässigt och i patientmötet. Immunterapi blir
allt vanligare, i vissa fall redan som första behandlingsalternativ, och kan på ett trovärdigt sätt börja ses som
det femte benet inom cancerbehandlingen. Steg för
steg kan också fler patientgrupper dra nytta av
behandlingen – men det finns fortfarande mycket
kvar att göra.
Att hitta nya biomarkörer som kan komplettera och
som kan optimera behandlingen för varje patient är en
ständigt pågående resa. Nya forskningsrapporter och
studier kommer ut i en snabb takt och det är bara en
tidsfråga innan vi har fler och bättre markörer som kan
göra skillnad för patienten. Under tiden behöver sjukvården lära sig från sina erfarenheter. Immunterapi
kan innebära både förändrade arbetssätt för personal
och andra typer av biverkningar för patienterna.
Vikten av att ställa sig ödmjuk men beslutsam
inför denna typ av utmaningar är något som flera
intervjupersoner poängterat.

Vilken form framtidens cancerbehandling kommer
att ta får framtiden utvisa. Men det är ingen tvekan om
att immunterapi är en viktig del i den. Precis som med
andra genombrott inom cancervården kommer det
utmana rådande rutiner och tankesätt. Men redan idag
kan vi också se vad det ger: framtidshopp för några av
de patienter som annars skulle ha små möjligheter att
vinna över sin cancersjukdom.
Utvecklingstakten kommer inte sakta ner. Det gör
det fortsatt viktigt att följa och utvärdera framsteg
eller hinder som immunterapins framfart för med sig.
Mycket kan hända på ett år. Roche kommer därför
fortsätta följa utvecklingen på nära håll och bidra till
ökad kunskap. Vi ser fram emot att kunna ge en uppdaterad lägesbild i 2019 års upplaga av Immunterapi
vid cancer.

En utmanande möjlighet
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