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Oslo Cancer Cluster er en forsknings- og industriklynge som er 
opprettet for å til å bedre livskvaliteten for kreftpasienter gjennom 
å akselerere utvikling av ny kreftbehandling og diagnostikk.

Klyngen ble etablert i 2006 og har status som det eneste 
”Norwegian Centres of Expertise” innen helse. Oslo Cancer 
Cluster har mer enn 70 medlemmer fra Norge og utlandet. 
Medlemmene representerer de viktigste aktørene innen 

kreftforskning og -utvikling fra forskningsinstitusjoner, 
oppstartsselskaper, små- og mellomstore bedrifter, globale 
farmasiselskaper, myndigheter, sykehus og pasientforeninger. 

Mer inforMasjon finner du på www.oslocancercluster.no 
Og følg oss gjerne på sosiale medier; Facebook og LinkedIn: 
Oslo Cancer Cluster, Twitter: @elikirand (norsk) og 
@SusanWer (engelsk)

Medlemmer i 
Oslo Cancer Cluster

Oslo Cancer Cluster er en medlemsforening som samler 
forskningsinstitusjoner, sykehus og universitet, bioteknologi-
bedrifter og legemiddelselskap innen kreft, Kreftforeningen 
og Kreftregisteret. Oslo Cancer Cluster er en non-profit 
organisasjon, og vi jobber sammen for å nå vårt mål; å bidra 
til å bedre kreftpasienters livskvalitet gjennom å fremme 
utviklingen av ny kreftbehandling og diagnoseverktøy.

Innen kreftforskning har ny kunnskap kombinert med ny 
teknologi gjort at kreftbehandlingen som kommer på mar-
kedet i dag skiller seg vesentlig ut fra tidligere: den er mer 
målrettet slik at vi er tryggere på å gi riktig behandling til 
riktig pasient. Samtidig stiller dette nye krav til kunnskap og 
infrastruktur til alle aktører i helsevesenet. Oslo Cancer Clus-
ter vil bidra til å få en nasjonal satsning som gjør at norske 
kreftpasienter kan få gjennomført tester av sine kreftsvul-
ster slik at de kan få bedre og mer målrettet behandling. 

Et overordnet mål i norsk helsevesen er at alle pasien-
ter skal ha samme helsetilbud. Men tilgangen til ny 

kreftbehandling og nye kreftlegemidler er dessverre 
ikke lik for alle. Oslo Cancer Cluster vil bidra til at ny 
kreftbehandling kommer pasientene til gode ved ar-
beide for at myndighetene innfører systemer som sik-
rer at vi kan ta i bruk de medisinske fremskrittene.

Vi i Oslo Cancer Cluster mener det er et sterkt be-
hov for en nasjonal infrastruktur for molekylær 
diagnostikk og et system som sikrer norske kreftpa-
sienter rask tilgang til nye behandlingsformer.

Med vennlig hilsen

Jónas Einarsson
Arbeidende direktør i Oslo Cancer Cluster

Lik tilgang til nye kreftlegemidler
I dag lever ca 200.000 nordmenn med en kreftdiagnose. 
De må få lik og raskere tilgang til ny diagnostikk og behandling.

OSLO CANCER CLUSTER UTVIKLER FREMTIDENS KREFTLEGEMIDLER
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”Leave no patient behind” er et  prinsipp som 
står sentralt i virksomheten til Novartis. Le-
gemiddelselskapet har en stor pipeline av 
kreftforskningsprosjekter som er rettet mot kr-
eftformer med både liten og stor utbredelse. En 
av ambisjonene er å kunne kurere kreft. 

Kurere kreft med medisiner?
Kan kreft kureres med medisiner? Til nå er det stort 
sett bare ved kirurgiske inngrep med fysisk fjerning 
av kreftsvulster at legene har kurert kreftsykdom. 
De fleste medisinske behandlinger tar i dag kun sik-
te på å redusere plagene og forlenge pasientenes liv. 

– Kroniske kreftpasienter håper at de kan bli 
kvitt sykdommen og plagene som følger med den. 
I Novartis jobber vi både med å finne nye veier 
for livsforlengende behandling og kurere kreften 
helt med medisiner. Dette er nye og spennende 
tanker innenfor kreftbehandling, sier Else Krüger 
Hagen, medisinsk sjef for Novartis Norden.

Kronisk myelogen leukemi (KML), en form 
for blodkreft, er én sykdom Novartis håper å 
kunne kurere.

– Vi har utviklet medisiner som endrer syk-
domstilstanden fra å være dødelig til kronisk. 
Målet er imidlertid helbredelse, noe som vil 
innebærer at pasientene etthvert kan avslutte 
behandling, sier Tarje Bergdahl, medisinsk 
sjef for Novartis Norge. Han understreker at 
forskningen så langt indikerer at bare enkelte 
kreftsykdommer kanskje kan kureres helt med 
medisiner.

Stor pipeline
Novartis har en av bransjens største forsk-
ningsporteføljer innenfor kreft/onkologi. På 
verdensbasis lanseres hvert år bare rundt 30 
legemidler innenfor alle sykdomskategorier. 
Novartis sin lansering av tre nye kreftmedisiner 
i år er derfor helt unikt. Lanseringene inklude-
rer en brystkreftbehandling som av klinikere 
omtales som det største som har skjedd for 
sykdomstypen på 15 år.  Alle nylanseringene 
gjelder områder hvor det i dag er få eller ingen 
behandlingsalternativer, noe som understreker 
Novartis’ orientering mot både små og store 
pasientgrupper.

Ikke bare de ferdige medikamentene, men 
også forskningen i seg selv er viktig. På et tids-
punkt i kreftbehandlingen vil man slippe opp 
for behandlingsmuligheter. Da kan deltakelse i 
utprøving av nye medisiner være utveien. Basert 
på sitt prinsipp om ”leave no patient behind”, 
strekker Novartis seg langt for å gi pasienter 
mulighet til å delta i selskapets forskningspro-
grammer. Slike programmer pågår i tre faser. 
Norge er eneste land i Norden hvor pasienter får 
delta helt fra begynnelsen; fase I.

– Mens utprøvingen av nye legemidler i Nor-
ge i sum er på vei ned, har vi i Novartis trappet 
opp aktivitetene her i landet. Det gir mange pa-
sienter nytt håp, sier Krüger Hagen. 

Forsker for pasientenes beste
Etter en vellykket fase III – siste fase – i et forsk-
ningsprosjekt er gjennomført, må legemiddelfir-
maer søke helsemyndighetene om godkjennelse. 
Det tar i gjennomsnitt 15 måneder fra søknaden 
sendes til medisinen blir godkjent. I denne pe-
rioden får pasienter ikke tilgang på medisinen, 
ettersom forskningsfasen er avsluttet og prepa-
ratet ikke er godkjent for salg.

– I slike situasjoner har vi ved flere anled-
ninger iverksatt forskningsprogrammer for 
likevel å kunne gi pasienter tilgang på behand-
lingen og samtidig høste ytterligere erfaringer 
rundt bruken av medisinen. Mange har gjennom 
dette fått et bedre, og noen ganger et lenger, liv, 
sier Bergdahl, og knytter også dette til ”leave no 
patient behind”-prinsippet til Novartis.

Forskningsdrevet virksomhet 
med pasienten i Fokus

Novartis har hovedkontor i Basel, Sveits, og totalt ca. 110 000 medarbeidere. 
Novartis Onkologi (kreft) sitt hovedkontor New Jersey, med europeisk hovedkontor 
i Milano. Selskapet har en nordisk organisasjon som dekker åtte land inkludert de 
baltiske statene. Her jobber totalt 110 medarbeidere innenfor onkologifeltet.

Vi retter oss inn 
mot medisinske 
behoV hVor Vi 
Virkelig kan 
gjøre en 
forskjell. 
Else Krüger Hagen, 
medisinsk sjef 
Novartis Norden

Vi håper 
å kunne 
kurere Visse 
kreftsyk
dommer. 
Tarje Bergdahl, 
medisinsk sjef for 
Novartis Norge

novartis norge as • PB. 4284 Nydalen • 0401 Oslo • Tlf: 23 05 20 00 • Faks: 23 05 20 69 • www.novartis.no

NO1210058389
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Kreft skyldes ukontrollert deling av 
enkelte av kroppens celler. Det varie-
rer fra person til person hva som starter 
opp den ukontrollerte celledelingen. 
Derfor kan også kreftbehandling som 
virker på en person ikke nødvendigvis 
ha effekt på en annen. 

Hvordan oppstår kreft 
hos enkeltpersoner?
– For å kunne behandle kreft i fremti-
den, vil det være viktig å forstå hvor-
dan kreftsvulster oppstår. Ikke bare 
generelt, men også hos hvert enkelt 
person, forklarer professor Harald 
Stenmark, leder av Senter for kreftbi-
omedisin ved Institutt for kreftforsk-
ning ved Oslo universitetssykehus, 
Radiumhospitalet.

Omtrent halvparten av senterets 
100 medarbeidere er cellebiologer 
– eksperter på celler. Med avansert 
teknologi analyserer og sammenligner 
biologene syke celler med friske celler. 
Cellebiologiene samarbeider nært med 
kreftgenetikere – translasjonsforskere 
som  i fellesskap med klinikere stude-
rer kreftbiopsier/prøver fra forskjellige 
pasienter. 

Treffe bedre 
– Vet vi hva forskjellene i sykdomsme-
kanismene er, kan vi treffe bedre med 
medisineringen, forklarer Stenmark. 

En stor mengde data genereres i 
analyseprosessen av cellene og biop-
siene. Ikke alt er like relevant, og 
biostatistikerne ved senteret har som 

oppgave å skille støy fra data som det 
er meningsfylt å analysere videre. 

Håpets bro
– Vi ber våre translasjonsforskerne være 
ekstra på vakt etter gener og proteiner 
som vi tror kan føre til kreft, sier han.

Så viselig er det innrettet, at trans-
lasjonsforskere har en egen bro – som 
betegnes translasjonsbroen – mellom 
instituttet og sykehuset hvor mange 
av landets fremste kreftleger jobber. 
Translasjonsforskerne overfører kunn-
skap fra instituttets grunnforskning til 

klinisk praksis – og omvendt. Samar-
beidet sikrer dessuten tilgang på prøver 
fra pasienter – klinisk materiale – for 
analysere. 

Treffe tidlig
– Ved å finne kreft på et tidlig stadium 
og kunne analysere hvilken behand-
ling som passer best for hvert enkelt 
individ, håper vi å kunne helbrede  
sykdommen på et tidlig stadium. Jo 
tidligere og mer treffsikkert, desto be-
dre er prognosen for pasienten, avslut-
ter Stenmark.

Et paradigmeskifte kjennetegnes ved en helt 
ny måte å tenke på og en ny utvikling, og i 
løpet av de siste 10-15 årene har man i medi-
sinen fått en ny forståelse for genenes rolle 
og sammenhengen mellom biologi, livsvil-
kår og utvikling av sykdommer som kreft.

Kreftbehandling –  
persontilpasset medisin i praksis?
Kreft er forandringer – mutasjoner – i ge-
ner som er byggesteiner i kroppens celler. 
En kreftcelle kjennetegnes ved ukontrollert 
celledeling og vekst som etter hvert danner 
en svulst. I dag betegnes ofte kreft typer ut 
ifra i hvilket organ svulsten befinner seg, 
som for eksempel brystkreft, prostatakreft, 
endetarmskreft og lungekreft.

Utviklingen innen kreftbehandling går i 
rasende fart mot en mer ”persontilpasset” 
tilnærming, hvor kreft i større grad bete-
gnes ut ifra genmutasjonene i den enkelte 

pasient sin svulst og ikke hvor i kroppen 
kreften befinner seg. Dette har stor betyd-
ning for kreftbehandling. Et eksempel på 
persontilpasset kreftbehandling i praksis 
er kreftmedisiner mot en type lungekreft 
hvor en spesiell genmutasjon er tilstede i 
kreftsvulsten. 

Denne mutasjonen finnes bare hos ca. 
10 prosent av lungekreftpasientene, og en 
gentest kan på forhånd vise hvilke pasien-
ter som vil ha effekt av kreftmedisinen. 
Dermed kan legene gi medisinen slik at 
kun de pasientene som får effekt, blir gitt 
behandling. Dette kalles også for målrettet 
behandling (”targeted therapy”).

Genetisk profilering av kreft
Målrettet behandling er til dels allerede eta-
blert innen kreftområdet, og ny kunnskap 
gjør at kreftbehandling og diagnostisering 
hele tiden fornyes. Internasjonalt satses det 

stort på å investere i såkalt genetisk profi-
lering av ulike krefttyper – altså å finne 
frem til de genetiske mutasjonene som 

kjennetegner en gitt krefttype. Deretter 
kan ulike krefttyper klassifiseres basert på 
deres genuttrykk, og man kan lettere finne 
sammenhengen mellom genetisk profile-

ring, prognose, ulike behandlinger som 
allerede finnes og behandlingsrespons. 

Det vil også skape et grunnlag for å 
forske frem nye behandlinger og optima-
lisere kreftbehandlingen. Et eksempel er 
behandling av brystkreft, hvor det i dag 
finnes god behandling mot en mutasjon 
som kalles HER2. Brystkreftpasienter får 
sine kreftsvulster analysert for å finne den-
ne mutasjonen, og kun de som har såkalte 
HER2 positive svulster skal ha denne be-
handlingen. Brystkreftsvulster med andre 
mutasjoner, må ha en annen behandling for 
å få behandlingsrespons. 

Denne analyseringen av kreftsvulster 
vil bli mer og mer vanlig i fremtiden, og 
også i Norge er dette arbeidet godt i gang 
gjennom Nasjonalt Kreftgenomikkpro-
sjektet. Dette er trolig helt avgjørende for 
å henge med i utviklingen av fremtidens 
kreftbehandling.

Paradigmeskifte innen kreftbehandling
Vi STår OVerFOr en rivende medisinsk utvikling, og den raskt økende kunnskapen 
og spisskompetansen innen medisin gjør at store forandringer er i ferd med å skje innen 
kreftbehandling. endringene er så store at de kan betegnes som et faglig paradigme
skifte innenfor kreftbehandling.

i daG: Definisjon ut ifra 
hvilket organ svulsten 
befinner seg i, for eksempel 
prostatakreft.
FreMTid: Definisjon ut 
ifra genmutasjonen som 
er årsaken til svulsten, 
for eksempel her2.

Forener biologi og medisin for å skape bedre kreftbehandling

Kreft er en samlebetegnelse på flere sykdommer 
som innebærer ukontrollert celledeling. Senter for 
kreftbiomedisin forener ekspertise på biologi og 
medisin for å gjøre kreftbehandling bedre.

– Vi forsøker å 
avdekke forløpere 
til kreft på et tidlig 
stadium, for å 
behandle sykdom-
men før den har 
spredd seg, sier 
professor Harald 
Stenmark.
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Hva er kreft?
Kreft er forandringer – mutasjoner 
– i gener, som er byggesteiner i 
kroppens celler. En kreftcelle 
kjennetegnes ved ukontrollert 
celledeling og vekst som etter hvert 
danner en svulst.  Ved spredning av 
kreft er det celler fra svulsten som 
løsriver seg og spres med blod og 
lymfer til andre organer og danner 
nye svulster der.

Hva skyldes kreft?
Årsakene til at mange utvikler kreft 
er mange og uoversiktlige. Både 
gener (arv), livsstil, stråling og 
såkalt ”micromiljø”, som f. eks 
infeksjoner, kan være årsak til at 
kreftceller oppstår. Noen årsaks-
sammenhenger er imidlertid kjent, 
slik som røyking og lungekreft, 
samt HPV-virus og livmorhalskreft. 

Kreftceller er 
”udødelige”
Den udødelige cellelinjen HeLa ble 
etablert i 1952 og er en kreftcelle 
etter en livmorhalskreft hos 
pasienten Henrietta Lacks, som 
døde i 1951. Kreftcellen ble dyrket i 
laboratorium og deler seg fortsatt 
den dag i dag.

Translasjonsbroen bygger bro mellom forskerne ved Senter for kreftbiomedisin og klinikerne ved Oslo universitetssykehus, 
Radiumhospitalet.

Ved å studere gener i kreftsvulster, kan 
forskerne analysere hva som fører til 
kreft hos forskjellige personer. For-
skjellige gener kan være ”skrudd på”i 

forskjellige kreftsvulster. Målet er at 
man i fremtiden kan lage behandlinger 
som tar hensyn til hvilke gener som er 
affisert, noe som kan føre til at behand-

lingen virker bedre for den enkelte pa-
sient og gir mindre bivirkninger.

Senteret har fått frem lovende data for 
å identifisere gener som blir forandret 
i en veldig tidlig fase av tykktarmskr-
eft – faktisk før kreften har utviklet 

seg. Funn av biomarkører i avførings-
prøver kan vise behov for grundigere 
undersøkelser. Avføringsprøve vil 
spare pasienten for ubehag og tid ved 

undersøkelser hvor en sonde føres opp 
i tykktarmen via endetarmen. Un-
dersøkelsesformen er også ressurs- og 
kostnadskrevende for sykehus.

•  Senter for kreftbiomedisin 
holder til ved Institutt for 
kreftforskning ved Oslo universi-
tetssykehus, Radiumhospitalet. 

•  Forsknings aktivitetene ved 
senteret konsentreres særlig om 
coloncancer (tykktarmskreft), 
prostatacancer og lymfom 
(lymfekreft). 

•  Senterets over 100 medarbeidere 
fra omtrent 20 nasjoner repre-
senterer profesjonsgruppene 
cellebiologer, biostatistikere, 
kreftgenetikere og kreft-
medisinere, og inngår i seks 
forskningsgrupper i tillegg til 
tilknyttede, eksterne grupper og 
klinisk, medisinsk fagekspertise.

www.med.uio.no/ccb/

tykktarmskreft

individualisert behandling

Analyseringen av kreftsvulster blir trolig helt avgjørende for å henge med i utviklingen av fremtidens kreftbehandling.
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alle PasieNter Ble BeHaNdlet 
med Cellegift. Noen fikk effekt, 
andre fikk ingen effekt, og de aller 
fleste fikk bivirkninger.

geNmUtasJoNeNe i kreftsVUlsteN Hos HVer PasieNt aNalYseres. 
Legene kan dermed finne de pasientene som vil få effekt av behandlingen.

”Paradigmeskiftet” innen kreftbehandling 
handler om at der man før kun behandlet kreft ut ifra hvor 
i kroppen kreftsvulsten satt, analyseres i dag genmutasjonene 
i noen typer kreftsvulster før man kan gi behandling rettet mot 
mutasjonene. Kort sagt; riktig medisin til rett pasient, og ikke 
medisin til pasienter som ikke vil få effekt.

FØR

I DAG OG I FREMTIDEN
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– Ved en kreftdiagnose er det viktig å få 
vite så mye som mulig om kreftcellenes 
egenskaper for å kunne gi riktig behand-
ling. Vi i Merck Serono ønsker å skape 
oppmerksomhet rundt riktig bruk av 
tester som kartlegger disse egenskapene. 
Bruk av tester tidlig i sykdomsforløpet 
(etter at man har fått kreftdiagnosen), gir 
flere pasienter muligheten til en tilpas-
set behandling som i sin tur kan forlenge 
overlevelsen. Slik er det ikke alltid i dag.

Innenfor kreftbehandling vet legene 
ofte ikke på forhånd hvilken behand-
ling som er best egnet for en pasient, 
men ved tidlig bruk av diagnostiske 
tester vil legen få hjelp til å velge rik-
tigere og mer tilpasset behandling til 
pasienten. I dag er det slik at dersom 
behandlingen ikke er rett tilpasset fra 
starten av, kan de måtte prøve seg frem. 
I løpet av denne behandlingstiden blir 

kreftpasienten svekket av bivirkninger, 
samtidig som kreftsykdommen får mu-
lighet til å utvikle seg videre.

diagnose og person
tilpasset behandling
– For å kunne gi riktig behandling fra 
starten av, må man finne ut hva som 
er unikt ved kreften. Ved hjelp av di-
agnostiske tester kan vi i dag, til en 
viss grad, fastslå hvilke egenskaper 
kreftsvulsten til pasienten har, og der-
med også tilpasse behandlingen et-
ter dette. Ikke alle behandlingssentra 
bruker tilgjengelige tester tidlig nok. 
Dersom flere gjør det, vil pasienten få 
persontilpasset behandling tidligere.

 
Tidlig diagnose
Det er viktig å diagnostisere kreftsyk-
dommen så tidlig som mulig i syk-
domsforløpet for å bedre prognosen til 
pasienten.

Hvilke diagnostiske tester som bru-
kes avhenger av hvilken kreftform det 
er man undersøker. Fellesnevneren 
er; tidlig testing er viktig for å kunne 
velge riktig behandling. Når riktig be-
handling iverksettes raskt, kan den va-
re kortere med ditto lavere kostnader, 
gi mindre bivirkninger og ikke minst 
forlenge livet til pasienten. 

”BrYstkreft” eller ”geNmUtasJoN Her2”? I dag kan helsevesenet 
skille på ulike former for brystkreft og gi behandling ut ifra den kunnskapen.  
For eksempel vil kun de pasientene som har såkalte HER2 mutasjoner i sin 
kreftsvulst får behandling med et medikament som spesifikk retter seg mot 
slike mutasjoner. Behandlingen er da rettet mot mutasjonen og ikke kun mot 
diagnosen ”brystkreft”. HER2 mutasjoner kan også finnes i andre kreftformer.

THE COMBINATION IS KEY: – Kreftens egenskaper hos hver enkelt pasient må  
diagnostiseres rutinemessig og så tidlig som mulig, da øker sjansen for å gi riktig 
behandling fra starten av, sier Eli Bergli i Merck Serono.

Merck Serono er et internasjonalt legemiddelfirma med 20 medarbeidere i 
Norge. Selskapet har et bredt engasjement innen utvikling av biologiske 
legemidler, i tillegg utvikler de også behandling som stimulerer kroppens eget 
immunforsvar til å angripe kreften. Dette er med på å tilrettelegge for en mer 
persontilpasset behandling. Et annet fokusområde er utvikling av nye behand-
lingsprinsipper hvor kreftcellene angripes på forskjellige måter. Merck Serono 
er også engasjert innen fertilitet, veksthormonbehandling, Multippel Sklerose, 
hjertekarsykdom og diabetes. www.merck.no

Bruk av diagnostiske 
tester er viktig for å  
gi persontilpasset 
kreftbehandling så 
tidlig som mulig

EKSEMPEL:
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Paradigmeskiftet innen kreftbehandling 
innebærer omfattende og detaljert analyse 
av hvilke genmutasjoner som finnes i forsk-
jellige typer svulster, for så å rette behand-
lingen inn mot disse mutasjonene. Kort 
sagt: persontilpasset kreftbehandling basert 
på genprofilen av pasientens egen svulst.

– For å få til dette, må vi etablere en kva-
litetssikret infrastruktur og et register som 
alle pasienter har lik tilgang på. Gjennom 
dette vil norsk helsevesen få en rasjonell 
og faglig basert tilnærming til nye behand-
linger og en kvalitetssikring av diagnostikk 
og kliniske avgjørelser, sier kreftrådgiver 
Knut Martin Torgersen i Pfizer Norge.

Forskning i gang
Forskere ved universitetssykehusene i 
Oslo, Bergen og Trondheim i ferd med å 
kartlegge – sekvensere – svulster og blod-
prøver fra over 1000 pasienter. Arbeidet 
ledes av professorene Ragnhild Lothe og 
Ola Myklebost ved Radiumhospitalet. Å 
sekvensere innebærer å beskrive den kom-
plette koden for alle genene i en kreftcelle. 
Ved å sammenligne med friske celler i blo-
det, vil genmutasjonene fremgå. 

– Vi skal bruke dette til å finne kr-
eftmekanismer som kan utnyttes i frem-
tidig behandling. Hvorfor responderer 
noen pasienter og andre ikke på nåvæ-
rende kreftterapi? Kan pasientgrupper ha 
nytte av terapi som opprinnelig var laget 
for andre typer kreft? Kan vi tilpasse 
behandlingen til de genetiske funnene? 
Hvorfor får noen mer bivirkninger enn 
andre? Dette er problemstillinger vi fors-
ker på, forteller Myklebost. 

Tidlig i 2012 mottok prosjektet 35 mil-
lioner kroner av Program for offentlig ini-
tierte kliniske utprøvinger. I oktober kom 
bevilgningen på nye 40 millioner, denne 
gangen fra BIOTEK 2021-programmet.

Bygger mutasjons og 
behandlingsregister
I kroppen har vi ca. 22 000 gener. Hvert gen 
kan ha litt forskjellige egenskaper i ulike 
individer, og alle kreftsvulstene har ulike 
mutasjoner. Derfor rekker ikke prøvene fra 
de 1000 pasientene i forskningsprosjektet, 
til å kartlegge alle former av kreft. Prosjek-
tet begrenser seg foreløpig til åtte kreftty-
per, og utgjør begynnelsen på et nasjonalt 
kreftmutasjonsregister. Med dette registeret 
vil forskere og leger kunne sammenholde 
funn hos nye pasienter, ta opplysninger om 
hvilken behandling som vil kunne virke 
best og deretter målrette behandlingen inn 
mot pasientenes spesifikke krefttype.

Utvide dagens kreftregister
Norge er i en unik posisjon for å bygge 
opp et slikt omfattende register. I vårt lil-
le land stilles ca. 26 000 nye kreftdiag-
noser i året. Det er overkommelig å 
sekvensere kreftceller fra alle dis-
se pasientene, mens et større land 
med kanskje 10 ganger så mange 
prøver, vil få større logistikkmessi-
ge utfordringer. Enda viktigere er 
det at vi har ett felles helsevesen 
som gir god oppfølgning av alle 
pasienter. Informasjonen om hver 
enkelt kreftpasient kan samles og 
lagres i Kreftregisteret.

– Dette vil innebære en helt naturlig ut-
videlse av det registeret vi har i dag. Det må 
etableres og bygges en logistikk som sørger 
for at prøver for alle pasienter fra hele hel-
sevesenet analyseres og kobles til registeret. 
Dette vil sikre lik mulighet for behandling, 
uavhengig av bosted, sykehustilknytning 
og personlig økonomi, sier Torgersen.

Et slikt register vil også få stor 
internasjonal verdi og interesse, 
i og med at mennesker har 
samme kreftformer over 
hele kloden. 

– En slik nasjonal 
ambisjon vil kreve 
politisk eierskap og 
vilje fra toppen av 
helsebyråkratiet utover 
deltagelse i dagens 
forskningspro-
sjekter, sier 
Torgersen.

Ønsker nasjonalt program 
for optimal kreftbehandling
HelSeVeSeN, FOrSKere OG leGeMiddeliNdUSTri ønsker alle å bidra til fremtidens 
kreftbehandling. Målet er å omsette ny, biologisk forståelse av kreft til mer effektiv behandling 
av hver pasient. dette krever imidlertid omfattende kartlegging av kreftsvulster, oppbygging av 
en ny nasjonal infrastruktur og politisk vilje til å styre og ta regningen.

75 millioner til  
persontilpasset  
kreftbehandling
Nasjonalt Kreftgenomikkpro-
sjekt er et norsk prosjekt for 
persontilpasset kreftbehand-
ling. Det langsiktige målet med 
den nye nasjonale satsningen er 
å kunne tilby norske pasienter 
bedre service når det gjelder 
kreftdiagnostikk. Forsknings-
prosjektet ledes av Ola Mykle-
bost, leder av Norwegian Cancer 
Genomics Consortium (NCGC). 
Tidligere i år ble den første 
fasen finansiert med 35 
millioner kroner fra Norges 
Forskningsråd. Nå er også 
andre fase også finansiert, med 
en bevilgning på 40 millioner 
kroner fra Norges Forsknings-
råds BIOTEK 2021-program.

Unike 
forUtsetninger 

i norge

– Norge er i en unik situasjon. Vi 
har tilgang til nasjonale befolk-
ningsdata i Kreftregisteret. Dette 
gjør dataene representative og 
egnet for bruk i kliniske studier. 
Fordi hele befolkningen har 
personnumre, kan vi dessuten 
følge pasientenes langsiktige 
utvikling etter at behandlingen 
er avsluttet, sier medisinsk 
rådgiver Atle Berger Egeland i 
legemiddelfirmaet Astra 
Zeneca.

– Oppbygging av kunnskap 
om biomarkører – kreftgener –  
i Kreftregisteret vil bli helt unik i 
verdenssammenheng. Det vil gi 
norske myndigheter unik innsikt 
i hvordan en ny behandling tas 
opp i befolkningen og posisjo-
nere Norge sterkere i konkur-
ransen om deltakelse i nye, 
internasjonale legemiddelstu-
dier, sier Egeland.

fremtidens kreft
behandling krever 
oppbygging av en 
nasjonal infrastruktur 
for systematisk 
kartlegging av 
kreftgener. til det 
kreves politisk vilje.

Sekvenseringsmaskin: Eivind Hovig og Leonardo A. Meza-Zepeda ved Oslo universitetssykehus



To svært aggressive kreftsvulster i rotter. Ubehandlet kreftsvulst har vokst, mens 
behandlet svulst er borte.

BehandletuBehandlet

Elektronmikroskopibilder som viser hvordan LTX-315 i løpet av 20 minutter løser opp 
en kreftcelle.

Vil finne en redning 
der livet fryser fast

Pfizer forsker på persontilpasset kreftbehandling

Pfizer forsker for å finne redning der 
livet fryser fast. Forskningsinnsatsen 
vår handler om deg, en mor, en far, en 
datter eller sønn – en bror eller søster. 
Vi er Norges største legemiddelfirma. 
Du skal vite at vi er på vei mot målet om 
å gi mer håp, lindring og verdighet.

Persontilpasset behandling er et 
lovende fremskritt for kreftpasienter, 
og kan hjelpe oss til å gi rett behand-
ling for hver pasient til rett tid. Det gir 
mulighet for mye bedre effekt inkludert 
bedre kontroll og livsforlengelse, langt 
færre bivirkninger og ikke minst at 
mange pasienter slipper tøff og 
effektløs behandling.

Faktisk har det aldri vært riktigere at 
forskningsinnsatsen vår rettes inn mot 
den enkelte pasient. Kreftmedisin går 
fra å sikte bredt til å rettes direkte mot 
genfeil hos den enkelte. 

Målet vårt er å kurere og kontrollere 
kreftsykdommer med legemidler med 
stor innovasjonshøyde. Pfizer tester i 
dag ut ca. 50 nye stoffer som kan bli 
del av fremtidens kreftbehandling.

Vi er 100 medarbeidere i Norge og 
verdens største legemiddelfirma. 
Internasjonalt investerer vi hvert år åtte 
milliarder kroner i forskning og 
utvikling av medisiner som i stor grad 
tilpasses hver enkelt pasient. 

Pfizer samarbeider også i utstrakt 
grad med norske forskere, leger og 
sykehus. Vi er stolte av å kunne bidra til 
norsk kreftforskning og sørge for at 
norske pasienter med kreft kan få 
mulighet til å være med i utprøvende 
behandling av nye kreftmedisiner. Slike 
forskningsprosjekter bidrar også til 
kompetanseheving og nettverksbyg-
ging på tvers av landegrenser.

Kreftbehandling som 
spiller på lag med kroppens 
eget immunforsvar

”Jeg har aldri sett lignende 
immunologiske effekter.” 
Professor Gunnar 
Kvalheim

”Vi er veldig fornøyde med 
forskningssamarbeidet vi 
har med Professor 
Kvalheim og hans kolleger 
på OUS Radiumhospitalet.” 
Unni Hjelmaas, CEO i Lytix 
Biopharma AS

”For å kunne teste LTX-315 
i klinikk har det vært avgjø-
rende å kunne dokumen-
tere de lovende effektene i 
klinisk relevante modeller 
ved DNR.”
Øystein Rekdal, 
Forskningsdirektør i Lytix 
Biopharma AS

Menneskekroppen er fantastisk, men trenger hjelp iblant. Lytix Biopharma 
har utviklet og patentbeskyttet teknologi som dreper kreftceller slik at 
immunforsvaret aktiveres og styrkes. 

Laboratorieforsøk har vist oppsiktsvekkende resultater: I tillegg til at dyr 
med kreft er blitt helt friske etter én eller flere behandlinger, har de utviklet 
beskyttelse mot tilbakefall. Lytix Biopharma har nå fokus på å omsette disse 
resultatene til medikamenter som kan hjelpe kreftpasienter i fremtiden.

Lytix Biopharma AS er et privateid farmasøytisk selskap som utvikler peptid-baserte legemidler for behandling av infeksjoner og kreft. • www.lytixbiopharma.com

e20121404
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200
000
I dag er det rundt 200 000 
personer i Norge med kreftsyk-
dom eller som tidligere har hatt 
en kreftsykdom. Dette tallet er 
firedoblet siden 1975.
Kilde: Kreftforeningen

90%
Nær 90 % av lungekrefttilfellene 
i Norge hadde vært unngått 
dersom ingen røkte.
Kilde: Folkehelseinstituttet; 2009 Jul13

Tidlig på 1900-tallet døde omtrent 
alle kreftpasienter. Når stråling 
ble tatt i bruk, overlevde noen 
flere. I løpet av 1950-tallet tok vi i 
bruk cellegift. Det gjorde at 
overlevelsesraten steg, og utpå 
1970-tallet overlevde mer enn én 
av tre pasienter.

I dag overlever to av tre 
pasienter med kreft. Vi har bedre 
metoder for å stille diagnose, og 
bedre operasjonsteknikker kan 
begynne å tilby medisin basert på 
pasientens gener.

Men én av tre kreftpasienter dør 
fortsatt av sin sykdom, så 
kreftmysteriet er langt ifra løst.
Kilde: Kreftforeningen

OVERLEVELSEN 

øker
forskning 
NYtter

I NOVEMbER SETTER 
Kreftforeningen søkelyset på 
menns helse, og på prostata
kreft. Movember er en årlig 
internasjonal bevegelse, som 
oppfordrer menn til å anlegge 
bart (mustasje) i november.

Generealsekretær Anne Lise Ryel i 
Kreftforeningen.

Aksjonens hovedmål er å samle inn 
penger til forskning på prostatakreft og 
å motivere og informere menn til å bli 
kjent med egen kropp.

Prostatakreft er den vanligste kreftfor-
men blant norske menn og rammer årlig 
omkring 4200 menn. Pengene som sam-
les inn under aksjonen skal brukes til å 
kartlegge bedre biomarkører, som skiller 
aggressiv prostatakreft fra prostatakreft 
som menn kan leve med. 

Ved å identifisere hvem som har hvil-
ken kreftform, kan alle som ikke har den 
aggressive formen slippe å gå gjennom 
unødvendig behandling og bivirkningene 
det medfører. 

Den biomarkøren som brukes for å 
finne prostatakreft i dag, kalles PSA 
(prostata-spesifikt antigen). Det er et 
protein som det blir mer av i blodet når 
man har kreft i prostata. Men PSA skil-
ler ikke godt mellom aggressiv, farlig kr-
eft, og den typen som ikke vil vokse seg 
farlig. Nå er det på tide å finne et bedre 
diagnoseverktøy!

Movember 
– for menns helse

Takeda Nycomed – en del av et verdensledende 
forskningsmiljø innen onkologi

Vår ambisjon i Takeda Nycomed er å utvikle banebrytende 
nye legemidler som kurerer kreft og møter behovene til 
kreftpasienter over hele verden.
 
Vi er en innovativ og internasjonal aktør innen onkologi, 
og samarbeider med leger verden over for å utvikle nye, 
effektive medisiner til behandling  av kreft.

Siden september 2011 har Nycomed vært en del av 
Takeda. Takeda er et forskningsbasert, globalt selskap 
med hovedvekt på legemidler. I 2008 kjøpte Takeda 
amerikanske Millenium  Pharmaceuticals, et globalt bio-
farmasøytisk selskap innen onkologi. Med oppkjøpet ble 
et verdens ledende onkologisk forskningsmiljø innlemmet 
i Takeda, med en bred portefølje av substanser som 
retter seg mot en rekke ulike kreftformer. Som et ledende, 
globalt legemiddelselskap, skal Takeda, gjennom 
ledende medisinsk innovasjon, arbeide for bedre helse 
for pasienter i hele verden.

www.takeda.no Takeda Pharmaceutical Company Limited

R122131-1
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Tidligere var sekvense-
ring på genom-skala 
kun mulig i større 
sentere og med store og 
dyre instrumenter. Ion 
Proton systemet gjør 
det mulig å utføre DNA 
sekvensering i alle 
laboratorier.

Ved bruk av Ion Proton systemet 
og denne lille chipen kan forskere 
sekvensere hele det humane 
genomet i løpet av noen få timer. 
Chipen benytter en type små kuler 
laget i Norge og avansert semi-
conductor teknologi for å digitali-
sere kjemiske signaler.

Dynabeads® (små magne-
tiske kuler, her farget gule) 
stimulerer pasientens egne 
T-celler til å dele seg. Disse 
cellene tilbakeføres så til 
pasienten og kan bekjempe 
kreft. (Bilde gjengitt med 
tillatelse fra Dr. Carl June, 
University of Pennsylvania.)

Norsk teknologi i 
forskningsfronten
Kanskje har du hørt om Dynabeads® – små magnetiske kuler utviklet av John 
Ugelstad og kommersialisert av Dynal (nå en del av Life Technologies). Kanskje 
vet du at disse små magnetiske kulene har vært brukt i forskning verden over i 
snart 30 år.  Men visste du at de fortsatt er med å forme forskningsfronten i dag?

Forskning, diagnostikk og behandling.
De er bare noen mikrometer store, og alle er av identisk størrelse. Siden kulene 
også kan magnetiseres, kan forskerne dra nytte av teknologien for å finne ”nåla 
i høystakken”. 

Biomagnetisk separasjon med Dynabeads® brukes for å isolere og påvise 
celler, proteiner, DNA og andre biologiske molekyler.  Teknologien er svært 
anvendelig, og spiller en viktig rolle innen forskning, diagnostikk og  
behandling.

Pasientens egne celler hjelper til
New York Times fortalte i fjor historien om pasienter med langt fremskreden 
blodkreft, (leukemi av typen LLC), som ble kvitt kreftcellene etter eksperimentell 
behandling (fase I studie) med forsvarsceller fra pasientens eget blod. 

Pasientenes egne forsvarsceller (T-celler) ble først hentet ut og modifisert ved 
å sette inn en ny, effektiv aktiveringsreseptor ved hjelp av molekylære teknikker. 
Cellene ble så stimulert til å vokse og dele seg – og det er her en helst spesiell 
type Dynabeads® kommer inn i bildet – før cellene ble tilbakeført til pasienten. 

De modifiserte og stimulerte T-cellene var i stand til selv å sloss mot 

kreftcellene, og kun få uker senere var det ikke mulig å finne noen gjenværende 
kreftceller hos to av de tre pasientene som deltok i studiet. Selv nå to år senere 
finner legene fortsatt ingen tegn til kreft hos disse pasientene.

Medisinsk analyse 
I dag brukes biomagnetisk separasjon i halvparten av alle medisinske tester 
som utføres på laboratorier på verdensbasis, og norskproduserte Dynabeads®  
er den definitive markedslederen. 

Om noen år vil du kanskje kunne ta en enkel og rimelig test for å se om du  
er disponert for kreft eller har kreft under utvikling.  

Sekvensering av dNa
Første gang et humant genom (dvs. alt DNA i en menneskecelle) ble sekvensert, 
tok det tretten år og kostet om lag tre milliarder US dollar. Men i september i år 
lanserte Life Technologies instrumentet ”Ion Proton”.

En spesialutviklet variant av de små kulene har funnet en ny, revolusjonerende 
anvendelse i dette systemet: rask og rimelig stor-skala DNA-sekvensering.  
Ion Proton instrumentet passer i enhver lab,  og kan potensielt gjøre det lettere 
å forstå – og deretter oppdage og behandle – sykdommer.

Det er forventet at dette vil føre til en bølge av innovasjon og framskritt  
i grunnforskningen og at dette med tiden kan få en betydning også for selve 
sykdomsbehandlingen.

Life Technologies AS ble etablert i 1986 (som Dynal AS), har 200 ansatte i Norge, og er industriledende innen 
biomagnetisk separasjonsteknologi.

Life Technologies er et globalt life science-selskap med 9,500 medarbeidere i over 110 land.

Life Technologies har kunder i over 160 land, som bruker selskapets innovative produkter for å løse noen av de mest 
krevende utfordringer vitenskapen i dag står ovenfor.

www.lifetechnologies.com

les mer her: www.nytimes.com/2011/09/13/health/13gene.html

For research use only. Not intended for any animal or human therapeutic or diagnostic use. 
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Et overordnet mål i norsk helsevesen er at 
alle pasienter skal ha samme helsetilbud. 
Men i dag har ikke norske kreftpasienter 
lik tilgang til nyvinninger innen kreftbe-
handling. Flere nye kreftlegemidler blir 
ikke tilbudt norske kreftpasienter fordi hel-
semyndighetene mener de er for dyre eller 
for dårlig dokumentert i forhold til effekt.

– Begge deler er feil, sier arbeidende 
styreleder i Oslo Cancer Cluster, Jónas 
Einarsson.

Truer legemiddelinvesteringer
– De nye kreftlegemidlene er ikke dyrere 
å utvikle enn de gamle. Men fordi de ret-
ter seg mot spesifikke genetiske forand-
ringer i kreftcellene, blir pasientgruppene 

som skal ha den enkelte medisinen stadig 
mindre. Dette innebærer at produsentene 
av medisinen må ta en høyere pris per 
pasient for å få dekket sine utviklings-
kostnader, sier Einarsson.

– Poenget her er like logisk som det 
er alvorlig: Dersom helsemyndighetene 
ikke er villige til å betale for de nye kr-
eftlegemidlene, vil heller ingen investere 
i å utvikle dem, slår han fast.

Helsebyråkrater vil vente og se
Alle nye medisiner testes grundig før 
godkjenning. Ingen kreftlegemidler blir 
godkjent for pasientbruk av legemid-
delmyndighetene uten at det foreligger 
meget god dokumentasjon av effekt og 
eventuelle bivirkninger. Etter at den eu-
ropeiske legemiddelmyndigheten EMEA 
og Statens legemiddelverk har godkjent 
en medisin, får legemiddelet en hyllepris.

– En pris helsebyråkratene mange 
ganger syns er for høy. Byråkratene vil 
derfor ikke godkjenne statlig finansiering 
før de har ventet og sett på resultater fra 
utlandet om preparatet gir et ønsket for-
hold mellom kostnader og nytte for pa-

sienten, sier Einarsson, og legger til:
– Til overmål er den kliniske utprø-

vingen da avsluttet og preparatet er derfor 
ikke engang tilgjengelig gjennom forsk-
ning. I praksis betyr dette at en godkjen-
nelse av preparatet uten tilsagn om statlig 
finansiering, innebærer at preparatet ikke 
lenger blir tilgjengelig for pasientene.

Ønsker innovasjonsfond
Oslo Cancer Cluster ønsker at kreftpa-
sienter skal få tilgang på nye kreftle-
gemidler med én gang de er godkjent, 
men har samtidig forståelse for at helse-
byråkratene ønsker dokumentasjon for å 
sikre at de gir en fornuftig og god nok 
effekt i forhold til kostnad.

– Vi ønsker et innovasjonsfond på 
i første omgang 300 millioner kroner. 
Da vil norske kreftleger kunne skrive ut 
nye kreftlegemidler med én gang de er 
godkjent. I stedet for å belaste avdelings-
budsjettene, finansieres behandlingen 
gjennom fondet, mens helsemyndighe-
tene får tid til å vurdere kostnad og nytte 
uten at kreftpasientene må gå uten be-
handling i mellomtiden.

Raskere tilgang til 
nye kreftlegemidler
NOrSKe HelSeByråKraTer bruker lang tid på å vurdere om nye kreftlegemidler skal  
få statlig finansiering selv om medisinene er grundig vurdert og godkjent av både norske 
og internasjonale legemiddelmyndigheter. derfor vil Oslo Cancer Cluster ha et statlig inno
vasjonsfond på 300 millioner kroner for å sikre finansiering og en langt raskere bruk av nye 
kreft legemidler enn dagens løsning tilbyr.

et innovasjonsfonD  
vil Dekke kostnaDene  
mens preparater er unDer  
kost/nytte-vurDering  
av helsemynDighetene.
Jonás einarsson, Oslo Cancer Cluster

– Godkjennelse av et kreftlegemiddel uten statlig finansiering innebærer at pasienter ikke får tilgang på det, slik de hadde da medisinen 
var under utprøving, sier Jonás Einarsson, arbeidende styreleder i Oslo Cancer Cluster.

I sitt stortingsvalgsprogram 
ønsker Høyre at nye legemidler 
og nye behandlingsmetoder 
skal tas i bruk raskere enn i dag.

– Norske kreftpasienter må få 
raskere tilgang til nye kreft-
legemidler og behandlings-
metoder i Norge, sier Høyres 
leder Erna Solberg til Oslo 
Cancer Cluster.

•  Nye behandlingsformer og 
diagnoseverktøy innen 
kreftbehandlingen kommer 
raskere til norske pasienter 
som trenger behandlingen.

•  Sykehusene får generere 
norske data for effekt.

•  Legemiddelmyndighetene kan 
utføre langt mer presise kost/
nytte analyser for en norsk 
behandlingsvirkelighet.

•  Nye behandlingsformer kan  
bli inkludert i sykehusenes 
behandlingskoder på grunnlag 
av reell erfaring fra norske 
sykehus.

•  Norske medisinske spesialister 
får høyere kompetanse og 
raskere erfaring ved bruk av  
de nyeste kreftlegemidlene.

•  Risikoen for pasientlekkasjer 
til utlandet og ulik tilgang til 
behandling, blir kraftig 
redusert.

et innovasjonsfond 
for tilgang til nye 
kreftlegemidler kan 
blant annet føre til at:

Høyre ønsker nye 
legemidler raskere  
i bruk



www.sobi.com
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Vi tilbyr verdifulle 
legemidler til 
pasienter med 
sjeldne sykdommer
Sobi fører og utvikler innovative legemidler for å hjelpe 
pasienter med sjeldne sykdommer og store medisinske 
behov.

Viktige behandlingsområder er blodsykdommer, 
infl ammasjonssykdommer, genetiske sykdommer og 
kreftterapi.

Innen disse områdene ønsker vi å øke kunnskapen om 
sjeldne sykdommer gjennom våre nettverk med pasienter 
og deres familier, helsevesenet og myndigheter, og på den 
måten bidra til et bedre liv for pasientene. 

Sobi har fl ere samarbeidsprosjekter med OCC innen kreft 
og blodkreft behandling. Våre forskningsprosjekter i sen 
klinisk fase er primært rettet mot nye legemidler innenfor 
hemofi li A og B, samt forebygging av veksthemming hos 
for tidlig fødte barn.

Fakta om Sobi

Swedish Orphan Biovitrum, Sobi, er et ledende europeisk 
spesiallegemiddelfi rma der hele verdikjeden fra forskning 
og utvikling, produksjon, distribusjon, markedsføring og 
kundestøtte er representert.

Vår produktportefølje består av mer enn 40 markedsførte 
produkter og fl ere prosjekter i sen klinisk fase.

Vår organisasjon dekker ett 20-talls land i Europa samt våre 
nyetablerte datterselskaper i USA og  Midt-Østen. Vi er også 
representert gjennom partnere i Israel, Sør-Korea, Australia 
og New Zealand.

Mer informasjon fi nnes på www.sobi.com

47222_Sobi_Annonse_ 280x350.indd   1 16.10.12   15.19
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Kronisk syk  
– men ikke pasient
JaN MaGNe eriKSeN tar to piller to ganger om dagen. Selv om han har kronisk leukemi, føler 
han seg ikke som noen pasient. Pillene holder sykdommen i sjakk sånn at eriksen kan jobbe og 
føre et normalt liv. Slik ville situasjonen kanskje ikke ha vært dersom Haukeland universitets
sykehus ikke hadde egen forskningspost.
Det tar mange år utvikle nye medikamen-
ter. Med det nåværende regimet i Norge 
for statlig finansiering av legemidler, kan 
det dessuten gå ytterligere tid fra et medi-
kament blir godkjent av Statens legemid-
delverk, til det får statlig finansiering og 
kan brukes i behandling.

i full jobb
Når vi tar kontakt med Eriksen, er han 
i full jobb som rådgiver i NAV Arbeids-
livssenter. Han forteller at han allerede 
for snart fire år siden fikk helsebekym-
ringer omkring en annen sykdom.

– De tok mange blodprøver fra meg 
da. Men noe var alvorlig galt. Ved Hau-
keland universitetssykehus fikk jeg vite at 
jeg hadde fått kreftsykdommen kronisk 
myelogen leukemi, forteller Eriksen. 

Før dødelig, nå kronisk
Årlig blir leukemi påvist hos ca. 300 nye 
pasienter. Rundt halvparten har samme di-
agnose som Eriksen. Sykdommen medfø-
rer at blodproduserende celler i benmargen 
dør og blir fortrengt av bindevev/bein. Om 
pasientene ikke får behandling, blir de sta-
dig mer blodfattige. Det er i seg selv like 
utmattende som konstant influensa. Første 
generasjons medisiner kom for ca. ti år si-
den, og fremtil da var sykdommen dødelig.

Men Eriksen havnet hos professor 
Bjørn Tore Gjertsen ved Medisinsk av-
deling og Forskningsposten. Fra Gjertsen 
fikk han tilbud om å delta i utprøvingen 
av et nytt preparat.

andre generasjon medikament
– Det gjorde jobben mot kreftcellene, for-
teller Eriksen, – men ga også store bivirk-
ninger i form av vann i lungene. Så ble 
jeg skiftet over på enda et annet preparat 
som Haukeland forsket på. Det fungerer 
med et bivirkningsnivå som er til å leve 
med, forteller han. 

Preparatet er andre generasjon medi-
kament mot blodkrefttypen kronisk mye-
logen leukemi. Medikamentet er nettopp 
kommet i salg, men Eriksen fikk tilgang 
på det lenge før det kom på markedet 
takket være Haukelands kreftforsknings-
innsats. Også diagnostiseringen er blitt 
utviklet. Eriksen fikk kreftcellene sine 
analysert, og Haukeland fant et spesielt 
sykdomsgen som ikke finnes hos friske. 
Ut ifra dette kunne Gjertsen foreskrive 
en personifisert behandling, lagt opp til 
Eriksens spesifikke kreftdiagnose.

Full av lovord
– Forresten så ser jeg ikke på meg selv 
som noen pasient. Jeg er mer som en 

bruker av helsetjenester. En godt fornøyd 
sådan! Relasjonene til fagpersonene som 
er rundt meg har enorm betydning. Jeg 
er mildt sagt veldig fornøyd og har ikke 
tenkt å dø av denne sykdommen, men 
med den i kroppen.

Eriksen bor i Sandviken i Bergen. Han 
elsker å være sammen med barnebarnet 
og gå tur. Turgåing står også høyt på lis-
ten til rektor Geir Knappstad ved Flora 
ungdomsskole i Florø, Sogn og Fjordane. 
Selv om han var aktiv, stusset han over at 
kondisjonen bare ble dårligere. I februar 
2011 fikk han feber under et ferieopphold 
og fikk etter hvert samme diagnose som 
Eriksen. Også Knappstad fikk tilbud om 
å delta i forskning på Haukeland.

Ut på tur – igjen
– Jeg føler meg frisk og fin. Når man leser 
om kronisk myelogen leukemi, så skulle 
man ikke tro det. Men, etter noen uker 
med akutt behandling ved Haukeland, 
kom jeg inn på et av Gjertsens forsk-
ningsprosjekter. Nå er jeg i full jobb og 
stadig på tur igjen. Det er helt fantastisk, 
sier Knappstad, som gyser når han ten-
ker på alternativet og er takknemlig for et 
meget godt møte med norsk helsevesen.

Inven2 bygger bro mellom fremragende forskning og fremtidens industri.
Nå øker vi hastigheten. Nå bygger vi portal. 

Portalen Inven2 Biologics åpner for raskere å realisere industriell nytteverdi og nye 
midler til forskning ut av antistoffer, cellelinjer og andre nyttige verktøy som forskere 
har i sine kjøleskap og frysere.

Se www.inven2biologics.com for en før-premiere.

Inven2 er blant Europas mest suksessfulle kommersialiseringsaktører (TTO). 
Ultimovacs, AIMS Innovation og Nordic Nanovector er noen av våre seneste suksesser.

Suksess for idéer. Enda raskere.

Les mer på www.Inven2.com eller ring 22 84 00 80

Sykehus-Norden 
til tjeneste
Steinar Aamdal er leder av Nordic 
Network of Early Cancer Trials, 
som er et nettverk av utprøvings-
enheter i Norden. Nettverket har 
en egen nettside som viser hva 
som finnes av utprøvende 
behandlinger ved de ulike 
sykehusene i Norden; www.
nordicnect.org. Det har som mål å 
levere one-stop-shop til industri 
som vil prøve ut legemidler. Ved å 
tilby et nettverk av komplette 
utprøvingsmiljø ved flere 
institusjoner i Norden og til 
sammen en stor pasientpopu-
lasjon, kan nettverket tiltrekke seg 
flere utprøvinger og på den måten 
kunne gi nytt håp til pasienter 
som har kommet til veis ende med 
vanlig behandling.

Vaksine som 
behandling
Oslo Cancer Cluster medlemmet 
Vaccibody utvikler en terapeutisk 
vaksine mot livmorhalskreft, 
forårsaket av humant papilloma-
virus (HPV) infeksjon. En 
terapeutisk vaksine er en ny type 
vaksine som kan brukes raskt og 
effektivt mot virus og kreft. I 
stedet for å vaksinere med 
svekkede virus for å ”lære opp” 
immunforsvaret, slik tradisjonelle 
vaksiner gjør, tilfører man ved 
Vaccibodys terapeutisk vaksine, 
gener som gjør at kroppen selv 
setter i gang immunrespons rettet 
mot kreftceller.  Vaccibody får 
over en fireårs periode 15 
millioner kr. i støtte fra BIA-pro-
grammet i Norges Forskningsråd 
for å utvikle den terapeutiske 
vaksinen. 
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700 mNOK tilført 22 norske 
teknologiselskaper

160 mNOK investert på 6 år

40 ko-investorer fra 6 land

– Det er naturligvis veldig bra å delta i utprøving og få tilgang på det fremste forskningen 
tilbyr i dag, sier Jan Magne Eriksen. Han får personifisert behandling fra Haukeland 
universitetssykehus sin forskningspost.

Sammen med sin fastlege får Geir 
Knappstad tett oppfølgning fra forsk-
ningssykepleiere fra Forskningsposten, 
Forsknings- og Utviklingsavdelingen 
ved Haukeland universitetssykehus. 

Resultatene fra studien Knappstad 
deltar i skal brukes til å gjøre behand-
lingen enda mer effektiv – og kanskje 
gjøre det mulig å bli frisk og kunne 
slutte med tablettene etter få år. 

Helt kurert i fremtiden?

kreft er eN alVorlig 
diagnose og forårsaker hvert 
åttende dødsfall globalt. I Norge 
får ca. 26.000 personer diagnosen 
kreft hvert år og det regnes at 
ca. 200.000 lever med en 
kreft diagnose. Lungekreft er  
i ferd med å bli den sykdommen 
som tar flest liv i Norge, og  
prognosen for median 5 års 
overlevelse er 11 prosent for 
menn og 14 prosent for kvinner.

Annonsebilag fra Oslo Cancer Cluster

BeHaNdliNgeN aV kreft er 
komplisert av at både sykdoms-
utviklingen og behandlings-
responsen er avhengig av to 
genomer: 1) det medfødte 
(germline) genomet til pasienten 
og 2) det selekterte og syk-
domsdrivende genomet 
(somatiske) i kreftcellene. Det 
medfødte genomet vil, i tillegg til 
medfødt sykdomsrisiko, også 
direkte kunne styre om pasien-
ten vil ha nytte av visse medika-
menter eller ikke. Betydningen 
av denne medfødte genetiske 
variasjonen er allerede imple-
mentert i preparatomtalen av 
flere medikamenter.
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Utvikler fremtidens 
kreftlegemidler

Jónas Einarsson, administrerende direktør i Radiumhospitalets Forsknings stiftelse.

Visjon: 
”Å bekjempe kreft er vår utfordring – vi bidrar med å bygge nye bedrifter 
basert på fremragende forskning.”

Radiumhospitalets Forskningsstiftelse ble etablert i 1986 og er en av Norges 
mest erfarne investorer innen onkologi. 

Radiumhospitalets Forskningsstiftelse bygger og investerer i bedrifter basert 
på fremragende kreftforskning nasjonalt, og er i dag aktiv eier i følgende 
kreftbioteknologiselskaper:

Børsnoterte:
Photocure ASA – www.photocure.com
Photocure er grunnlagt på forskning på fotodynamisk terapi på Radium
hospitalet på 1990tallet. Har to kreftprodukter på markedet.

PCI Biotech ASA – www.pcibiotech.no 
PCI Biotech er en spinoff av Photocure, og har utviklet en kreftbehandling 
ved bruk av lys og cellegift. Lovende resultater fra kliniske forsøk.  
Vant DNB Nor sin Innovasjonspris i år. 

Ikke-børsnoterte:
Targovax AS – www.targovax.no 
Ultimovacs AS – www.ultimovacs.no 
Vaccibody AS – www.vaccibody.com
Nordic Nanovector AS – www.nordicnanovector.no 
Nextera AS – www.nextera.no
Oncoinvent AS – www.oncoinvent.com
Biomolex AS – www.biomolex.com 
Epitarget AS  www.epitarget.com

Hjernekreftvaksinen er en cellulær 
vaksine. Peptider – antigener mot 
svulstvev – er en annen vaksineva-
riant. Peptider settes også under 
huden. Der treffer de kroppens 
egne dendrittceller som ”spiser” 
peptidet og disse dendrittcellene 
stimulerer T-cellene til å angripe 
kreftcellene. 

Sammenhengen mellom de to 
vaksinetypene er altså nær. 
Legemiddelselskapene Ultimovax 
og Targovax er sprunget ut av 

forskningsmiljøene ved Radium-
hospitalet og Rikshospitalet. 
Ultimovax jobber nå med vaksine 
mot lungekreft og prostatakreft, 
mens Targovax retter seg inn mot 
bukspyttkjertelkreft. 

Begge selskapene har sine 
peptider klare for fase I-studier, 
første del av utprøving av et 
potensielt nytt legemiddel. 
Intensjonen er at peptidene skal gis 
som terapeutisk vaksine til mange 
pasienter med samme kreftform.

Dendrittcelle-vaksiner 
og peptid-vaksiner

Vaksinerer mot   tilbakefall av kreft
Når KreFTCeller FJerNeS kirurgisk, hender det ofte at 
noen av dem unnslipper skalpellen. For å holde disse i sjakk, 
har norske forskere utviklet terapeutiske vaksiner. Nå vil 
forskerne utvikle vaksinen til ferdig legemiddel.

Kreftvaksiner er ikke forebyggende 
mot sykdom slik  som vanlige univer-
salvaksiner. Kreftvaksinene stimulerer 
kroppens eget forsvar – immunappara-
tet – til å angripe de syke cellene. 

Gjennom utprøving av terapeutiske 
vaksiner, studerer Oslo universitetssy-
kehus, Radiumhospitalet, den biologis-
ke effekten på pasientens svulstvev og 
om behandlingen har livsforlengende 
effekt uten alvorlige bivirkninger.

Skreddersydde vaksiner
– Vi tar ut blodceller fra pasienter etter 
at kirurgene har fjernet kreften, men 
før de får cellegift- og strålebehand-
ling. Ut ifra dette lager vi dendrittcel-
le-vaksiner som er individualisert, det 
vil si skreddersydd for hver pasients 
kreftsvulst, forklarer leder for Seksjon 
for celleterapi ved sykehuset, professor 

Gunnar Kvalheim. Han er også ansvar-
lig for produksjon og kvalitetssikring 
av vaksinene. 

Fabrikkerte kreftvaksiner
Pasientene får første dose av vaksinen 
etter at de har fått behandling etter 
operasjonen.

– Vi setter vaksinen under huden. 
Cellene vil bevege seg til nærmeste 
lymfeknute. Der sirkulerer T-celler 
som er avgjørende i kroppens immun-
reaksjoner. Målet vårt er at T-cellene 
skal reagere på kreftvaksinen ved å 
mangedoble seg selv. De vil så an-
gripe svulstvevet og drepe dette, sier 
Kvalheim. 

Professor Steinar Aamdal ved Seks-
jon for klinisk forskning på Radium-
hospitalet er ansvarlig for den kliniske 
utprøvingen.

Les mer: www.radforsk.no
Kontakt oss: je@radforsk.no
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I fire uker får pasienten ukentlige 
behandlinger  og deretter månedlig i 
to år, noen ganger lengre. Parallelt ana-
lyserer forskerne om kreften holdes i 
sjakk eller blusser opp. 

Oppsiktsvekkende
Radiumhospitalet har utført ut-
viklingsarbeid på dendrittcelle-vaksi-
ner siden 2000. Totalt er 120 pasienter 
med ulike kreftformer behandlet. Selv 
alvorlig syke pasienter oppnår immu-
nologisk effekt og forlenget levetid.   

– På pasienter med hjernesvulst tar 
det tre ganger så lang tid hos vaksi-
nerte pasienter før kreften kommer 
tilbake som hos pasienter som ikke 
får behandlingen. Det er ganske opp-
siktsvekkende, sier Kvalheim. 

Arbeidet på hjernesvulster har på-
gått siden 2009. Resultatene bli snart 

publisert. Deretter følger bred utprø-
ving på pasienter i et fase III-studium 
(se side 18). Arbeidet skjer i samar-
beid med nevrokirurgisk avdeling 
på Rikshospitalet hvor professor Iver 
Arne Langmoen og dr. Einar Vik-Moe 
er ansvarlige for sin del av prosjektet. 

– Vår avdeling er blant Europas stør-
ste på universitetsnivå for denne type 
celleterapi. Det er ganske unikt at vi 
kan utvikle et medikament i et akade-
misk miljø, sier Kvalheim fornøyd.

Annonsebilag fra Oslo Cancer Cluster

Verdensledende innen kreftforskning

Sanofi. Strandveien 15, 1366 LYSAKER. www.sanofi.no

Vaksinerer mot   tilbakefall av kreft

– Vi stimulerer kroppen til å produsere 
T-celler – kroppens politi – som er 
skreddersydd for å ta livet av kreftsvul-
sten hos en pasienten, sier professor 
Gunnar Kvalheim.

deNdrittCeller 
instruerer t-celle 
til å bli aktiv 
drepercelle. 
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Radiumhospitalet er et av verdens eldste kreftsentre. Da sykehuset ble åpnet i 1932, var det 
”gaven fra det norske folk til det norske folk.” Radiumhospitalets historie er historien om norsk 
giverglede i kampen mot den sykdom som de fleste av oss frykter mest av alt, og som rammer  
hver eneste familie.

Radiumhospitalet trenger din støtte slik at Norge også i framtiden kan ha et kreftsenter i fremste 
internasjonale rekke. Ikke minst nå som modersykehuset Oslo Universitetssykehus sliter med 
milliardgjeld.

Radiumhospitalets Legater er en helt selvstendig stiftelse, og gaver til legatene forsvinner derfor 
ikke i underskuddene.

Radiumhospitalet er ”mer enn et sykehus”. Det er også et forskningssenter og innovasjonssenter. 
Innovasjonssenteret Oslo Cancer Cluster ville ikke blitt en realitet uten Radiumhospitalet, og uten 
hjelp fra Radiumhospitalets Legater ville det neppe kommet over fartsdumpene på veien mot målet: 
å utvikle ny kreftbehandling. 

Ingen andre norske sykehus har et så stort og viktig internasjonalt nettverk som Radiumhospitalet, 
og ingen har like stor slagkraft i kampen mot kreft. Det skyldes ikke minst støtten gitt gjennom 
Radiumhospitalets Legater.

Nå trenger vi din hjelp til å komme videre! Følg oss på www.radiumlegat.no

Jan Vincents Johannessen
Leder av Radiumhospitalets Legater.

Tid og kostnader  for 
utvikling av nye  medisiner

Target discovery

Varierer

drug discovery
/delivery

Ca. 3 år

Ca. 140 
millioner NOK

Ca. 1,2 
milliard NOK

Ca. 370 
millioner NOK

Ca. 760 
millioner NOK

Ca. 3 år Ca. 3 år

Preclinical Fase i

Ca. 1015 år

4 FASER 
i klinisk utprøving av legemidler

er første utprøvning i mennesker og i denne 
fasen vurderes legemiddelets (virkestoffets) 
sikkerhet, toleranse og dosering.

FASE 1

terapeutisk undersøkende fase, der man 
først og fremst ser på den medisinske 
såkalt terapivirkningen av legemiddelet hos 
pasienter.

er såkalt terapeutisk bekreftende fase og 
søker å bekrefte at legemiddelet er sikkert 
og effektivt ved den aktuelle sykdom og 
pasientgruppe. Ved slutten av fase III 
studiet anses det at man normalt har 
tilstrekkelig dokumentasjon for å få 
myndighetsgodkjenning av legemiddelet.

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Radiumhospitalet 
er mye mer enn 
et sykehus!

starter etter at legemidlet er godkjent hos 
myndighetene. I denne fasen fortsettes 
innsamling av data om sikkerhet og effekt, 
og det gjøres helseøkonomiske studier av 
legemidlet.
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Myelomatose er en type blodkreft som 
angriper benmargen med svekkelse av 
skjelettet som følgeskade. K. G. Jebsen 
Senter for myelomforskning ved NTNU 
forsker på benmargsprøver fra pasienter 
over hele landet for å forbedre behand-
lingen av sykdommen. 

Myelomatose er en alvorlig diagno-
se som ca. 350 nordmenn får hvert år. 
Kreftsykdommen er uhelbredelig, men 
gjennom behandling kan både livskva-
litet og livslengde forbedres. 

– Variasjonene er veldig store hos pa-
sientene i forhold til kreftens aggressivi-
tet, pasientens livslengde og respons på 
behandling, og i hvilken grad sykdom-
men fører til benskjørhet. Ved å studere 
disse forskjellene, får vi økt kjennskap til 
kreftformen. Det er viktig for å identifi-
sere undergrupper av myelompasienter, 
slik at vi kan tilby bedre behandling til 
hver enkelt pasient, sier professor og sen-
terleder Anders Sundan, som forteller at 
mange pasienter kan oppleve at skjelettet 
ikke lenger bærer og at de praktisk talt 
kan ligge seg til et benbrudd. 

Myelomatose blir ofte kalt benmarg-
skreft. Like fullt er dette en blodkreftty-
pe som utvikler seg i benmargen, og 
avdekkes ved benmargsprøver. Med den 
relativt moderate forekomsten av denne 
krefttypen, er det avgjørende for forsk-
ningssenteret å få samlet inn benmarg-
sprøver fra flest mulig norske pasienter.

– I et lite land som Norge, er det gun-
stig for forskningen at prøvene for en 
såpass liten sykdom samles på ett sted, 
sier Sundan. 

De siste fem årene er det gjort betyde-
lig framskritt i behandlingen, både med 
cellegift mot kreften og av beinsykdom-
men som ofte følger den.

Samler benmargsprøver fra hele landet
Forsker på myelomatose ved St. Olavs hospital

K. G. Jebsen Senter for myelom-
forskning er en del av NTNU og 
ligger ved St. Olavs Hospital i 
Trondheim. Senteret har ca. 25 
medarbeidere. Støtte på 16 
millioner kroner over fire år fra 
rederfamilien Jebsens stiftelse 
har utløst tilsvarende finansie-
ring fra NTNU og Helse Midt-
Norge. 

www.ntnu.no/myelom
Email: anders.sundan@ntnu.no

Celler av blodkreften myelom som utvikler seg i benmarg og fører til osteoporose/
benskjørhet.

Tid og kostnader  for 
utvikling av nye  medisiner

Ca. 1,1 
milliard NOK

Ca. 1,4 
milliard NOK

Ca. 260 
millioner NOK

Ca. 3 år Ca. 34 år

Fase ii Fase iii (Fase iV) Marketing 
and sale

Er utprøving av virkestoff eller teknologi i 
laboratorium før det utprøves i mennesker.

Utvikling av virkestoff til definerte ”angreps-
punkt”/levering av virkestoff til ”angreps-
punkt”.

Kartlegging av ”angrepspunkt” for nye 
medisiner (drugable targets).

TARGET 
DIScOVERy

PREKLINISK 
FASE

DRuG 
DIScOVERy/
DELIVERy
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Legemiddelindustrien driver kontinuer-
lig utprøving av nye behandlingsformer 
mot kreft. Nye kreftlegemidler kommer 
på markedet etter omfattende utprøving 
av effekt og bivirkninger. Dette skjer 
i tre faser. Den siste og tredje fasen er 
selve oppkjøringen til markedslansering. 
I denne fasen vil man forsikre seg om at 
preparatet virkelig er effektivt og bedre 
enn nåværende behandling.

– Det kan ta mange år fra et preparat 
prøves ut for først gang i fase I, til det 
kommer på markedet som ny behandling. 
Men, allerede i fase I og II i utprøvingen 
kan de nye medikamentene redde liv el-
ler virke livsforlengende, sier professor 
Steinar Aamdal ved Oslo universitetssy-
kehus, Radiumhospitalet.

– Vi ønsker derfor at flere skal få til-
gang på behandlingsmulighetene fase I- 
og II-studier representerer. Målet vårt er 
at alle kreftpasienter, uavhengig av øko-
nomi og bosted, skal få muligheten til å få 
undersøkt om det finnes tilbud til å delta 
i utprøvende behandling når standardbe-
handlingen ikke lenger virker, sier han.

Får det til i danmark
I Danmark har man et system som til-
byr kreftpasienter som fortsatt er i god 
almenntilstand og som ønsker mer be-
handling, en såkalt ”second opinion” fra 
anerkjente kreftleger.  Danske kreftleger 
kan også henvise sine pasienter til å delta 
i studier i utlandet. Kostnadene for dette 
behøver ikke å være urovekkende. Le-
gemiddelindustrien finansierer studiene, 

og derfor er selve medikamentene kost-
nadsfrie. De gis ofte som tabletter, noe 
som ikke innebærer lange og kostbare 
sykehusopphold.

I Norge er kreftpasienter i større grad 
overlatt til seg selv når det kommer til å 
undersøke mulighetene for å delta i ut-
prøvende kreftbehandling. Mange bruker 
internett, men det er ikke enkelt å skille 
mellom seriøse og useriøse behandlings-
alternativer. Noen oppsøker på egen hånd 
behandlingssteder i utlandet og betaler 
alt selv.

”Bra nok som det er”
– Vi har slåss for å få en slik ”second-
opinion” ordning som danskene har i 
Norge. Jeg har selv gått inn for dette 
som medlem av Nasjonalt råd for 
kvalitet og prioritering, men har 
opplevd at helsemyndighetene ik-
ke ser behovet for et slikt system. 
Holdningen er at det stort sett er 
bra nok som det er i Norge, og at 
en internettside om utprøvende 
behandlinger er tilstrekkelig. 
Det synet deler ikke vi som 
møter pasientene, sier Aamdal.

Han har utvikling av nye kr-
eftmedisiner som spesialom-
råde, og har i mange år jobbet 
spesielt med føflekkreft – ma-
lignt melanom. Han er også 
norsk representant i EUs EMA 
Scientific Advisory Group 
- Oncology. EMA er god-
kjennende organ for medi-
kamenter i EU-systemet, 
tilsvarende FDA i USA.

Utprøvende behandling 
kan gi nytt håp
Ved SPredNiNG aV KreFT, kan medikamenter virke bra 
en stund. Men mange kreftpasienter kommer til et punkt 
hvor standardbehandlingen ikke virker og det ikke foreligger 
ferdig utviklede alternativer. da kan deltakelse i utprøvende 
behandling gi nytt håp. 

”vår erfaring er at Det 
først og fremst er ressurs-
sterke pasienter meD goDt 
nettverk og kunnskap 
som finner frem til hva 
som tilbys”

– Vi fagfolk ønsker å gi alle 
våre pasienter mulighet for 
livsforlengende behand-
ling gjennom deltakelse i 
utprøving av nye 
medisiner. Slik er det 
ikke i dag, sier profes-
sor Steinar Aamdal ved 
Oslo universitetssyke-
hus, Radiumhospitalet.

Kliniske studier 
ved OuS
Enhet for utprøvende kreftbe-
handling ved Oslo universitetssy-
kehus (OUS) er lokalisert både på 
Radiumhospitalet og på Ullevål. 
Det er et nært samarbeid mellom 
Enhet for utprøvende kreftbe-
handling og Institutt for kreft-
forskning på Radiumhospitalet. 
Flere nye behandlingsmetoder 
utviklet i laboratorium på Institutt 
for kreftforskning har ført til 
utprøving av nye kreftbehand-
lingsmetoder i klinikken. Det er et 
bredt internasjonalt samarbeid 
mellom enheten og sentre i 
Norden (Nordic NECT), Europa, 
USA og EORTC (European 
Organisation for Research and 
Treatment of Cancer). Leder for 
enheten er dr. Paal Fr. Brunsvig.
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Vil forbedre prognosen 
for lungekreftpasienter

Jernnivået kan bli for høyt 
etter gjentatte blodoverføringer

Bare 13 prosent av lungekreftpasienter er 
i live etter fem år. Ved å koble forskere og 
klinikere, ønsker Helsefakultetet ved Uni-
versitetet i Tromsø, i nært samarbeid med 
Universitetssykehuset i Nord-Norge, å for-
bedre denne prognosen. Innsatsen rettes mot 
biomarkører som kan være avgjørende blant 
annet for å stille rett diagnose og forutsi ef-
fekt av behandling.

En biomarkør kan for eksempel være et 
proteinmolekyl som bare finnes i syke celler. 
Forskerne vil koble tilstedeværelse av slike 
markører opp mot hvordan lungekreften ut-
vikler seg og hvordan det går med de som har 
denne diagnosen.

– Ofte kan vi ikke si hvilke pasienter som 
har effekt av behandlingen. Vi må derfor 
prøve oss frem. Et viktig mål er å kunne 
analysere biomarkører i kroppen  for å bedre 
kunne skreddersy behandling og i større grad 
forutsi effekten, sier førsteamanuensis Tom 
Dønnem.

Ikke-småcellet lungekreft og småcellet 
lungekreft er hovedtypene av lungekreft. 

Ca. 80 prosent av lungekreftpasientene har 
førstnevnte. Lungekreftpasienter har i min-
dre grad fått ta del i senere års positive ut-
vikling i forhold til å forlenge levetiden for 
kreftpasienter generelt. 

Translasjonell Kreftforskningsgruppe ved 
Helsefakultetet, med onkologiprofessor Roy 
Bremnes og patologiprofessor Lill-Tove Bu-
sund i spissen, har funnet flere biomarkører 
som kan  gi tilleggsinformasjon om hvordan 
man tror det går med pasienter og risikoen 
for at kreftcellene etablerer seg andre steder 
i kroppen (metastaserer).

Translasjonsforskning innebærer å bringe 
resultater fra laboratoriet over til praktisk/
klinisk anvendelse hos pasienter. Det er 
derfor viktig at gruppen består av både ba-
salforskere og forskere med jevnlig pasient-
kontakt. 

– Bruken av biomarkører er en første byg-
gestein i en prosess hvor vi i neste omgang 
håper å kunne utvikle kunnskapen til også  å 
kunne bidra til å prøve ut nye behandlings-
metoder, sier han. 

Translasjonell Kreftforskningsgruppe ved Helsefakultetet ved 
Universitetet i Tromsø ønsker å bruke biomarkører for å forutsi 
prognose, bedre skreddersy behandlingen for den enkelte lungekreft-
pasient og for i neste omgang finne nye behandlingsalternativer. 
Fremste rekke: Roy Bremnes, Ingvild Pettersen, Elin Richardsen, Marte 
Berglund, Nora Ness, Mona Pedersen, Lill-Tove Busund. Bakre rekke 
fra venstre: Sigurd Hald, Samer Al-Saad, Yngve Nordby, Sveinung 
Søreby, Christian Melbø-Jørgensen, Magnus Persson, Andrek Valkov.

w w w . u n n . n o  •  w w w . u i t . n o
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Kroppen trenger jern for å produsere 
røde blodlegemer, men for pasienter 
som regelmessig får blodoverføringer 
kan jernnivået bli så høyt at det kan 
være skadelig.

Enkelte sykdommer innebærer at 
pasienten trenger regelmessige blodo-
verføringer. Blodet gir liv og krefter, 
men også jern. Så mye jern kan det 
bli, at kroppen ikke klarer å kvitte seg 
med det uten hjelp.

Skadelig
– Lenge har man hatt indikasjoner på 
at for mye jern i kroppen hos pasienter 
som har fått mange blodoverføringer 
kan være skadelig, noe også nyere 
undersøkelser har vist, sier Bernt 
Bachke som er medisinsk ansvarlig 
for blodsykdommer i Novartis. 

Han er påpasselig med å understre-
ke at problemstillingen ikke berører 

verken folk flest eller pasienter som har 
fått et fåtall blodoverføringer. Pasien-
ter som imidlertid har fått 20 blodover-
føringer eller fler, kan få bivirkninger 
og komplikasjoner som skyldes jer-
noverskudd. Komplikasjonene kan 
gi helsemessige konsekvenser, og for 
noen pasienter også bli alvorlige.

Utfordrende å skille symptomer 
Mange av disse pasientene er over 65 
år, og symptomene av jernoverskud-
det kan minne om andre sykdommer 
som rammer rundt denne alderen, for 
eksempel hjertesvikt eller vanlige al-
dersrelaterte helseplager. 

Hjelp til å fjerne
Enkelte av de som over tid har fått 
hyppige blodoverføringer, kan være i 
faresonen for å få helseplager fra jer-
noverskudd.

– Kroppen må da få hjelp til å 
fjerne jernoverskuddet, som i motsatt 
fall kan skape problemer for flere av 
kroppens organer og ta verdifulle år 
av pasientenes liv, forklarer Bachke. 

Han anslår at ca. 200-300 pasienter 
kan være i en slik situasjon. En stor 
andel av disse er kreftpasienter. Hvis 
man er avhengig av regelmessige 
blodtransfusjoner er det viktig å ha 
jernoverskudd som tema i møte med 
legen sin, avslutter han.

Pasienter som får regelmessige 
blodoverføringer kan få bli tilført mer 
jern enn kroppen på egenhånd klarer 
å kvitte seg med. www.novartis.no

NO1210058928
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Enten de har hovedkontor i Norge eller 
utlandet, opererer legemiddelfirmaer i et 
internasjonalt marked. En norsk legemid-
delbedrift vil typisk bare ha én eller to 
prosent av omsetningen sin her hjemme. 
Bedriftene henvender seg til verdensmar-
kedet også ved utprøving av nye legemid-
ler i alle tre faser, hvor det i tredje og siste 
fase kan være mange hundre eller tusen 
pasienter som deltar.

Ingen vil bli overrasket over at høyt 
kostnadsnivå i Norge og Norden gjør at 
industrien foretar medisinutprøving i lav-
kostland. Antall kliniske studier i hjem-
lige trakter er derfor på vei ned. Det betyr 
imidlertid ikke at vi ikke kan konkurrere.

– Vi holder høy kvalitet, holder tids-
frister og har også et godt helsevesen 
utenfor sykehusene, noe som er viktig i 

oppfølgingen av pasientene. Vårt medis-
inske cluster er imidlertid lite og skjørt, 
og vi må verne om alle deler av det for at 
det skal være komplett fra grunnforsk-
ning til industriell produksjon, sier admi-
nistrerende direktør Karita Bekkemellem 
i Legemiddelindustriforeningen.

– Vi ønsker oss en nasjonal strategi 
på klinisk forskning og oppfordrer myn-
dighetene til å bevilge mer midler til 
klinisk utprøving i Norge. Dessuten må 
helsemyndighetene være raskere til å ta 
nye, ferdige preparater i bruk. I dag har 
vi flere eksempler på at behandlingsfor-
mer som norsk legemiddelindustri har 
utviklet blir omfavnet i utlandet, men 
blir vurdert som for dyre av norske hel-
semyndigheter. Dette skjer til tross for at 
behandlingsformene kan redusere andre 

behandlingskostnader. Norge bygger 
ikke industri og kompetanse på denne 
måten, sier Bekkemellem.

Mange tror at markedet 
flommer over med nye medisi-
ner hvert eneste år. Det er ikke 
realiteten. På verdensbasis 
kommer bare ca. 30 nye 
godkjente legemidler på 
markedet hvert år, etter typisk 
åtte til 15 år med utprøvinger til 
en kostnad som i gjennomsnitt 
ligger på 10 milliarder kroner.
Kilde: LMI

Bare 
30 nye 
preparater 

i året

Legemiddelindustriforeningen:

Ønsker nasjonal strategi for klinisk forskning

Bedre effekt og 
sikrere budsjetter
Fordi hyppigheten til de 
forskjellige kreftmutasjone som 
kan indikere bruk av bestemte 
målrettede behandlinger i 
befolkningen er ukjent, må 
helsebyråkratene vurdere kost/
nytte-verdien for kreftbehand-
ling til dels i blinde. Gjennom 
kartleggingen i et nasjonalt 
program for optimal kreftbe-
handling, vil budsjetterings-
grunnlaget bli mye bedre enn i 
dag. Dessuten ønsker man å 
registrere hvilke grupper som vil 
ha effekt av ulike behandlings-
alternativer, inkludert de mest 
kostbare alternativene. Det vil 
bli enklere å bevilge penger til  
å gi kostbare behandlinger når 
man på forhånd i stor grad kan 
sannsynliggjøre at behandling-
en vil fungere.

Les mer om Nasjonalt 
forskningsprosjekt for person-
tilpasning av kreftbehandling 
(Nasjonalt Kreftgenomikk-
prosjekt) på kreftgenomikk.no

– Det er et stort dilemma å gi ny og kost-
bar medisinsk behandling og samtidig 
overholde driftsbudsjettet. 

Det sier professor Kjell Magne Tveit, 
avdelingsleder ved Avdeling for kreftbe-
handling ved Oslo universitetssykehus. 
Det statlige finansieringssystemet er to-
delt. For det første har vi blåreseptsyste-
met hvor Folketrygden dekker utgiftene 
til behandlingen i sin helhet. I kreftsam-
menheng er det vanligvis behandling med 
tabletter som dekkes over blåreseptord-

ningen. For det andre har vi innsatsstyrt 
finansiering, som for eksempel dekker 
intravenøs behandling på sykehus. Da får 
sykehuset et visst beløp per behandling. I 
gjennomsnitt dekker denne finansiering-
en 40 prosent av kostnaden, mens 60 pro-
sent dekkes av sykehusets rammebudsjett.

– Problemet ville ikke ha vært så stort 
dersom situasjonen var stabil. Men behand-
ling med nye og kostbare kreftmedikamen-
ter øker raskt som følge av den forskning 
som er gjort. Rammebevilgningen følger 

ikke med i denne utviklingen, derfor fø-
rer bruken av disse nye medikamenter 
til et større underskudd for avdelingene. 
Situasjonen er en helt annen for tablett-
behandling, der utgiftene dekkes. Denne 
forskjellen er urettferdig og kan tenkes å 
føre til uønskede vridninger i pasientbe-
handlingen, sier Tveit, som legger til: 

– Selv om det har slått tungt ut i regn-
skapet, har jeg så langt aldri sagt nei til en 
anbefalt behandling ut ifra økonomiske 
argumenter.

sykehuslederens dilemma:
Holde budsjettet når medisinkostnadene tar av

– Det er utfordrende å prioritere når driftsbudsjettet både skal dekke drift og utgifter til medikamenter, sier avdelingsleder Kjell Magne 
Tveit (til høyre) ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus. Her sammen med kollega Steinar Aamdal.

Karita Bekkemellem, administrerende 
direktør i Legemiddelindustriforeningen.

Flere og flere overlever kreft. 
Mot slutten av 2010 hadde ca. 
207 000 nordmenn overlevd sin 
kreftdiagnose. Det er en økning 
på mer enn 60 000 personer 
siden år 2000. 
Kilde: Kreftregisteret.no

Økt overlevelse
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AstraZeneca er et av verdens største biofarmasøytiske firmaer. 
Vår forretningsidé er å utvikle og markedsføre kostnadseffektive 
behandlingsløsninger basert på innovative legemidler, for  
å fremme helse og livskvalitet. I 2011 investerte vi derfor 4 
milliarder dollar i forskning og utvikling. Deriblant en betydelig 
del til kreftforskning. Vi håper med dette å være en betydelig 
leverandør av gode løsninger for helsepersonell og pasienter 
over hele verden også i de kommende år.

Vi forventer at helsevesenet i nær fremtid vil ha både mulighet 
til, og ønske om, å tilby skreddersydd behandling til pasientene. 
Det vil si medisiner som er tilpasset mindre grupper pasienter 
med en definert genetisk profil. Gjennom å tilby slike løsninger 
øker vi sannsynligheten for at hver enkelt pasient får rett 
medisin i riktig dose til rett tid. Vi har allerede skreddersydd 
behandling til enkelte lungekreftpasienter. Nå forsker vi videre 
for at flere pasienter, innen en rekke terapeutiske områder,  
skal få tilgang til slike behandlingsløsninger.

alt vi gjør handler om det 
viktigste som finnes: Din Helse

Immunforsvaret er kroppens beste kort 
mot sykdommer som influensa og kreft. 
Fordi forsvaret er svekket hos kreft-
pasienter, forsøker forskerne Johanna 
Olweus og Karl-Johan Malmberg å inji-
sere celler fra immunforsvaret til friske 
donorer. Dreperellene må velges ut med 
nøysom hånd. Hvis ikke kan de angripe 
pasientens friske celler.

Kroppens dynamitt. Det er en verdig 
betegnelse på immunforsvaret. Forsk-
ningsmiljøet ved Oslo universitetssy-
kehus, Radiumhospitalet, har mange 
års erfaring med å forsterke kraften 
i kreftpasienters eget immunforsvar. 
Professorene Olweus og Malmberg ved 
Universitetet i Oslo er leger og forskere 
ved Institutt for Kreftforskning, Oslo 

Universitetssykehus Radiumhospitalet, 
og bruker forskningsmiljøet der som 
plattform i sitt arbeid.

Kontrollert kraft 
– Vi lærer oss å kontrollere denne im-
munkraften, blant annet ved å være me-
get nøye på å velge ut hvilke celler vi skal 
formere, injisere i pasienten og dermed 
målstyre mot kreften, sier Malmberg.

De to forskerne jobber begge med 
leukemi og lymfekreft som er beslektede 
sykdommer. Vellykket stamcelletran-
splantasjon stimulerer immunforsvaret 
mot disse krefttypene og utgjør det beste 
eksemplet vi har på at immunforsvaret 
effektivt kan utrydde kreft. Problemet 
er imidlertid at man ikke på forhånd 

kan vite om immunforsvaret vil angripe 
friske eller syke celler.

Selektiv utvelgelse og formering av 
dreperceller er neste generasjon av den-
ne behandlingstypen.

dreperceller
Mens Malmberg jobber med NK-celler 
(Natural Killer Cells) som hovedsakelig 
er med oss fra fødselen av, har Olweus 
fokus på T-lymfocytter som utvikles i 
kroppen ut i fra hvilke sykdommer vi 
blir utsatt for gjennom livet. De to celle-
typene dreper ved forskjellige gjenkjen-
nelsesmekanismer og utfyller derfor 
hverandre – akkurat som forskningen 
til de to. Malmberg er  nyrekruttert fra 
svenske Karolinska Institutet, som har 

lange og sterke tradisjoner med forsk-
ning på NK-celler.

– En slik internasjonalisering av 
miljøet har vært en bevisst satsning for 
å tilføre kompetanse og nyskapning. Det 
gir store muligheter for synergi, sier Ol-
weus, som leder Seksjon for immunologi 
ved Institutt for kreftforskning.

Malmberg har en pågående klinisk 
utprøving ved Karolinska mot akutt leu-
kemi. Begge planlegger kliniske studier 
ved Radiumhospitalet.

Vil drepe kreftceller 
med immunforsvaret 
til friske folk

Forskerne Johanna Olweus og Karl-Johan Malmberg vil mangedoble 
og overføre utvalgte celler fra friske folk for å tilføre immunforsvaret 

hos kreftpasienter kraft til å drepe lymfekreft- eller leukemiceller.
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