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Genstyrt immunterapi helbredet Ellie 
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Revolusjonerende kreftbehandling

https://www.youtube.com/watch?v=YxXH_hwBJbQ


3

Paradigmeskifte for kreft 2018
Persontilpasset immunterapi (CAR T-celle terapi)
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Bør innføres snarest i Norge!
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Vi har drevet persontilpasset medisin siden Hippokrates, 
sikret og forsterket gjennom kunnskapsbasert praksis siste 25 år
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Fra ny kunnskap til troverdig beslutningstøtte i praksis
Bør vi gi dobbel platehemming etter TIA på LDS? Genstyrt behandling? 
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Bedre verktøy for beslutningstøtte
bør sette standarden også for presisjons-medisin
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Persontilpassede samvalg
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Genstyrt presisjons-medisin på Lovisenberg: CYP2C19 test for 

clopidogrel resistens. Show me the evidence!!
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Hvor godt virker presisjons-medisin? Mer nytte enn skade?
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Presisjons-onkologi: Håp eller hype?
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Oppsummert forskning om effekter av presisjonsmedisin
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“In summary, we found a very limited body 
of evidence about the effect of using 
genomic tests on health outcomes and 
many evidence gaps for comparative 
effectiveness research to address”

(21 systematic reviews, 2017)

“Current gaps in the literature demonstrate 
a need to apply implementation science 
principles to genomic medicine in order to 
deliver on the promise of precision 
medicine”
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Håp, hype eller ærlighet? Noen eksempler

• Genstyrt behandling og
immunterapi er etablert standard

• Lungekreft (EGFR+ NSCLC)
– Ellie fikk Tarceva (Erlotinib)

– 2 mnd median forlenget overlevelse

– Super-respondere? 

– 10-15% lever etter 5 år…Sann effekt?

• Brystkreft (stadium 4, HER2+) 
– Perjeta (pertuzumab) 16 mnd forlenget

overlevelse iflg Cleopatra studien (n=808)

• Toksiske bivirkninger erkjente og
uforutsigbare utfordringer, ikke
minst ved palliasjon… 
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Daratumumab ved myelomatose

• Alcyone studien, 2018

• 706 pasienter, fulgt 18 mnd

• Myelomatose - stamcelletranspl

• 72% vs 50% sykd.progresjon

• Ingen påvist overlevelsesgevinst

• Bivirkninger: infeksjoner etc

• Nasjonale retn.linjer: sparsom
informasjon og beslutningstøtte
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Nye og dyre legemidler for avansert kreft, hvor gode er de?
Norge 2015-2017: Fra 1 til 3 milliarder kroner/ år
Rett bruk av tilmålte helseressurser?
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Presisjons-medisin via storskala-analyser, virker det?

“failed to help 93% of 1.000 patients”

• At the most recent ASCO meeting, researchers presented four 
precision-medicine studies. Two were total failures. The others 
weren’t much better, failing to shrink tumors 92 percent and 95 
percent of the time. The studies received almost no news coverage
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https://meetinglibrary.asco.org/record/158598/abstract
https://meetinglibrary.asco.org/record/161669/abstract
https://meetinglibrary.asco.org/record/161579/abstract
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Få kreft-pasienter (8%) kan få presisjonsmedisin, 5% 
har trolig nytte, andelen som får tilbakeslag er ukjent
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Hvor revolusjonerende er Kymriah egentlig?
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Oppsummert: Hold hodet kaldt og hjertet varmt

• “Persontilpasset medisin” endrer
helsetjenesten og har stort potensiale, 
ingen mangel på håp eller hype

• Kunnskapsbasert og persontilpasset
medisin for mer nytte enn skade og god 
bruk av tilmålte helseressurser

• Troverdig beslutningstøtte for godt
informerte beslutninger

• Finn balansen mellom håp og ærlighet i
møte med politikere, befolkningen og
våre pasienter
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