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Vad är ESMO?

European Society for Medical Oncology

Europas största organisation för onkologer och andra som
arbetar inom cancervården och/eller med cancerforskning.

Grundades 1975 och har idag 17,000 medlemmar från mer
än 150 länder.

Arbetar bl.a. med rekommendationer för cancervården, 
konferenser, utbildning och information.

Aktiviteter och information för cancerpatienter.

www.esmo.org

http://www.esmo.org/Patients

http://www.esmo.org/
http://www.esmo.org/Patients


ESMOs målsättning

o Förbättra kvaliteten på förebyggande vård, diagnostisering, behandling, stödjande och palliativ 
vård samt uppföljningen av patienter med maligna sjukdomar

o Utveckla kunskapen, forskningen, erkännandet och utövandet av onkologi

o Sprida kunskap om onkologi till cancerpatienter och allmänheten

o Utbilda och träna personer som är involverade i klinisk cancervård och forskning

o Främja utbildning inom onkologin för att säkerställa en hög kompetensnivå för medicinska 
onkologer inom den tvärvetenskapliga vården

o Underlätta lika tillgång till optimal cancervård för alla cancerpatienter

o Upprätthålla förbindelser med andra specialiteter inom cancervården, cancerorganisationer, 
universitet, patientgrupper och, när det är lämpligt, läkemedelsindustrin



Vad gör ESMO för patienter?

ESMO Patient Advocates Working Group (PAWG)

Arbetar för att optimisera patientvården i Europa och övriga
världen, kontinuerligt förbättra cancerspecifik information 
och utbildning, stärka patienters självständighet och stödja
deras rättigheter. Består av representanter för
patientorganisationer.

Patientguider (på engelska)

• Olika cancerdiagnoser (ny version på gång för melanom)

• Personalised medicine

• Survivorship

ESMO Congress Patient Advocacy Track

Resestipendium till konferenser. 



ESMO congress 2017

Tillsammans med European Association for Cancer Research (EACR)

Nästan 24,000 deltagare och 1,736 forskningspresentationer

Patient Advocacy Track – kunde delta både i de vanliga vetenskapliga presentationerna och i

specialprogram för patienter. Organiserades av ESMO Patient Advocates Working Group.

Program:

• Science by patients for patients
• Health services research in cancer
• Management side effects from Immunotherapy
• Bio-ethical controversies and what they mean to research and European inequalities
• What is it a good outcome?
• Rare cancers: More common than you think, more difficult to serve
• Debatter: Working with industry – inherent conflicts of interest? och Lost in rehabilitation



Uppstartsmöte med MPNE

• Först genomgång om vad som intressant, viktigt och
aktuellt inom melanom med bakgrund varför det var
intressant, viktigt och aktuellt

• Sedan genomgång för alla cancerföreningar om hur ESMO 
var uppdelat, olika “tracks” för cancertyper, specialiteter, 
utbildande sessioner, etc

• Positivt: Patient Advocacy Track - första året som
“officiellt” spår.

• ca 200 patienter och patientföreträdare deltog.



Många intressanta sessioner



Planering 



Patient Advocacy Track

• Are grade III / IV toxicities the only ones that matter?
• Toxicity : grade -> impact. 

• Management side effects from Immunotherapy
• Över 1400 deltagare, “over-spill” room räkte inte till
• Viktigt att raportera biverkningar!
• ESMO kommer ge ut en guide

• Bio-ethical controversies and what they mean to research 
and European inequalities

• Perspektiv från olika “stakeholders”

• Debatter: Working with industry – inherent conflicts of 
interest? och Lost in rehabilitation



Forskningsresultat

CHECKMATE 067 uppdatering (veckan innan) 

Ipi vs. Nivo vs. Ipi + Nivo

• Överlevnad efter 3 år:

• 34% with Ipi

• 52% with Nivo

• 58% with Ipi +Nivo

• Jämfört med 2-års överlevnad (AACR, J. Larkin 
2017):

• 45% with Ipi

• 59% with Nivo

• 64% with Ipi+ Nivo

Bättre prognos för BRAF+ (3 år):
• 37% Ipi

• 56% Nivo

• 68% Ipi+ Nivo

Mer allvarliga bieffekter med Ipi



Forskningsresultat

Lymkörtelutrymning

• Profylaktisk lymfkörtelutrymning ger inte förbättrad 
överlevnad. (Rekommenderas inte av Nationella 
vårdprogrammet)

• SNB kan användas för stadie-klassifiering av melanom

MSLT-II

• http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1613210 (Juni 2017)

DeCog-SLT

• http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-
2045(16)00141-8/abstract (Juni 2016)

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1613210
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(16)00141-8/abstract


Forskningsresultat

Presidential Symposium – resultat från adjuvant behandling

• LBA7_PR - BRIM8: a randomized, double-blind, placebo-
controlled study of adjuvant vemurafenib (Zelboraf) in 
patients with completely resected, BRAFV600+ melanoma at 
high risk for recurrence, Lewis et al.

• LBA6__PR - COMBI-AD: Adjuvant dabrafenib (Tafinlar) plus 
trametinib (Mekinist) for resected stage III BRAF V600E/K–
mutant melanoma, Hauschild et al.

• LBA8_PR - CheckMate 238: Adjuvant therapy with 
nivolumab (Opdivo) versus ipilimumab (Yervoy) after 
complete resection of stage III/IV melanoma: A randomized, 
double-blind, phase 3 trial, Weber et al.



BIL
DYT
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Samverkan med andra
patientorganisationer
Patient Advocacy Corner

• Ett område mellan två större hallar där
patientorganisationer var representerade

• Melanomföreningen delade ett bås med andra
melanomföreningar

• Utbyte av idéer och erfarenheter, problem och lösningar

• Utbyte med andra cancerorganisationer

• Delvis utbyte med läkare men kunde ha varit bättre! 



Vad jag tar med mig hem 
från ESMO 2017
• Kontakter och nätverk med patientorganisationer från

övriga Europa

• Viktigt att man interagerar mellan forskare, doktorer och
patienter

• Viktigt att kunna sin sjukdom, sjukvårdssystemet och vilka
verktyg man har att påverka

• studier visar på bättre utfall

• Kliniska studier - hoppa ur ett flygplan med tveksam kvalité
eller störta in I en bergvägg?

• Stor skillnad mellan hur man själv upplever sin sjukdom
och hur läkare tolkar det

• Hopp för nya terapier och adjuvant behandling


