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SYFTE 
Syftet med Uppsala/Umeå Comprehensive Cancer Consortium, U-CAN, är att bygga upp en 
biobank med blod-, normalvävnads- och tumörprover från patienter med olika typer av cancer samt 
att prospektivt registrera och spara information om patienterna, givna behandlingar och 
genomgångna undersökningar. Det unika med projektet är att materialet samlas in före, under och 
efter primärbehandlingen samt vid eventuella recidiv vilket gör det möjligt att undersöka vad som 
händer med tumörerna när de behandlas. Det insamlade materialet kommer att användas i olika 
forskningsprojekt med syfte att öka kunskapen om de olika tumörsjukdomarna och därmed 
möjliggöra behandlingar som bättre är anpassade för enskilda patienters sjukdom. 
 
 
BAKGRUND 
U-CAN är ett av de program som fått stöd i samband med regeringens satsning på strategiska 
forskningsområden. U-CAN ska på ett systematiskt sätt samla in information, prover och mätdata 
från patienter med cancer i Umeå respektive Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Verksamheten 
omfattar i första hand kolorektalcancer, hematologiska maligniteter, maligna gliom, prostatacancer 
samt neuroendokrina tumörer. Verksamheten ska samordnas mellan regionerna så att antalet 
patienter också vid ovanliga tumörtyper och tumörstadier kan bli tillräckligt stort. Programmet ska 
stödja forskningsprojekt som baseras på det material som samlats in och lagras i biobanker samt 
register. 
 
 
IMPLEMENTERING 
Information och biomaterial samlas vid primärdiagnosen (Fas 1) och vid specifika tillfällen senare i 
sjukdomsförloppet (Fas 2). När logistiken för registrering och insamling fungerar väl kommer U-
CAN att stödja forskningsprojekt som baseras på dessa provsamlingar (Fas 3). Långsiktigt är syftet 
att den struktur som byggts upp vid de fem primärt utvalda diagnosgrupperna skall kunna användas 
vid all cancer. En åtgärdslista för att uppnå målen, jämte vem som bär huvudansvaret för respektive 
moment, beskrivs i Appendix 1. När Fas 1 och Fas 2 fungerar i Uppsala och Umeå påbörjas 
insamlingen i övriga delar av sjukvårdsregionerna. 
 
 
FAS 1 
Alla nydiagnostiserade individer inom diagnosgrupperna skall primärt ingå i U-CAN-projektet. 
Relevanta kliniska uppgifter, imaging, blodprover, tumör samt i förekommande fall frisk vävnad 
och saliv ska omhändertas färskt för nedfrysning såväl som sedvanlig fixering. Fokus i Uppsala 
kommer initialt att vara på kolorektal cancer och hematologiska maligniteter. Motsvarande initiala 
fokus i Umeå är hjärntumörer och prostatacancer. Då logistiken för omfattande provinsamling vid 
neuroendokrina tumörer redan finns behövs endast vissa tillägg, framför allt prospektiv registrering 
av kliniska uppgifter.  

• Diagnosspecifika kliniska uppgifter som ska registreras definieras av ansvariga inom 
respektive diagnosgrupp. I U-CAN finns möjlighet att registrera mer information än vad 
som normalt förs in i kvalitetsregister och all information ska vara kliniskt relevant och av 
värde för framtida forskning. De mallar som används för överföringen av informationen från 
journalen ska följa de som utarbetats i olika kvalitetsregister som till exempel INCA. 
Eftersom viss information tidigare inte registrerats i kvalitetsregistren har nya blanketter 
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utarbetas avseende socioekonomiska faktorer och komorbiditet samt ärftlighet. 
Förfrågningar om komplettering av kvalitetsregistret skall ställas till diagnosansvarig i U-
CAN och den registeransvarige på respektive klinik.  

• Täckningsgraden av U-CANs databas skall vara minst 98 %, vilket regelbundet skall 
kontrolleras mot cancerregistreringen hos de onkologiska centra och de nationella 
kvalitetsregistren. Den kliniska information som efterfrågas i kvalitetsregistret och i U-
CANs databas skall vid lämpliga tillfällen samköras så att uppgifterna inte behöver lämnas 
till mer än ett register.  

• Patientrelaterad information har ofta prognostisk relevans och ska inhämtas i samband med 
diagnos. Om detta innebär behov av ökade resurser som inte kan täckas av landstinget krävs 
separat prioritering för eventuellt stöd från U-CAN. 

• Imaging som utförs ska följa hög internationell standard och vara förutseende. Den kan 
också vid vissa diagnoser/stadier vara mer omfattande än klinisk rutin och om detta innebär 
behov av ökade resurser som inte kan täckas av landstinget, krävs separat prioritering och 
eventuellt stöd från U-CAN. 

• Blod, färskfrusen tumör- och normalvävnad samt paraffininbäddad och formalinfixerad 
vävnad ska rutinmässigt tas om hand på ett standardiserat sätt för respektive diagnos. 
Tumör- och normalvävnad från minst 95 % av alla nydiagnostiserade fall skall bankas. 
Information om vävnaderna förs in i en ny databas för bättre sökbarhet. PAD och 
morfologisk information om preparaten annoteras i databasen. DNA och RNA fraktioneras 
från vävnader och blod innan frysdeponering för att bygga upp en biomolekylbank. I 
samband med primäromhändertagande av material skall ”extra bitar” för forskningsprojektet 
tas om hand för exempelvis TMA-produktion.  

 
 
FAS 2 
Longitudinell insamling av klinisk information, imaging och biologiskt material kräver särskilda 
protokoll för varje diagnos. Dessa protokoll reglerar vad som ska samlas in, på vilket sätt och när. 
Denna insamling ska ske i projektform efter godkännande av U-CANs programberedning. Därtill 
krävs en struktur på respektive klinik som tillser att insamlingen sker och dokumenteras. 

• Den kliniska informationen inklusive patientrelaterad information dokumenteras och 
registreras prospektivt enligt skärpta rutiner som i kliniska prövningar via forsknings-
sjuksköterskor eller motsvarande i protokoll som definieras av respektive diagnosgrupp.  

• Imaging ska göras på samma nivå som i kliniska studier och involvera 
forskningssjuksköterskor för patientlogistik, vilket även omfattar röntgenavdelningen. 
Förutom konventionell radiologi skall prioriterade fall analyseras med avseende på respons 
på terapi tidigt under behandlingens gång och senare för att om möjligt kunna bedöma 
exempelvis resistensutveckling.  

• Insamlande av blod och vävnader sker utifrån detaljerade protokoll, godkända av 
Etikprövningsnämnden och i förekommande fall från Läkemedelsverket samt med 
tillräckliga resurser för att nå hög compliance både vad gäller patient och personal. 

 
 
FAS 3 
U-CAN är ett forskningsprojekt och kommer därför att stödja studier som utnyttjar det insamlade 
materialet. Avsikten är att insamlingen av material ska vara en del av klinisk rutin och att 
landstingsresurser därmed i första hand utnyttjas. Stöd kan även utgå från U-CAN för utökad 
provtagning, som exempelvis blodprover eller undersökningar, efter prioritering och godkännande i 
Programberedningen. Insamlat material ska i första hand vara tillgängligt för forskare vid Uppsala 
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universitet och Umeå universitet, men ska också vara tillgängligt för forskare vid andra universitet 
eller vid företag. Samtliga projekt ska vara godkända av etikprövningsnämnd innan de kan påbörjas.  

• Det är U-CANs ambition att projektet ska utgöra en win-win-situation mellan enskilda 
forskare på en klinik och U-CAN. Detta samarbete kommer att regleras i speciella direktiv. 
Många individer kommer att lägga ner tid och kraft på att materialet som samlas blir 
komplett och av hög kvalitet. Detta gäller inte bara det biobankade materialet utan också all 
klinisk, radiologisk och annan information. Forskningsprojekt som genomförs av eller i 
samarbete med individer som deltagit och deltar i materialinsamlingen ska prioriteras.  

• Avsikten är att kostnaderna för uttag endast ska täcka direkta kostnader för driften av U-
CANs provsamlingar. Om kostnader för uttag äskas från U-CANs projektbudget ska 
projektet bedömas av U-CANs prioriteringsgrupp varefter beslut fattas i 
programberedningen. Beslut om uttag av biomolekyler, blod och vävnader tas av 
provsamlingens styrgrupp, efter utlåtande från aktuell diagnosgrupp. Systematisk 
information med hög kvalitet, förädlat vävnadsmaterial, vissa analyser och validering av 
uppgifter som kommer att finnas i U-CAN-databasen blir därefter tillgängliga för forskaren.   

  
 
TILLGÄNGLIGGÖRANDE 
Alla rutiner och dokument som arbetas fram inom U-CANs ram görs tillgängliga för omvärlden via 
U-CANs hemsida, www.u-can.uu.se  
 
 
AVVECKLINGSPLAN 
Finansiering för U-CAN är inom ramen för regeringens satsning på strategiska forskningsområden 
föreslagen och beslutad till och med 2014. Avtalen mellan universitet och landsting som reglerar 
drift och personal för provsamlingen löper till 2014 och förnyas automatiskt om uppsägning ej sker. 
 
Vid en eventuell avveckling av U-CAN har universitet och landsting möjlighet att avsluta sina 
ingångna avtal rörande personal och driftkostnader för insamlingen av patientmaterial med ett års 
uppsägningstid. Personal anställda inom U-CAN omplaceras i första hand vid den huvudman som 
för närvarande har personalansvaret. Driftansvaret för fysiska provsamlingar återgår till berörda 
landsting eller blir föremål för nya avtal inom ramen för nya strategiska eller lokala satsningar. 
Forskningsprojekt som finansieras av U-CAN vid en eventuell avveckling avslutas eller överförs till 
annan finansiär. 
 
 
 


