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Syfte
I de tio kriterier Socialdepartementet fastställt för Regionala cancercentrum (RCC) ingår 
bland annat att stärka den kliniska cancerforskningen i respektive region. Som ett led i detta 
har RCC väst som mål att göra regelbundna sammanställningar av pågående cancerforskning 
för att ge en samlad bild av aktuella forskningsaktiviteter i regionen och underlätta kontakter 
med olika forskare/forskargrupper.

Metod
Informationen har huvudsakligen inhämtats via fem olika källor: den regionala etik-
prövningsnämnden (EPN) i Göteborg, kliniska prövningsenheten (KPE) för Onkologi vid 
Sahlgrenska i Göteborg samt Vetenskapsrådet (VR), Cancerfonden (CF) och Barncancer-
fonden (BCF). Kompletterande information om möjliga forskare/forskargrupper som inte 
identifierats via dessa källor har inhämtats via regionala processägare för olika vårdprocesser 
samt via regionens representanter i nationella kvalitetsregister och vårdprogram.

Information från de olika källorna insamlades via webbplatser (VR, CF och BCF) eller via 
direktkontakt (EPN och KPE) för tidsperioden 2014-01-01 till 2015-12-31. För att få fram 
information från EPN krävdes sökord (Tabell 1); detta behövdes inte för de övriga källorna. 
Insamlad information strukturerades i en matris med kolumner för projekttitel (svenska/
engelska), namn och e-postadress till kontaktperson för projektet, institution/avdelning från 
vilket projektet huvudsakligen drivs. Respektive projekt sorterades in under en av 22 kate-
gorier i projekttiteln (Tabell 2). Kategorierna följde de cancerdiagnosgrupper som används 
på RCCs webbplatser förutom i två fall; Cancer, övrigt och Flera tumörområden, vilka i de 
flesta fall användes för forskning som syftar till förståelse av allmänna cancermekanismer 
respektive för diagnosövergripande projekt.

Cancer som i bröstcancer
Cytostatika
Kirurgi
Strålbehandling
Astrocytom
Hodgkin
Kemoterapi
Leukemi
Lymfom
Medulloblastom
Melanom
Mestoteliom
Myelom/Multipelt myelom
Neuroblastom
Radioterapi
Retinoblastom
Sarkom
Strålterapi
Tumörer som i hjärntumörer

Tabell 1. Sökord som ligger till grund för den inhämtade 
informationen via den regionala etikprövningsnämnden 
(EPN) i Göteborg gällande pågående cancerforskning 
inom  Västra Götalandsregionen/norra Halland under 
2014–2015.
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Resultat
Totalt identifierades 339 projekt och 194 e-postmeddelanden (motsvarande projektledare 
eller annan kontaktperson för forskningsprojektet) skickades under perioden 2015-11-03 till 
2015-12-16. Av de 194 kontakterna som togs, samtyckte 144 (74 %) till att medverka i  
sammanställningen, två forskare avböjde medverkan (1 %) och 48 forskare svarade inte (25 
%). 

För varje identifierad kontaktperson, skickade vi sedan per e-post ut en förfrågan om sam-
tycke till att deras forskningsprojekt presenterades på RCC västs webbplats. Vi bad också om 
en bekräftelse på att den insamlade informationen var korrekt alternativt att vederbörande 
korrigerade eller kompletterade med ytterligare information. I kontakten med bl.a. regionala 
processägare bifogades en lista med de forskare vi identifierat inom det aktuella området. 
Processägarna ombads då att bekräfta att inget namn saknades eller att komplettera med 
namn på individer som inte omfattats av vår initiala sökning och vilka vi sedan kontaktade 
per e-post. Dessa forskare ombads då i sin tur att förse oss med information om sin pågående 
cancerforskning inom regionen genom att fylla i en medsänd mall där ovanstående kolumn-
rubriker listades. 

Datahanteringen gjordes i Excel 2010 och e-postkorrespondensen sköttes via ett dedikerat 
konto i Outlook 2014 (Microsoft®). Om den första förfrågan var obesvarad efter ungefär 
två veckor skickades en påminnelse ut. Om svar inte inkommit ytterligare två veckor efter 
påminnelsen, registrerades aktuellt projekt som ”obekräftat”. Besvarade meddelanden där 
forskaren aktivt bekräftat sina projekt registrerades som ”bekräftade”.

Barn

Blod, lymfom och myelom
Bröst
Bukspottkörtel
Cancer, övrigt
Flera tumörområden
Gynekologi
Hjärna och hypofys
Hud och ögon
Huvud och hals
Lever, gallvägar och gallblåsa
Lunga och lungsäck
Matstrupe och magsäck
Neuroendokrina tumörer
Okänd primärtumör
Penis
Prostata
Sarkom
Sköldkörtel
Testikel

Tjock och ändtarm
Urinvägar, urinblåsa och njure

Tabell 2. Kategorier som använts i sammanställningen 
av pågående cancerforskning inom Västra Götalands-
regionen och norra Halland under 2014–2015.
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Informationen som presenteras nedan baseras därför på 269 bekräftade projekt där sam-
tycke inhämtats (Figur 1). Majoriteten av dessa bedrivs vid Göteborgs Universitet (GU) eller 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och återfinns inom 19 av de 22 kategorierna; inom 
kategorierna Okänd primärtumör, Penis och Testikel kunde inga projekt identifieras.

Figur 1. Bekräftade/identifierade projekt relaterande till pågående cancerforskning inom Västra Götalands-
regionen/norra Halland under 2014–2015
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Svensk projekttitel:   Barn med Downs syndrom och akut lymfatisk leukemi (ALL) - 
    en intervjustudie kring föräldrarnas upplevelser 
    under underhållsbehandlingen

Kontaktperson:    Margareta Stenmarker, Kliniska vetenskaper, GU
    margaretha.stenmarker@lj.se

Källa:    EPN 

Svensk projekttitel:   Barn MEG: Ett system för funktionell neuro-imaging för barn 
    med hjärntumörer

Engelsk projekttitel:  Child MEG: A functional nuero-imaging system for children with 
    brain tumors

Kontaktperson:    Justin Schneiderman, Neurovetenskap och fysiologi, GU 
    justin.schneiderman@neuro.gu.se

Källa:    BCF 

Svensk projekttitel:   Behandling av virusinfektioner hos stamcellstransplanterade barn 
    med cellterapi

Engelsk projekttitel:  Cellular therapy of viral infections in children that have undergone 
    hematopoetic stem cell transplantation

Kontaktperson:    Mats Bemark, Biomedicin, GU 
    mats.bemark@immuno.gu.se
    
Källa:    BCF

Barn, 27 projekt

Svensk projekttitel:   Betydelsen av en ny tumör-suppressor-gen och antioxidanter för utveckling 
    av barnleukemi

Kontaktperson:    Martin Bergö, Medicin, GU
    martin.bergo@gu.se
    
Källa:    BCF

Svensk projekttitel:   Biomarkning av neuroblastomtumörer med långa icke-kodande RNA

Engelsk projekttitel:  Biomarking of neuroblastoma tumors with long noncoding RNA

Kontaktperson:    Kanduri Chandrasekhar, Biomedicin, GU
    kanduri.chandrasekhar@gu.se
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Svensk projekttitel:   Cancer som tonåring och ung vuxen – att förstå biverkningar av 
    cancerbehandling som påverkar sexualitet och relationer

Engelsk projekttitel:  To evaluate the cancer care for teenagers and young adults (TYA) in Sweden  
    regarding sexuality and close relationships in order to optimize rehabilitation  
    after cancer treatment

Kontaktperson:    Marianne Jarfelt, Kliniska vetenskaper, GU
    marianne.jarfelt@vgregion.se

Källa:    EPN

Engelsk projekttitel:  Clinical introduction of Intensity Modulated Hippocampal-sparing Proton  
    Therapy of Peadiatric Medulloblastoma

Kontaktperson:    Thomas Björk-Eriksson, Kliniska vetenskaper, GU
    thomas.bjork-eriksson@vgregion.se

Källa:    BCF

Källa:    BCF

Svensk projekttitel:   En europeisk fas II studie av metronomisk och riktad antiangiogen 
    behandling för barn med recidiverande medulloblastom

Engelsk projekttitel:  MEMMAT. A Phase II study of metronomic and targeted anti-angiogenesis  
    therapy for children with recurrent/progressive medulloblastoma

Kontaktperson:    Magnus Sabel, Kliniska vetenskaper, GU
    magnus.sabel@vgregion.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   En internationell prospektiv studie för diagnos och behandling av barn, 
    ungdomar och unga vuxna med Medulloblastom (standard resp lågrisk)

Engelsk projekttitel:  SIOP PNET 5 MB An international prospective study on clinically 
    standard-risk medulloblastoma in Children older than 3 to 5 years with low- 
    risk biological profile (PNET 5 MB - LR) or average-risk biological 
    profile  (PNET 5 MB -SR)

Kontaktperson:    Magnus Sabel, Kliniska vetenskaper, GU
    magnus.sabel@vgregion.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Fertilitetsbevarande åtgärder för flickor och unga kvinnor som genomgår eller  
    har genomgått barncancerbehandling

Engelsk projekttitel:  Fertility preservation for girls and young women having/having had 
    treatment for childhood cancer

Kontaktperson:    Ann Thurin Kjellberg, Kliniska vetenskaper, GU
    ann.thurin@vgregion.se 

Källa:     Direkt kontakt
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Svensk projekttitel:   Förbättrad behandlingsstratifiering för att öka överlevnaden vid akut 
    myeloisk leukemi hos barn

Engelsk projekttitel:  Better treatment stratification to improve survival in childhood acute myeloid  
    leukemia

Kontaktperson:    Lars Palmqvist, Biomedicin, GU
    lars.palmqvist@clinchem.gu.se

Källa:    BCF

Svensk projekttitel:   Förebyggande åtgärder mot skador i den unga hjärnan orsakade 
    av strålbehandling

Engelsk projekttitel:  Preventing radiation-induced injury in the developing brain

Kontaktperson:    Marie Kalm, Neurovetenskap och fysiologi, GU
    marie.kalm@gu.se

Källa:    BCF

Svensk projekttitel:   Genetiken och genomiken bakom barncancerformen neuroblastom – 
    studier av tumörutveckling och identifiering av nya och bättre biomarkörer  
    för behandling och stratifiering av patienter

Kontaktperson:    Tommy Martinsson, Biomedicin, GU
    tommy.martinsson@clingen.gu.se

Källa:    VR, CF

Svensk projekttitel:   Genetiska avvikelser och molekylära mekanismer i aggressiv neuroblastom

Engelsk projekttitel:  Genetic aberrations and molecular mechanisms in aggressive neuroblastoma

Kontaktperson:    Susanne Fransson, Biomedicin, GU
    susanne.fransson@clingen.gu.se

Källa:    BCF

Svensk projekttitel:   Hypofysrelaterad tillväxthormonbrist och dess dosresponssamband hos barn  
    och ungdomar som fått strålbehandling mot tumör i/vid övre svalgrummet

Kontaktperson:    Thomas Björk-Eriksson, Kliniska vetenskaper, GU
    thomas.bjork-eriksson@vgregion.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Icke-invasiv värdering av hjärnans funktion. Ny teknik för optimering av   
    hjärntumörsbehandling hos barn

Engelsk projekttitel:  Non-invasive evaluation of brain function. New technique for optimization of  
    the treatment of brain tumors in children

Kontaktperson:    Magnus Thordstein, Neurovetenskap och fysiologi, GU 
    magnus.thordstein@neuro.gu.se
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Svensk projekttitel:   Kan 2:a generationens inhibitorer blockera okontollerade ALK och MYCN

Engelsk projekttitel:  Can second generation inhibitors block uncontrolled ALK and MYCN

Kontaktperson:    Bengt Hallberg, Biomedicin, GU
    bengt.hallberg@gu.se

Källa:    BCF

Svensk projekttitel:   Kan biomarkörer i blod reflektera neurotoxiska sidoeffekter av 
    strålbehandling hos barn?

Kontaktperson:    Malin Blomstrand, Kliniska vetenskaper, GU 
    malin.blomstrand@neuro.gu.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Mekanismer som kontrollerar differentiering, cellidentitet och tumörbildning  
    under utvecklingen av tänder och tunga

Engelsk projekttitel:  Mechanisms Controlling Differentiation, Cell Type Specification and Tumor  
    Formation in the Developing Tooth and Tongue

Kontaktperson:    Amel Gritli-Linde, Odontologi, GU
    amel.gritli-linde@odontologi.gu.se

Källa:    VR

Svensk projekttitel:   NBAT-1 icke-kodande RNA: ett potentiellt terapeutiskt mål för behandling av  
    högrisk-neuroblastom

Engelsk projekttitel:  NBAT-1 long noncoding RNA: A potential therapeutic target in the treatment  
    of high-risk neuroblastoma

Kontaktperson:    Kanduri Chandrasekhar, Biomedicin, GU
    kanduri.chandrasekhar@gu.se

Källa:    BCF

Svensk projekttitel:   NOPHO-ALL-2008: Behandlingsstudie av barn (1,0-17,9 år) med akut  
    lymfatisk leukemi

Kontaktperson:    Jonas Abrahamsson, Kliniska vetenskaper, GU
    vobjab@gmail.com

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Rab-associerade mutationers betydelse för tumörutveckling och malignitet

Engelsk projekttitel:  Rab-associated gene alterations’ role in neural tumor progression

Kontaktperson:    Frida Abel, Biomedicin, GU
    frida.abel@gu.se

Källa:    BCF

Källa:    BCF
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Svensk projekttitel:   Seneffekter av strålbehandling av hjärntumörer under barndomen

Engelsk projekttitel:  Late effects of radiation therapy of childhood brain tumors

Kontaktperson:    Anna Nilsson, Medicin, GU
    anna.nilsson@medic.gu.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Storskalig sekvensering av nervcellstumörer hos barn

Engelsk projekttitel:  Large-scale sequencing of neural childhood tumours

Kontaktperson:    Frida Abel, Biomedicin, GU
    frida.abel@gu.se

Källa:    BCF

Svensk projekttitel:   Upptäcka, förstå och förhindra strålorsakade hjärnbiverkningar efter cancer 
    behandling

Kontaktperson:    Thomas Björk-Eriksson, Kliniska vetenskaper, GU
    thomas.bjork-eriksson@vgregion.se

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Vaccinationsskydd efter AML och B-cellslymfom

Engelsk projekttitel:  Protective immunity after AML and B-NHL

Kontaktperson:    Torben Ek, Pediatrik, GU
    torben.ek@mac.com

Källa:    BCF

Svensk projekttitel:   Är ALK aktiverande mutaitoner resistenta mot Ariads AP26113

Engelsk projekttitel:  Are activating ALK gain of function mutations resistant against brigatinib

Kontaktperson:    Bengt Hallberg, Biomedicin, GU
    bengt.hallberg@gu.se

Källa:    BCF
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Svensk projekttitel:   En fas 3, öppen, randomiserad multicenterstudie med tre armar, för 
    Obinutuzumab i kombination med klorambucil, ACP-196 i kombination med  
    Obinutuzumab, och APC-196 som monoterapi för patienter med tidigare 
    obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (ACE-CL-007)

Engelsk projekttitel:  A randomized, Multi-center, Open label, 3-arm Phase III Study of 
    Obinutuzumab in Combination with Chlorambucil, ACP-196 in in 
    Combination with Obinutuzumab and ACP-196 as Monotheraphy in Subjects  
    with Previously Untreated Chronic Lymphocytic Leucemia/Small 
    Lymphocytic Lymphoma

Kontaktperson:    Monica Sender, Sektionen för Hematologi och Koagulation, 
    Medicinkliniken, SU
    monica.sender@vgregion.se 

Källa:     Direkt kontakt

Blod, lymfom och myelom, 27 projekt

Svensk projekttitel:   Apikal parodontit som infektionsorsak hos lymfompatienter med nedsatt 
    immunförsvar på grund av sjukdom och behandling med kemoterapi.

Kontaktperson:    Bengt Hasséus, Odontologi, GU
    bengt.hasseus@odontologi.gu.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   En behandlingsstudie med nivolumab hos patienter med 
    behandlingsrestistent eller återfall av follikulärt lymfom

Engelsk projekttitel:  A Single-Arm, Open-Label Phase 2 Study of Nivolumab (BMS-936558) in   
    Subjects with Relapsed or Refractory Follicular Lymphoma (FL)

Kontaktperson:    Catharina Lewerin, Medicin, GU
    catharina.lewerin@vgregion.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   En randomiserad, öppen, multicenterstudie för att utvärdera om patienten  
    föredrar subcutan istället för intravenös administrering av rituximab vid   
    behandling av tidigare obehandlat CD20-positivt diffus storcelligt 
    B-cellslymfom eller CD20-positivt  folikulärt lymfom, grad 1, 2, eller 3A.

Engelsk projekttitel:  A randomized, open-label, multi-centre study to evaluate patient 
    preference with subcutaneous administration of Rituximab versus 
    intravenous Rituximab in previously untreated patients with CD20+ diffuse  
    large B-cell lymphoma or CD20+ follicular non-Hodgkin’s lymphoma grades  
    1, 2 or 3A
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Kontaktperson:    Herman Nilsson-Ehle, Medicin, GU
    herman.n-ehle@vgregion.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   En öppen fas I/IIa studie av säkerheten och effekten av kombinationen 
    Melphalan-flufenamide (Melflufen) och Dexametason hos patienter med 
    återkommande och/eller svårbehandlad form av multipelt myelom

Engelsk projekttitel:  Melflufen in myeloma, a phase I/II study

Kontaktperson:    Ulf-Henrik Mellqvist, Medicin, GU
    ulf-henrik.mellqvist@vgregion.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   En öppen, randomiserad fas III multicenterstudie hos patienter med 
    obehandlad lågmaligna lymfom där man utvärderar effekten av GA 101 och  
    cytostatika jämfört med rituximab och cytostatika följt av 
    underhållsbehandling med GA 101 eller Mabthera hos respondeners

Engelsk projekttitel:  A multicenter, phase III, open-label, randomized study in previously 
    untreated patients with advanced indolent non-Hodgkin’s lymphoma 
    evaluating the benefit of GA101 (RO5072759) plus chemotherapy compared  
    with Rituximab plus chemotherapy followed by GA101 or Rituximab 
    maintenance therapy in responders

Kontaktperson:    Herman Nilsson-Ehle, Medicin, GU
    herman.n-ehle@vgregion.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   En öppen fas II studie utan jämförelsegrupp med intravenös 
    PI3K-hämmare (BAY 80-6946) hos patienter med recidiverat indolent eller  
    aggressivt non-Hodgkin lymfom

Engelsk projekttitel:  Phase II PI3K inhibitor in relapsed, indolent or aggressive NHL

Kontaktperson:    Peter Johansson, Hematologsektionen/Specialistmedicin/NU-sjukvården,  
    Uddevalla sjukhus
    peter.l.johansson@vgregion.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Epigenetisk karaktärisering i B-cell Leukemi och Lymfom

Engelsk projekttitel:  Epigenetic profiling of B cell leukemia and Lymphoma

Kontaktperson:    Meena Kanduri, Biomedicin, GU
    meena.kanduri@gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Epigenetiska profiler vid kronisk lymfatisk leukemi - en retrospektiv studie.

Kontaktperson:    Meena Kanduri, Medicin, GU
    meena.kanduri@gu.se



13

Svensk projekttitel:   Genetiska förändringar i VPREB1/IGLL1 och andra gener som bidrar till 
    uppkomst av akut lymfatisk leukemi av B-cellsursprung

Engelsk projekttitel:  Contribution of genetic alterations in VPREB1/IGLL1 and other genes to 
    B acute lymphoblastic leukaemia pathogenesis

Kontaktperson:    Inga-Lill Mårtensson-Bopp, Medicin, GU
    lill.martensson@rheuma.gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Europeiska intergroup myelomstudien

Engelsk projekttitel:  European Intergroup Myeloma study no 2

Kontaktperson:    Ulf-Henrik Mellqvist, Medicin, GU
    ulf-henrik.mellqvist@vgregion.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Experimentella och kliniska studier av NK-cellsreceptorers betydelse för vårt  
    försvar mot myeloisk leukemi

Engelsk projekttitel:  Natural cytotoxicity receptors in defense against myeloid leukemic cells –   
    clinical and experimental studies

Kontaktperson:    Fredrik Bergh Thoren. Biomedicin, GU
    fredrik.thoren@gu.se

Källa:    Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Förstärkning av NK-cellers effektorfunktioner vid leukemi

Engelsk projekttitel:  Improving NK cell effector functions in leukemia

Kontaktperson:    Fredrik Bergh Thoren, Biomedicin, GU
    fredrik.thoren@gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Immunbiologi och immunterapi vid kronisk myelomonocytär leukemi

Engelsk projekttitel:  Immunobiology and immunotherapy in chronic myelomonocytic leukemia

Svensk projekttitel:   Histamin/IL-2-baserad immunterapi vid kronisk myelomonocytär leukemi

Engelsk projekttitel:  Histamine dihydrochloride / Interleukin-2-based immunotherapy in chronic  
    myelomonocytic leukemia

Kontaktperson:    Johan Aurelius, Medicin, GU
    johan.aurelius@gu.se

Källa:    CF

Källa:    EPN
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Kontaktperson:    Kristoffer Hellstrand, Biomedicin, GU
    kristoffer.hellstrand@microbio.gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Karakterisering av nya prognostiska och epigenetiska biomarkörer vid kronisk  
    lymfatisk leukemi

Kontaktperson:    Meena Kanduri, Medicin, GU
    meena.kanduri@gu.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Immunologisk återhämtning efter behandling för B-cellslymfom

Kontaktperson:    Karin Mellgren, Kliniska vetenskaper, GU
    karin.mellgren@vgregion.se

Källa:    BCF

Svensk projekttitel:   Karakterisering av epigenetisk reglering i kronisk lymfatisk leukemi och 
    mantle cell

Engelsk projekttitel:  Characterization of epigenetic regulation in Chronic lymphocytic leukemia  
    and Mantle cell lymphoma

Kontaktperson:    Meena Kanduri, Biomedicin, GU
    meena.kanduri@gu.se

Källa:    VR

Svensk projekttitel:   Kliniska och experimentella studier vid MDS och Sekundär AML

Engelsk projekttitel:  Clinical and experimental studier with MDS and secondary AML

Kontaktperson:    Hege Garelius, Inst för medeicin, Hematologen, RCC väst
    hege.garelius@vgregion.se 

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Molekylära mekanismer vid utveckling av akut myeloisk leukemi

Engelsk projekttitel:  Molecular mechanisms in the development of acute myeloid leukemia

Kontaktperson:    Lars Palmqvist, Biomedicin, GU
    lars.palmqvist@clinchem.gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Prognostiska och prediktiva biomarkörer vid diffust storcelligt B-cellslymfom

Engelsk projekttitel:  Prognostic  and predictive biomarkers in diffuse large B-cell lymphoma

Kontaktperson:    Per-Ola Andersson, Medicin, GU
    per-ola.andersson@vgregion.se

Källa:    CF
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Svensk projekttitel:   Riskfaktorer för tidig död vid multipelt myelom

Engelsk projekttitel:  Risk factors for early death in Myeloma

Kontaktperson:    Ulf-Henrik Mellqvist, Medicin, GU
    ulf-henrik.mellqvist@vgregion.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Photovoice för Patients with MDS

Engelsk projekttitel:  Photovoice for Patients with MDS

Kontaktperson:    Hege Garelius, Inst för medeicin, Hematologen, RCC väst
    hege.garelius@vgregion.se 

Källa:     Direkt kontakt

Engelsk projekttitel:  Prospective controlled study of allogeneic stem cell transplantation (allo-SCT)  
    in elderly patients with Acute Myeloid Leukemia and genital graft-versus-host  
    disease and androgen hormones in women after allo-SCT

Kontaktperson:    Mats Brune, Medicin, GU
    brune@gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Prospektiv kontrollerad studie av allogen stamcellstransplantation (alloSCT)  
    efter reducerad förbehandling vid akut myeloisk leukemi hos patienter över  
    50 år, samt studier av genital GvHD och androgena hormoner hos kvinnor  
    efter alloSCT

Engelsk projekttitel:  Phase III Clinical Study of Allogeneic Stem Cell Transplantation with Reduced  
    Conditioning (RICT)  versus Best Standard of Care in Acute Myeloid 
    Leukemia (AML) in First Complete remission

Kontaktperson:    Mats Brune, Medicin, GU
    brune@gu.se

Källa:    VR

Svensk projekttitel:   Risk för osteoporos och fraktur hos patienter som genomgått
    benmärgstransplantation i Västra Götaland

Kontaktperson:    Catharina Lewerin, Medicin, GU
    catharina.lewerin@vgregion.se 

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Svenska Lymfomgruppen

Engelsk projekttitel:  Swedish Lymphoma Group

Kontaktperson:    Herman Nilsson-Ehle, Medicin, GU
    herman.n-ehle@vgregion.se

Källa:    CF
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Bröst, 41 projekt

Svensk projekttitel:   Bayer: En fas II randomiserad, dubbel-blind, placebo-kontrollerad studie av  
    Radiom-223 ichloride jämfört med placebo när administrerats till 
    metastaserad HER2 negativ hormonreceptorpositiv bröstcancer med 
    skelettmetastaser som behandlats med 
    hormonbehandling bakgrundsbehandling

Engelsk projekttitel:  Bayer: A phase II randomized double-blind, placebo-controlled trial of 
    radium-223 dichloride versus placebo when administred to metaststic HER2  
    negativ hormone receptor positive breats cancer subjects with bone 
    metastases treated with hormonal treatment background therapy

Kontaktperson:    Dan Lundstedt, Kliniska vetenskaper, GU
    dan.lundstedt@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  Breast cancer in Pregnancy: Prospective and Retrospective Register Study of  
    the German Breast Group (GBG) for Diagnosis and Treatment of 
    Breast Cancer in Pregnancy

Kontaktperson:    Barbro Linderholm, Kliniska vetenskaper, GU
    barbro.linderholm@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  Brocade: A Randomized, Phase 2 Study of the Efficacy and Tolerability of   
    Veliparib in Combination with Temozolomide or Veliparib in Combination  
    with Carboplatin and Paclitaxel Versus Placebo Plus Carboplatin and 
    Paclitaxel in Subjects with BRCA1 or BRCA2 Mutation and Metastatic 
    Breast Cancer

Kontaktperson:    Zakaria Einbeigi, Kliniska vetenskaper, GU
    zakaria.einbeigi@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  CAX: Effect of angiogenes inhibiting therapy in patients progressing on 
    endocrine treatment – a translational phase II study

Kontaktperson:    Barbro Linderholm, Kliniska vetenskaper, GU
    barbro.linderholm@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  Clinical and biological characterization of Male Breast Cancer : an 
    international retrospective EORTC, BIG and NABCG intergroup study
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Svensk projekttitel:   Effekt av adjuvant behandling beroende på biologisk typ av bröstcancer

Engelsk projekttitel:  Treatment efficacy of adjuvant treatment depending on biological subtype of  
    breast cancer

Kontaktperson:    Per Karlsson, Kliniska vetenskaper, GU
    per.karlsson@oncology.gu.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Effekt av angiogeneshämmande behandling vid progress på endokrin 
    behandling och för patienter med trippelnegativ bröstcancer, en translationell  
    studie inom Svensk bröstonkologisk förening

Kontaktperson:    Barbro Linderholm, Kliniska vetenskaper, GU
    barbro.linderholm@oncology.gu.se

Källa:    EPN

Kontaktperson:    Barbro Linderholm, Kliniska vetenskaper, GU
    barbro.linderholm@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  Co-SOFT: Cognitive Function substudy ANZ 0701 a substudy to soft

Kontaktperson:    Per Karlsson, Kliniska vetenskaper, GU
    per.karlsson@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  Elderly Pertuzumab and Trastuzumab (PH) versus PH plus metronomic   
    chemotherapy (PHM) in the elderly population who may continue om 
    T-DM1 alon following disease progression while on PH/PHM: an opend-label  
    multicentre randomized phase II selection trial of the EORTC Elderly Task  
    Force and Breast Cancer Group

Kontaktperson:    Barbro Linderholm, Kliniska vetenskaper, GU
    barbro.linderholm@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   En fas III, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie av LEE011  
    i kombination med letrozol, till postmenopausala kvinnor med hormon
    receptor-positiv, HER-2 negativ, avancerad bröstcancer som inte har fått   
    någon tidigare behandling för avancerad sjukdom

Kontaktperson:    Barbro Linderholm, Kliniska vetenskaper, GU
    barbro.linderholm@oncology.gu.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   En öppen, trearmad, randomiserad fas III multicenterstudie jämförande 
    värdet av neoadjuvant behandling med lapatinib, trastuzumab och
    kombination av lapatinib och trastuzumab plus paclitaxel vid ErbB2 
    positiv bröstcancer
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Kontaktperson:    Zakaria Einbeigi, Kliniska vetenskaper, GU
    zakaria.einbeigi@oncology.gu.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   IBCSG 22-00: (CM). Lågdos cytostatikabehandling som 
    angiogeneshämmande behandling efter adjuvant cytostatikabehandling för  
    patienter med östrogen och progesteron receptor negativ bröstcancer

Kontaktperson:    Barbro Linderholm, Kliniska vetenskaper, GU
    barbro.linderholm@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Klinisk och biologisk karakterisering av manlig bröstcancer: En internationell  
    klinisk prövning med EORT, BIG och NABCG

Kontaktperson:    Barbro Linderholm, Kliniska vetenskaper, GU
    barbro.linderholm@oncology.gu.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Klinisk relevans av en kombinerad panel med fyra genmarkörer för 
    bröstcancer specifik överlevnad

Engelsk projekttitel:  Prognostic and functional relevance of a four-marker panel associated with  
    breast cancer-specific survival

Kontaktperson:    Khalil Helou, Kliniska vetenskaperm, GU
    khalil.helou@oncology.gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   KOHORT: Kohortstudie av bröstrecidiv efter bröstbevarande efterföljande  
    strålbehandling vid primär invasiv bröstcancer

Kontaktperson:    Zakaria Einbeigi, Kliniska vetenskaper, GU
    zakaria.einbeigi@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Kvinnors erfarenhet av webbstöd under adjuvant behandling för bröstcancer

Engelsk projekttitel:  Challenges of Evaluating a Computer-based Educational Program for Women  
    Diagnosed with Early-stage Breast Cancer: a randomized controlled trial

Kontaktperson:    Ingalill Koinberg, Vårdvetenskap och hälsa, GU
    ingalill.koinberg@gu.se

Källa:    EPN

Engelsk projekttitel:  M12-914: A Phase III randomized placebo-controlled trial of carboplatin and  
    paclitaxel with or without the PARP inhibitor Veliparib(ABT-888) in 
    metastatic or locally advanced unresectable BRCA associated breast cancer

Kontaktperson:    Zakaria Einbeigi, Kliniska vetenskaper, GU
    zakaria.einbeigi@oncology.gu.se
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Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  Male breast cancer study. Clinical and biological characterization of Male 
    Breast Cancer : an international Prospective EORTC, BIG and NABCG   
    intergroup study

Kontaktperson:    Barbro Linderholm, Kliniska vetenskaper, GU
    barbro.linderholm@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  Micro RNA/CTC: The potential of circulating microRNA´s and circulating  
    tumour cells (CTC´s) as tools for prediction of therapy response in advanced  
    breast cancer (ABC) a clinical study with combined Quality of 
    Life assessment

Kontaktperson:    Barbro Linderholm, Kliniska vetenskaper, GU
    barbro.linderholm@oncology.gu.se 

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Mindfulness vid bröstcancer. 
    En randomiserad kontrollerad interventionsstudie

Engelsk projekttitel:  A randomized controlled mindfulness based  intervention in women with   
    breast cancer

Kontaktperson:    Elisabeth Kenne Sarenmalm,
    elisabeth.kenne.sarenmalm@vgregion.se

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Molekylär karakterisering av cirkulerande tumörceller i bröstcancer

Engelsk projekttitel:  Molecular characterization of circulating tumor cells in breast cancer

Kontaktperson:    Thomas Kroneis, Biomedicin, GU
    thomas.kroneis@gu.se

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  Mona Leesa2: A randomized double-blind, placebo-controlled study of
    LEE011 in combination with letrozole for the treatment of postmenopausal  
    women with hormone receptor positive, HER2-negative, advanced breast   
    cancer who received no prior therapy for advanced disease

Kontaktperson:    Barbro Linderholm, Kliniska vetenskaper, GU
    barbro.linderholm@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  NEO ALTTO. Neoadjuvant Lapatinib and/or Trastuzumab Treatment 
    Optimization Study

Kontaktperson:    Zakaria Einbeigi, Kliniska vetenskaper, GU 
    zakaria.einbeigi@oncology.gu.se
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Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  Olympia: A randomized, double-blind, parallel group, placebo-controlled 
    multicentre phase III study to assess the efficacy aand safety of olaparib   
    versus placebo as adjuvant treatment in patients with germline BRCA1/2 
    mautations and high risk HER2 negative primary breast cancer who have   
    completed definitive local treatment and neoadjuvant or 
    adjuvant chemotherapy

Kontaktperson:    Barbro Linderholm, Kliniska vetenskaper, GU 
    barbro.linderholm@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  P-53: A phase III, open, randomized, A multicentre study. First prospective  
    intergroup translational research trial assessing the potential predictive value  
    of p53 using a functional assay in breast in patient with locally  
    advanced/inflammatory or large operable breast cancer prospectively  
    randomised to a taxane versus a non taxane regimen

Kontaktperson:    Zakaria Einbeigi, Kliniska vetenskaper, GU 
    zakaria.einbeigi@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  Panter-studien/IBCSG 25 study. A randomized phase III-study.  
    Comparing  biweekly and tailored epirubicin+cyclophosphamide followed by  
    biweekly tailored docetaxel (dtEC=>dt) (Arm A). Three weekly epirubicin+ 
    cyclophosphamide, 5-fluorouracid followed by docetaxel (FEC=>T) Arm B in  
    lymph node positive breast cancer patients – a continuation of the feasibility  
    part of the SBG 2004-1 phase II study

Kontaktperson:    Zakaria Einbeigi, Kliniska vetenskaper, GU
    zakaria.einbeigi@oncology.gu.se 

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Perjeta + Herceptin med eller utan lågdos cytostatikabehandling för äldre   
    bröstcancerpatienter: en randomiserad fas II prövning från EORTC Elderly  
    task Force och Breast Cancer Group 

    Tidigare: Pertuzumab + trastuzumab (PH) jämfört med PH plus  
    metronomisk kemoterapi (PHM) i den äldre populationen med  
    HER2+ metastatisk bröstkancer som kan fortsätta med endast T-DM1 efter  
    sjukdomsprogression med PH/PHM: En öppen, multicenter, randomiserad  
    urvalsprövning fas II från EORTC, Elderly Task Force och 
    Breast Cancer Group

Kontaktperson:    Barbro Linderholm, Kliniska vetenskaper, GU  
    barbro.linderholm@oncology.gu.se

Källa:    EPN

Engelsk projekttitel:  PREDIX: Neoadjuvant response-guided treatment of HER2 positive breast  
    cancer – Part of a set of translational randomized phase II trials based on   
    molecular subtypes

Kontaktperson:    Zakaria Einbeigi, Kliniska vetenskaper, GU 
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    zakaria.einbeigi@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  PROMIX: Preoperative treatment of breastcancer with a combination of  
    epirubicin, docetaxel and bevacizumab. A translational trial on molecular   
    markers and functional imaging to predict response early

Kontaktperson:    Zakaria Einbeigi, Kliniska vetenskaper, GU 
    zakaria.einbeigi@oncology.gu.se 

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Randomiserad internationell studie för att få ökad kunskap om bästa 
    antihormonella behandling till bröstcancerpatienter som får diagnosen innan  
    klimakteriet. Studie initierad av Internationella 
    bröstcancerstudiegruppen (IBCSG).

Kontaktperson:    Per Karlsson, Kliniska vetenskaper, GU 
    per.karlsson@oncology.gu.se

Källa:    EPN

Engelsk projekttitel:  SBG 2000-1: Individually Dose-adjusted FEC compared to standard FEC as  
    adjuvant chemotherapy for node positive or high risk node negative 
    breast cancer

Kontaktperson:    Zakaria Einbeigi, Kliniska vetenskaper, GU 
    zakaria.einbeigi@oncology.gu.se 

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  SBG 2004-1: A phase II study continuing into a randomized phase III study.  
    Comparision of safety, feasibility and efficacy of dose dense and tailored and  
    dose escalated epirubicib + cyclophosphamide followed by docetaxel (dEC_T)  
    or dose dense epirubicin + cyclophosphamide followed by docetaxel (EC_T)  
    or docetaxel + doxorubicin + cyclophosphamide (TAC) in lymph node positive  
    breast cancer patients

Kontaktperson:    Zakaria Einbeigi, Kliniska vetenskaper, GU 
    zakaria.einbeigi@oncology.gu.se

Källa:    KPE.

Svensk projekttitel:   Skräddarsydda nya behandlingsmetoder för olika former av bröstcancer   
    baserat på kontrasterande effekter av lågt syretryck på förekomsten 
    av cancerstamceller

Kontaktperson:    Göran Landberg, Biomedicin, GU 
    goran.landberg@gu.se 

Källa:    CF/VR

Engelsk projekttitel:  SOFT: A phase III trial evaluating the role of ovarian suppression and the role  
    of exemestane as adjuvant therapies for premenopausal women with  
    endocrine responsive breastcancer

Kontaktperson:    Per Karlsson, Kliniska vetenskaper, GU 
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    per.karlsson@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  SOFT-EST: A substudy of the Soft trial to investigate estrogen suppression for  
    patients participating in arms B and C of the Soft trial

Kontaktperson:    Per Karlsson, Kliniska vetenskaper, GU 
    per.karlsson@oncology.gu.se

Källa:    KPE/

Engelsk projekttitel:  SOLD: A randomized phase III study comparing trastuzumab plus docetaxel  
    (HT) followed by 5-FU, epirubicin, and cyclophosphamide (FEC) to the same  
    regimen followed by sinlge-agent trastuzumab as adjuvant treatments for   
    early breast cancer

Kontaktperson:    Zakaria Einbeigi, Kliniska vetenskaper, GU
    zakaria.einbeigi@oncology.gu.se 

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  SWEA-studien: The Swedish BRCA1 & BRCA2 study collaborators 
    (SWE- BRCA) Extended Analysis

Kontaktperson:    Zakaria Einbeigi ; Anna Öfverholm, Kliniska vetenskaper, GU
    zakaria.einbeigi@oncology.gu.se 

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  TEXT: A phase III trial evaluating the role of Exemestane plus GnRH  
    analogue as adjuvant therapy for premonopausal women with endocrine 
    responsive breastcancer

Kontaktperson:    Per Karlsson, Kliniska vetenskaper, GU 
    per.karlsson@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Translationella molekylärbiologiska studier för individualiserad behandling  
    och förbättrad prognos för bröstcancerpatiener med fokus på endokrin  
    resistens och trippel negativ bröstcancer (TNBC)

Kontaktperson:    Barbro Linderholm, Kliniska vetenskaper, GU 
    barbro.linderholm@oncology.gu.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Uppföljning av modifierad kirurgisk teknik vid bröstcancer

Kontaktperson:    Roger Olofsson Bagge, Kliniska vetenskaper, GU 
    roger.olofsson@surgery.gu.se 

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Webbaserat undervisningsprogram för kvinnor opererade för bröstcancer
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Engelsk projekttitel:  A web-based patient education program for women operated for breast cancer  
    undergoing treatment with curative intent

Kontaktperson:    Ingalill Koinberg, Vårdvetenskap och hälsa, GU 
    ingalill.koinberg@gu.se

Källa:    EPN
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Bukspottkörtel, 4 projekt

Svensk projekttitel:   Pankreas cystvätska och galla som biomarkörer för upptäckt av cancer och  
    förstadier till cancer

Engelsk projekttitel:  Pancreatic cyst fluid and bile molecules as biomarkers for cancer detection  
    and cancer progression

Kontaktperson:    Gunnar C Hansson, Biomedicin, GU 
    gunnar.hansson@medkem.gu.se 

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Innebär tumörengagemang av körtel 8 vid bukspottkörtelcancer dålig  
    överlevnadsvinst vid kirurgi?

Kontaktperson:    Claes Jönsson, Avd för kirurgi, SU 
    claes.jonsson@vgregion.se

Källa:    EPN

Engelsk projekttitel:  Swedish Study Group for Pancreatic Cancer (SSPAC)

Kontaktperson:    Claes Jönsson, Avd för kirurgi, SU 
    claes.jonsson@vgregion.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Kirurgi eller stent vid pancreascancer

Kontaktperson:    Claes Jönsson, Avd för kirurgi, SU 
    claes.jonsson@vgregion.se

Källa:    EPN
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Cancer, övrigt, 35 projekt

Svensk projekttitel:   Att stoppa tumörtillväxt genom att blockera klyvningen av filamin A-proteinet

Engelsk projekttitel:  Inhibiting tumor growth by targeting filamin A cleavage

Kontaktperson:    Levent Akyürek, Biomedicin, GU 
    levent.akyurek@gu.se 

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Att bli botad från cancer med helt återställd fysisk och psykisk hälsa – 
    att förstå hur sena biverkningar och den stress de ger kan förhindras 
    eller lindras

Kontaktperson:    Gunnar Steineck, Kliniska vetenskaper, GU 
    gunnar.steineck@oncology.gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Att öka den närståendes grad av beredskap inför makens eller makans död i  
    cancer - en randomiserad intervention

Engelsk projekttitel:  Increasing the next of kin´s degree of preparedness for her or his spouse´s  
    death due to cancer - a randomized intervention

Kontaktperson:    Gunnar Steineck, Kliniska vetenskaper, GU 
    gunnar.steineck@oncology.gu.se

Källa:    VR

Svensk projekttitel:   Betydelsen av CAAX-proteiner och dess posttranslationella modifikationer:  
    från biokemi till inflammation och åldrande

Kontaktperson:    Martin Bergö, Medicin, GU 
    martin.bergo@gu.se

Källa:    VR

Svensk projekttitel:   Bioinformatiska metoder för identifiering av funktionella icke-kodande  
    förändringar i tumörgenom med tillämpning på storskaliga cancerdata

Engelsk projekttitel:  Bioinformatics strategies for identification of non-coding driver alterations in  
    tumor genomes with application to large-scale cancer datasets

Kontaktperson:    Erik Larsson Lekholm, Biomedicin, GU 
    erik.larsson@gu.se 

Källa:    VR
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Svensk projekttitel:   Biologiska effekter av exosom-lika extracellulära vesiklar i tumörer

Engelsk projekttitel:  Function of exosomeslike extracellular vesicles subsets in  
    tumor microenvironment

Kontaktperson:    Jan Lötvall, Medicin, GU 
    jan.lotvall@gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Cellulära responser på cancerterapi

Engelsk projekttitel:  Cellular responses to cancer therapy

Kontaktperson:    Per Sunnerhagen, Kemi och molekylärbiologi, GU 
    per.sunnerhagen@cmb.gu.se 

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Checkpointkinaser som målprotein för läkemedel mot Myc-inducerad cancer

Kontaktperson:    Jonas Nilsson, Kliniska vetenskaper, GU 
    jonas.a.nilsson@surgery.gu.se 

Källa:    VR

Svensk projekttitel:   Datorbaserad modellering för cancer-diagnostik och behandling

Engelsk projekttitel:  Computational Modeling in Cancer Diagnosis and Therapy

Kontaktperson:    Leif Eriksson, Kemi och molekylärbiologi, GU 
    leif.eriksson.4@gu.se

Källa:    VR

Svensk projekttitel:   Diagnosgrupper för framtagande av nationella forskningsprotokoll för  
    protonbehandling och konformell fotonbehandling vid Skandionkliniken (Sk)  
    och resp universitets-/hemortssjukhus

Kontaktperson:    Thomas Björk-Eriksson, Kliniska vetenskaper, GU 
    thomas.bjork-eriksson@oncology.gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   En ny behandlingsstrategi för ökad bot vid cancersjukdom: 
    Translationell forskning om radio-immunoterapi med riktad 
    alfa-partikel strålning

Kontaktperson:    Per Albertsson, Kliniska vetenskaper, GU  
    per.albertsson@oncology.gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   EORTC-studien: Livskvalitéformulär Utvärdering: Fatigue + Elderly

Kontaktperson:    Eva Hammerlid, Kliniska vetenskaper, GU 



27

    eva.hammerlid@orlssu.gu.se

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Farmakometrisk optimering av kemoterapi

Engelsk projekttitel:  Developing future combination chemotherapy by pharmacometric modelling

Kontaktperson:    Michael Ashton, Neurovetenskap och fysiologi, GU 
    michael.ashton@pharm.gu.se

Källa:    VR

Svensk projekttitel:   Identifiering av mekanismer och processer som kontrollerar bildandet av   
    stressgranula – betydelse för uppkomst och utveckling av cancer

Engelsk projekttitel:  Identifying machineries and pathways controlling stress granule formation –  
    roles in cancer initiation and progression

Kontaktperson:    Beidong Liu, Kemi och molekylärbiologi, GU 
    lui.beidong@cmb.gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Forkheadgeners roll i embryonalutveckling och cancer

Engelsk projekttitel:  Forkhead genes in development and cancer

Kontaktperson:    Peter Carlsson, Kemi och molykelärbiologi, GU 
    peter.carlsson@cmb.gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Infektioner som orsakar cancer hos patienter med nedsatt immunförsvar

Engelsk projekttitel:  Cancer causing infections in immunocompromised patients

Kontaktperson:    Erik Larsson Lekholm, Biomedicin, GU 
    erik.larsson@gu.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Kan biomarkörer påvisa neurotoxiska sidoeffekter av strålbehandling?

Kontaktperson:    Thomas Björk-Eriksson, Kliniska vetenskaper, GU 
    thomas.bjork-eriksson@oncology.gu.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Karakterisering av de molekylära konsekvenserna vid inhibition av  
    Ras-typ GTPase prenylering

Kontaktperson:    Marc Pilon, Kemi och molekylärbiologi, GU 
    marc.pilon@cmb.gu.se

Källa:    CF
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Svensk projekttitel:   Långa icke-kodande RNA i tumörutveckling och tumörprogression

Engelsk projekttitel:  Long noncoding RNAs in tumor development and Progression

Kontaktperson:    Chandrasekhar Kanduri, Biomedicin, GU 
    kanduri.chandrasekhar@gu.se 

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Metoder och modeller för tumör detektion och responsuppskattningar  
    vid radionuklidterapi

Engelsk projekttitel:  Models and methods for tumour detection and response estimates in 
    radionuclide therapy

Kontaktperson:    Peter Bernhardt, Kliniska vetenskaper, GU 
    peter.bernhardt@gu.se 

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Mitokondriella DNA mutationer och cancer

Engelsk projekttitel:  Mitochondrial DNA mutations and Cancer

Kontaktperson:    Maria Falkenberg, Biomedicin, GU 
    maria.falkenberg@medkem.gu.se 

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Nya strategier för att förbättra platinumbaserade cancerbehandlingar - 
    translationell forskning från mask till människa

Engelsk projekttitel:  Novel strategies to improve platinum-based cancer treatment - 
    a translational research approach from worm to human

Kontaktperson:    Peter Naredi, Kliniska vetenskaper, GU 
    peter.naredi@gu.se 

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Om ROS och p53-aktivering som läkemedelstargets mot cancer, 
    och konsekvensen av antioxidant-tillskott

Engelsk projekttitel:  On ROS and p53 activation as drug targets in cancer and the potential risk of  
    antioxidant supplementation

Kontaktperson:    Per Lindahl, Biomedicin, GU 
    per.lindahl@medkem.gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Onkogena processer och mitokondriell genexpression

Engelsk projekttitel:  Oncogenic processes and mitochondrial gene expression

Kontaktperson:    Claes Gustafsson, Biomedicin, GU 
    claes.gustafsson@medkem.gu.se 
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Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Målsökande intern strålbehandling av spridd cancer med alfastrålarna At-211  
    och Bi-213

Engelsk projekttitel:  Pre-clinical and clinical evaluation and dosimetry of Targeted Alpha Therapy  
    for treatment of metastatic cancer

Kontaktperson:    Lars Jacobsson, Kliniska vetenskaper, GU 
    lars.jacobsson@radfys.gu.se 

Källa:    Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Retrospektiv uppföljning av komplikationer i samband med inläggning och  
    omvårdnad av centrala venkatetrar hos cancerpatienter

Engelsk projekttitel:  Retrospective observational study of complications associated with use of   
    central venous catheters in cancer patients

Kontaktperson:    Sophie Lindgren, Kliniska vetenskaper, GU 
    sophie.lindgren@gu.se 

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Rollen för det molekylära chaperonet CCT i remodellering av cellskelettet 
    och metastasering

Engelsk projekttitel:  The role of the molecular chaperone CCT in remodeling of the cytoskeleton  
    and metastasis

Kontaktperson:    Julie Grantham, Kemi och molekylärbiologi, GU 
    julie.grantham@cmb.gu.se 

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Strategier för identifiering av funktionella icke-kodande förändringar 
    i tumörgenom

Engelsk projekttitel:  Bioinformatics strategies for identification of non-coding driver alterations in  
    tumor genomes

Kontaktperson:    Erik Larsson Lekholm, Biomedicin, GU 
    erik.larsson@gu.se 

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Studie för utveckling av EORTC livskvalitetsfrågeformulär avseende cachexia  
    (betydande undernäring), att användas internationellt inom cancervården

Kontaktperson:    Eva Hammerlid, Kliniska vetenskaper, GU 
    eva.hammerlid@orlss.gu.se 

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Studier av tumörrespons, återfallslokalisation och biverkningar efter  
    strålbehandling
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Kontaktperson:    Per Albertsson, Kliniska vetenskaper, GU 
    per.albertsson@oncology.gu.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Targeted Alfa-Terapi: Utveckling av radiofarmakakemi

Kontaktperson:    Sture Lindegren, Kliniska vetenskaper, GU 
    sture.lindegren@radfys.gu.se 

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Tumör-värdcellsinteraktioner vid progressiv cancer cachexi

Engelsk projekttitel:  Tumor-host interactions in progressive cancer cachexia

Kontaktperson:    Kent Lundholm, Kliniska vetenskaper, GU 
    kent.lundholm@surgery.gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Tumörkarakterisering och tidig utvärdering av cancerbehandling med   
    avancerade MR-metoder

Engelsk projekttitel:  Tumour characterisation and early response assessment of tumour therapy  
    with advanced MR techniques

Kontaktperson:    Maria Ljungberg, Kliniska vetenskaper, GU 
    maria.ljungberg@vgregion.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Utveckling av (Monte Carlo) kvalitetssäkringssystem för patientspecifik dos 
    beräkningskontroll vid strålbehandling med avancerade rotationstekniker

Engelsk projekttitel:  Monte Carlo patient-specific pre-treatment QA system for volumetric  
    modulated arc therapy

Kontaktperson:    Roumiana Chakarova, Kliniska vetenskaper, GU 
    roumiana.chakarova@vgregion.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Utveckling av radiofarmaka kemi med alfa strålande nuklider för målsökande  
    behandling av spridd cancer

Engelsk projekttitel:  Development of Radiopharmaceutical Chemistry for Targeted Alpha Therapy  
    of Disseminated Cancer

Kontaktperson:    Sture Lindegren, Kliniska vetenskaper, GU 
    sture.lindegren@radfys.gu.se 

Källa:    VR
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Flera tumörområden, 5 projekt

Svensk projekttitel:   Antioxidanter påskyndar cancerutveckling! Klinisk betydelse vid lungcancer  
    och malignt melanom

Kontaktperson:    Martin Bergö, Medicin, GU 
    martin.bergo@gu.se 

Källa:    Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Forsatta studier av canceröverlevare - kunskap om dos, tarmbakterier, 
    stamceller och inflammation för att återställa tarmhälsan 
    efter strålbehandling

Engelsk projekttitel:  Continuous studies of long-term side effects among cancer survivors – 
    focus on bowel health and understanding the interplay between stem cells, 
    gut microbiota and inflammation

Kontaktperson:    Gunnar Steineck, Kliniska vetenskaper, GU 
    gunnar.steineck@oncology.gu.se 

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Studier av genomiska imbalanser och mutationer i primärtumörer och 
    metastaser från patienter med adenoidcystisk cancer

Engelsk projekttitel:  Studies of genomic imbalances and mutations in primary tumors and 
    metastases from patients with adenoid cystic carcinoma

Kontaktperson:    Fredrik Persson, Kliniska vetenskaper, GU 
    fredrik.l.persson@vgregion.se 

Källa:    Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Tidig upptäckt av cancer med alarmsymtom och allmänna symtom 
    i primärvården

Engelsk projekttitel:  Early detection of cancer with alarm symptoms and general symptoms in 
    primary health care

Kontaktperson:    Marcela Ewing, Regionalt cancercentrum väst 
    marcela.ewing@rccvast.se  

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Tryckkammarbehandling vid besvär från urinblåsan som uppkommit efter  
    strålbehandling mot cancer i bäckenregionen
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Engelsk projekttitel:  RICH-ART (Radiation Induced Cystitis treated with Hyperbaric Oxygen - 
    A Randomized controlled Trial)

Kontaktperson:    Nicklas Oscarsson, Kliniska vetenskaper, GU 
    nicklas.oscarsson@vgregion.se

Källa:    EPN
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Gynekologi, 17 projekt

Engelsk projekttitel:  A phase III Trial of postoperative chemotherapy or no further treatment for  
    patients with node-negative stage I-II intermediate or high risk endometrial  
    cancer. ENGOT-EN2-DGCG / EORTC-55102

Kontaktperson:    Janusz Marcickiewicz, Kvinnokliniken, Hallands sjukhus 
    janusz.marcickiewicz@regionhalland.se  

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Deltagande i cervixcancerscreening vid psykisk sjukdom

Engelsk projekttitel:  Participation in a Swedish cervical cancer screening program among women  
    with psychiatric diagnoses 

Kontaktperson:    Björn Strander, Regionalt cancercentrum väst 
    bjorn.strander@rccvast.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   En fas 3 randomiserade  studie  med opererade , körtelnegativa  hög och 
    medelhögrisk corpuscancer stadium I-II patienter där patienter randomiseras  
    till cellgiftsbehandling jämfört med observation arm

Engelsk projekttitel:  ENGOT A phase III Trial of postoperative chemotherapy or no further 
    treatment for patients with node-negative stage I-II intermediate or high risk  
    endometrial cancer

Kontaktperson:    Shokoufeh Manouchehrpour, Avd för onkologi, SU 
    shokoufeh.manouchehr@vgregion.se 

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  HPV epidemic explaining rising incidence in cervical dysplasia

Kontaktperson:    Emilia Alfonzo, Kliniska vetenskaper, GU 
    emilia.alfonzo@vgregion.se  

Källa:     Direkt kontakt

Engelsk projekttitel:  Incidence in vaginal cancer after cervical cancer

Kontaktperson:    Emilia Alfonzo, Kliniska vetenskaper, GU 
    emilia.alfonzo@vgregion.se 

Källa:     Direkt kontakt
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Svensk projekttitel:   Långtidsöverlevnad och Prognostiska Faktorer vid Endometriecancer - 
    en populationsbaserad kohortstudie i norra Halland och Västra Götaland

Kontaktperson:    Janusz Marcickiewicz, Kvinnokliniken, Hallands sjukhus 
    janusz.marcickiewicz@regionhalland.se 

Källa:     Direkt kontakt

Engelsk projekttitel:  MoMaTEC 2 study: Biomarker Guided Treatment in Gynaecological Cancer

Kontaktperson:    Janusz Marcickiewicz, Kvinnokliniken, Hallands sjukhus 
    janusz.marcickiewicz@regionhalland.se 

Källa:     Direkt kontakt 

Svensk projekttitel:   Målsökande strålbehandling vid äggstockscancer - en fas I studie

Kontaktperson:    Per Albertsson, Kliniska vetenskaper, GU 
    per.albertsson@oncology.gu.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Ovarialcancer i Västra sjukvårdsregionen 2003 - 2013: Återfallsmönster och  
    uttryck av behandlingstarget, samt ADCC-aktivitet av tilltänkt antikropp

Kontaktperson:    Per Albertsson, Kliniska vetenskaper, GU 
    per.albertsson@oncology.gu.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Populationsbaserad retrospektivstudie kring sjukdomsspecifika faktorer 
    i förhållande till återfall och relativ överlevnad vid ovarialcancer 
    i Västra sjukvårdsregionen 

Kontaktperson:    Pernilla Dahm-Kähler, Kliniska vetenskaper, GU 
    pernilla.dahm-kahler@vgregion.se  

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Prevalens, komplikationer och riskfaktorer för lymfödem efter pelvin och   
    paraaortal lymfadenektomi vid primär radikal operation för 
    endometriecancer kliniskt FIGO stadium 1 och 2

Kontaktperson:    Janusz Marcickiewicz, Kvinnokliniken, Hallands sjukhus 
    janusz.marcickiewicz@regionhalland.se 

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Robotkirurgi jämfört med öppen kirurgi vid kirurgisk behandling av 
    corpuscancer. Robotassisterad laparoskopi vid corpuscancer- en studie med  
    inriktning på behandlingsresultat hos överviktiga och äldre kvinnor, 
    livskvalitet och kostnad per patient

Kontaktperson:    Pernilla Dahm-Kähler, Kliniska vetenskaper, GU 
    pernilla.dahm-kahler@vgregion.se 
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Svensk projekttitel:   Uppföljning av fertilitetsbevarande kirurgi vid tidiga stadier av cervixcancer  
    avseende kirurgiskt, onkologiskt och obstetriskt utfall samt livskvalitet

Kontaktperson:    Cecilia Malmsten, Kliniska vetenskaper, GU  
    cecilia.malmsten@vgregion.se 

Källa:     Direkt kontakt 

Svensk projekttitel:   Uppföljning av fertilitetsbevarande kirurgi vid tidiga stadier av cervixcancer  
    avseende kirurgiskt, onkologiskt och obstetriskt utfall samt livskvalitet

Kontaktperson:    Pernilla Dahm-Kähler,Kliniska vetenskaper, GU 
    pernilla.dahm-kahler@vgregion.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Utveckling av test för tidig diagnostik av äggstockscancer med nya 
    specifika biomarkörer

Engelsk projekttitel:  Exploring liquid biopsies in the search for new ovarian cancer biomarkers;  
    specific focus on tumor DNA and histology specific patterns

Kontaktperson:    Karin Sundfeldt, Kliniska vetenskaper, GU 
    karin.sundfeldt@obgyn.gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Validering av det Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer

Engelsk projekttitel:  Validaition of the Swedish Quality registry of Gynecologic Cancer

Kontaktperson:    Per Rosenberg, Regionalt cancercentrum väst 
    per.rosenberg@regionostergotland.se

Källa:    EPN

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Studier av endogena cellulära och molekylära mekanismer som orsakar  
    äggstockscancer

Engelsk projekttitel:   Studies of endogenous signals and molecules that contribute to the
    development of ovarian cancers.

Kontaktperson:   Kui Liu, Kemi och molekylärbiologi, GU
    kui.liu@gu.se

Källa:     CF
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Engelsk projekttitel:  Avaglio: A randomized double blind, placebo controlled, multicentre phase 
    III trial of bevacizumab, temozolomide versus placebo, temozolomide and  
    radiotherapy followed by placebo and temozolomide in patients with newly  
    diagnosed glioblastoma

Kontaktperson:    Gunnar Lengstrand, Kliniska vetenskaper, GU 
    gunnar.lengstrand@vgregion.se 

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Epigenomets roll i tumörutveckling och tumöråterfall

Engelsk projekttitel:  The importance of the epigenome in tumour development and recurrance

Kontaktperson:    Helena Carén, Biomedicin, GU 
    helena.caren@clingen.gu.se 

Källa:    CF/VR/BCF

Hjärna och hypofys, 7 projekt

Svensk projekttitel:   Epigenomets roll i tumörutveckling, återfall och resistensutveckling

Kontaktperson:    Helena Carén, Biomedicin, GU 
    helena.caren@clingen.gu.se 

Källa:    BCF

Svensk projekttitel:   Kan fysisk aktivitet lindra skadliga effekter efter behandling för hjärntumör?

Engelsk projekttitel:  Mitigating the effects of childhood brain tumor treatment

Kontaktperson:    Birgitta Lannering, Kliniska vetenskaper, GU 
    birgitta.lannering@vgregion.se

Källa:    BCF

Svensk projekttitel:   Långtidsuppföljning av livskvalitet, symtom på ångest och depression samt  
    upplevelse av vården för patienter med astrocytom grad IV och för 
    deras närstående

Engelsk projekttitel:  Long-term follow-up of QoL and symptom of anxiety and depression, as well  
    as experiences of the care in patients with astrocytoma IV and their relatives

Kontaktperson:    Anneli Ozanne, Vårdvetenskap och hälsa, GUet och Neurologmottagningen,  
    Neurosjukvården, SU 
    anneli.ozanne@gu.se 

Källa:     Direkt kontakt
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Svensk projekttitel:   Neurogenes, strålning och kognitiv funktion - nya strategier för att lindra sena  
    effekter efter strålbehandling mot hjärnan

Engelsk projekttitel:  Neurogenesis, Irradiation and Cognitive Function -Novel Strategies to 
    Ameliorate Late Effects after Radiotherapy to the Brain

Kontaktperson:    Changlian Zhu, Neurovetenskap och fysiologi, GU 
    changlian.zhu@neuro.gu.se 

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Nya strategier för att minska kognitiva svårigheter efter strålning mot den  
    växande hjärnan

Engelsk projekttitel:  Novel Strategies for Reducing Radiation-Induced Cognitive Impairment in  
    the Developing Brain

Kontaktperson:    Changlian Zhu, Neurovetenskap och fysiologi, GU 
    changlian.zhu@neuro.gu.se

Källa:    BCF
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Hud och ögon, 20 projekt

Engelsk projekttitel:  A charge against malignant melanoma

Kontaktperson:    Martin Bergö, Medicin, GU 
    martin.bergo@gu.se 

Källa:    CF

Engelsk projekttitel:  A two-front attack on malignant melanoma

Kontaktperson:    Martin Bergö, Medicin, GU 
    martin.bergo@gu.se 

Källa:    Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   AntiPD 1: En fas III, randomiserad, dubbelblind studie med BMS-936558,  
    nivolumab, jämfört med dakarbazine hos tidigare obehandlade, inoperabla  
    patienter eller patienter med metastaserande malignt melanom

Kontaktperson:    Lars Ny, Kliniska vetenskaper, GU 
    lars.ny@oncology.gu.se 

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Avancerade modeller för precisionsmedicin av malignt melanom

Kontaktperson:    Jonas Nilsson, Kliniska vetenskaper, GU 
    jonas.a.nilsson@surgery.gu.se 

Källa:    CF

Engelsk projekttitel:  Cobrim: A phase III, double-blind, placebo-controlled study of 
    vemurafenib+ placebo versus vemurafenib in combination with GDC-0973 
    in previously untreated BRACV600-mutation positive patients with 
    unresectable locally advanced or metastatic melanoma (GO28141)

Kontaktperson:    Lars Ny, Kliniska vetenskaper, GU 
    lars.ny@oncology.gu.se 

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Combi-AD: En fas III randomiserad, dubbel-blind studie, jämförande 
    kombination av en BRAF-hämmare, dabrafenib, och en MEK-hämmare, 
    trametinib, mot placebo vid adjuvant behandling av högrisk BRAFV600E/K  
    mutationspositivt melanoma efter kirurgi

Kontaktperson:    Ulrika Stierner, Kliniska vetenskaper, GU 
    ulrika.stierner@bredband.net
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Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Combi-D: Combi-D, Mek 115306, kombinationsbehandling med 
    MEK-hämmare och B-RAF hämmare och B-raf hämmare vid avancerat eller  
    metastaserande malignt melanom

Kontaktperson:    Ulrika Stierner, Kliniska vetenskaper, GU 
    ulrika.stierner@bredband.net 

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  Development of a translational platform for the identification of novel 
    targeted and personalized treatments of melanoma in the post-BRAF era

Kontaktperson:    Jonas Nilsson, Kliniska vetenskaper, GU 
    jonas.a.nilsson@surgery.gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   En fas 3, randomiserad, dubbelblind studie med enbart Nivolumab eller   
    Nivolumab kombinerat med Ipilimumab jämfört med enbart Ipilimumab hos  
    patienter med tidigare obehandlat inoperabelt eller metastaserande melanom

Engelsk projekttitel:  CA 209067. A phase 3, randomized, double-Blind study of Nivolumab 
    Monotherapy or Nivolumab combined with Ipilimumab Versus Ipilimumab  
    Monotherapy in subjects with previously untreated unresectable or 
    metastatic melanoma

Kontaktperson:    Lars Ny, Kliniska vetenskaper, GU 
    lars.ny@oncology.gu.se

Källa:    EPN/KPE

Svensk projekttitel:   En randomiserad, dubbel-blind fast III studie med Nivolumab jämfört med 
    Ipilimumab (immunterapi) som tilläggsbehandling efter operation av  
    qavancerad melanomsjukdom med hög risk för återfall

Kontaktperson:    Lars Ny, Kliniska vetenskaper, GU 
    lars.ny@oncology.gu.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   En öppen, randomiserad, 3-armad, fas III, multicenterstudie av LGX818 plus  
    MEK162 och LGX818 monoterapi jämförda med vemurafenib hos    
    patienter med icke-operabelt eller metastaserande melanom med mutation i  
    BRAF V600

Engelsk projekttitel:  Columbus. A Phase III randomized, 3-arm, open label, multicenter study of  
    LGX818 plus MEK162 and LGX818 monotherapy compared with 
    vemurafenib in patients with unresectable or metastatic BRAF V600 
    mutant melanoma

Kontaktperson:    Lars Ny, Kliniska vetenskaper, GU 
    lars.ny@oncology.gu.se

Källa:    EPN/KPE
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Svensk projekttitel:   Fortsatt uppföljning av cancerförekomst samt dödsorsaker 
    i hemangiomkohorten

Kontaktperson:    Per Karlsson, Kliniska vetenskaper, GU 
    per.karlsson@oncology.gu.se 

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Immunologiska effekter vid behandling av metastaser från malignt melanom

Kontaktperson:    Roger Olofsson Bagge, Kliniska vetenskaper, GU 
    roger.olofsson@surgery.gu.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   IPI-CA184-169-studien. Randomized dubbelblind fas III-studie med 
    ipilimumab 3 mg/kg versus 10 mg/kg vid tidigare behandlad eller obehandlad  
    inoperabel eller metastatisk malignt melanom stadium III eller IV

Kontaktperson:    Ulrika Stierner, Kliniska vetenskaper, GU 
    ulrika.stierner@bredband.net

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Isolerad hyperterm leverperfusion som behandling av levermetastaser från  
    uvealt melanom - en randomiserad kontrollerad studie

Engelsk projekttitel:  The SCANDIUM trial. A randomized controlled, open-label, Phase III, 
    multicenter study evaluating if Isolated Hepatic Perfusion increases Overall  
    Survival, in comparison with Best Alternaive Care in patients with isolated  
    liver metastases from uveal melanoma

Kontaktperson:    Roger Olofsson Bagge, Kliniska vetenskaper, GU 
    roger.olofsson@surgery.gu.se 

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Livskvalitet för patienter med malignt melanom

Kontaktperson:    Roger Olofsson Bagge, Kliniska vetenskaper, GU 
    roger.olofsson@surgery.gu.se

Källa:    EPN

Engelsk projekttitel:  MO25515: An open.label multicentre study to assess the safety of RO5185426  
    in patients with metastatic melanoma

Kontaktperson:    Ulrika Stierner, Kliniska vetenskaper, GU 
    ulrika.stierner@bredband.net  

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Methotrexate och risken för malignt melanom och melanoma in situ

Kontaktperson:    John Paoli, Kliniska vetenskaper, GU 
    john.paoli@vgregion.se
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Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Uppföljning av sentinel node för malignt melanom

Kontaktperson:    Roger Olofsson Bagge, Kliniska vetenskaper, GU 
    roger.olofsson@surgery.gu.se 

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Utvärdering av trombospondinfragment i trombocytfattig plasma som 
    tumörmarkör vid malignt melanom

Engelsk projekttitel:  Can thrombospondin fragments in platelet poor plasma be used as a 
    biomarker for malignant melanoma?

Kontaktperson:    Max Levin, Kliniska vetenskaper, GU 
    max.levin@wlab.gu.se

Källa:    EPN



42

Engelsk projekttitel:  ARTSCAN III: A randomized multicentre phase III study o Cisplatin plus   
    radiotherapy compared to Cetuximab plus radiotherapy in locally advanced  
    head and neck cancer

Kontaktperson:    Hedda Haugen Cange, Kliniska vetenskaper, GU 
    hedda.haugen@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  CETMET: Randomized phase II study with Cetuximab (Erbitrux) in 
    combination with 5Fu and Cisplatin or Carboplatin for treatment of patients  
    with relapsed or metastatic squamos cell carcinoma of the neck

Kontaktperson:    Hedda Haugen Cange, Kliniska vetenskaper, GU 
    hedda.haugen@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  LUX II: A randomized, double-blind. Placebo controlled, phase III study to 
    evaluate the efficacy and safety of afatinib (BIBW 2992) as adjuvant therapy  
    after chemo-radiotherapy in primary unresected patients with stage III, IVa,  
    or IVb loco-regionally advanced head and neck squamous cell carcinoma

Kontaktperson:    Jan Nyman, Kliniska vetenskaper, GU 
    jan.nyman@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Huvud och hals, 12 projekt

Svensk projekttitel:   Minskar risken för malnutrition vid avancerad huvud-halscancer vid 
    behandling med målinriktad antikroppsbehandling jämfört med cytostatika?  
    En randomiserad studie

Kontaktperson:    Eva Hammerlid, Kliniska vetenskaper, GU 
    eva.hammerlid@orlss.gu.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Fusionsonkogener och andra genomiska avvikelser i körteltumörer – från   
    upptäckt till utveckling av målstyrd terapi

Kontaktperson:    Göran Stenman , Biomedicin, GU 
    goran.stenman@gu.se

Källa:    CF
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Svensk projekttitel:   Nya behandlingsmetoder vid komplikationer efter huvud-hals 
    cancerbehandling ger förbättrad funktion och hälsorelaterad livskvalitet

Engelsk projekttitel:  New methods for treating complications due to head and neck cancer 
    treatment improve patients’ functioning and health-related quality of life

Kontaktperson:    Caterina Finizia, Kliniska vetenskaper, GU 
    caterina.finizia@orlss.gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Perfusion i käkben i relation till strålbehandling och 
    hyperbar syrgasbehandling

Engelsk projekttitel:  Perfusion in facial bone in relation to radiotherapy and hyperbaric 
    oxygen treatment

Kontaktperson:    Göran Kjeller, Odontologi, GU 
    goran.kjeller@odontologi.gu.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Precancerösa sjukdomstillstånd i munnen, HPV-infektion och cancerrisk

Engelsk projekttitel:  Premalignant Oral Mucosol Diseases - HPV-infection and risk for 
    malignant transformation

Kontaktperson:    Bengt Hasséus, Odontologi, GU, Specialkliniken för oral medicin, 
    Specialisttandvården, Västra Götalandsregionen 
    bengt.hasseus@odontologi.gu.se

Källa:    Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Prediktionsmodellering av strålinducerad trismus och dysfagi vid 
    huvud- och halscancer

Engelsk projekttitel:  Predictive modelling of radiation-induced trismus and dysphagia in head and  
    neck cancer

Kontaktperson:    Caroline Olsson, Kliniska vetenskaper, GU 
    caroline.olsson@rccvast.se

Källa:    Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Premaligna och maligna munslemhinnesjukdomar - kliniska, immunologiska,  
    virologiska och genetiska aspekter på diagnos och behandling

Engelsk projekttitel:  Premalignant and Malignant Oral Mucosal Diseases - Clinical, 
    Immunological, Viral and Genetic Aspects on Diagnosis and Treatment

Kontaktperson:    Bengt Hasséus, Odontologi, GU; Specialkliniken för oral medicin,  
    Specialisttandvården, Västra Götalandsregionen, GU 
    bengt.hasseus@odontologi.gu.se

Källa:    Direkt kontakt
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Engelsk projekttitel:  SimRad: Simultaneous integrated multi-target treatment (SIMT) with 
    intensity modulated radiation therapy (IMRT) for tonsillar tumours

Kontaktperson:    Jan Nyman, Kliniska vetenskaper, GU 
    jan.nyman@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Rehabilitering av patienter med cancer inom huvud & hals området gällande  
    svårigheter att gapa och svälja

Engelsk projekttitel:  Rehabilitation of trismus and dysphagia in Head and Neck cancer patients

Kontaktperson:    Caterina Finizia, Kliniska vetenskaper, GU 
    caterina.finizia@orlss.gu.se

Källa:    EPN
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Lever och galla, 1 projekt

Svensk projekttitel:   Faktorer som kan påverka prognos och handläggning av patienter som har  
    levermetastaser med utgångspunkt från Svenska registret för cancer i lever,  
    gallblåsa och gallvägar, SweLiv

Engelsk projekttitel:  Prognostic factors in patients with liver metastases in a national 
    register (SweLiv)

Kontaktperson:    Magnus Rizell, Kliniska vetenskaper, GU 
    magnus.rizell@surgery.gu.se

Källa:    EPN
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Lunga och lungsäck, 8 projekt

Engelsk projekttitel:  Hilus-studie fas II. A phase-II study of SBRT in patients with centrally located  
    tumours Hilus (LC 4)

Kontaktperson:    Jan Nyman, Kliniska vetenskaper, GU 
    jan.nyman@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Individualiserad och kombinatorisk behandling av 
    icke-små-cellig-lung-lcancer, morgondagens kliniska behandlingsätt i en   
    preklinisk forskningsmiljö

Engelsk projekttitel:  Individualized and combinatorial treatment of 
    NON-SMALL-CELL-LUNG-CANCER (NSCLC); tomorrow’s clinical approach  
    in a pre-clinical setting

Kontaktperson:    Bengt Hallberg, Biomedicin, GU 
    bengt.hallberg@gu.se

Källa:    CF

Engelsk projekttitel:  Oligo: A randomized phase II study of stereotactic radiotherapy (SBRT) prior  
    to chemotherapy alone in patients with oligo metastatic non small lung cell  
    lungcancer (NSCLC)

Kontaktperson:    Jan Nyman, Kliniska vetenskaper, GU 
    jan.nyman@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  Planet-studien: Phase II randomized study on Locally Advanced Noon small  
    cell lungcancer escalated dose on individual basis treatment 
    with radiochemotherapy.

Kontaktperson:    Jan Nyman, Kliniska vetenskaper, GU 
    jan.nyman@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Randomiserad studie för jämförelse av två strålbehandlingsscheman vid 
    thorakal bestrålning av småcellig lungcancer stadium I-III

Engelsk projekttitel:  Thora: A Randomized Phase II Study Comparing Two Schedules of 
    Hyperfractionated Thoracic Radiotherapy in Limited Disease 
    Small-cell Lung Cancer
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Kontaktperson:    Jan Nyman, Kliniska vetenskaper, GU 
    jan.nyman@oncology.gu.se

Källa:    EPN

Engelsk projekttitel:  SPACE: Stereotactic Precision And Conventional radiotherapy Evaluation. 
    A multicentre randomized phase II study of stereotactic hypofractionated   
    radiotherapy with body frame versus conventionally fractionated 
    radiotherapy for stage I medically inoperable non-small cell lung cancer

Kontaktperson:    Jan Nyman, Kliniska vetenskaper, GU 
    jan.nyman@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Uppföljning med kliniska resultat av patienter med lungcancer behandlade  
    med operation/strålbehandling/cytostatika sedan 2002 i VGR

Kontaktperson:    Andreas Hallqvist, Kliniska vetenskaper, GU 
    andreas.hallqvist@oncology.gu.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Utvärdering av möjligheten att ersätta datortomografi med tomosyntes för  
    vissa kliniska frågeställningar inom lungdiagnostik

Engelsk projekttitel:  Evaluation of the possibility of replacing computed tomography with 
    tomosynthesis for certain clinical tasks in chest diagnostics

Kontaktperson:    Magnus Båth, Kliniska vetenskaper, GU 
    magnus.bath@gu.se

Källa:    VR
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Matstrupe och magsäck, 9 projekt

Svensk projekttitel:   Anorexi/kakexi och riskfaktorer för behandling, komplikationer 
    och överlevnad

Engelsk projekttitel:  CACS and risk factors for treatment and outcome

Kontaktperson:    Ulrika Smedh, GU 
    ulrika.smedh@gu.se 

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Biomarkörer för cancer i matstrupe och magsäck

Engelsk projekttitel:  Biomarkers for cancer in the esophagus and stomach

Kontaktperson:    Ulrika Smedh, GU 
    ulrika.smedh@gu.se 

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Helicobacter pylori och magsäckscancer: Kolhydratreceptorers betydelse för  
    H. pylori-inducerad inflammation

Engelsk projekttitel:  Helicobacter pylori and gastric cancer: Role of carbohydrate receptors in 
    H. pylori-induced inflammation

Kontaktperson:    Susann Teneberg, Biomedicin , GU 
    susann.teneberg@medkem.gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Metoder för staging och diagnostik av cancer i matstrupe och magsäck

Engelsk projekttitel:  Methods for staging of esophageal and gastric cancer

Kontaktperson:    Ulrika Smedh, GU 
    ulrika.smedh@gu. 

Källa:    Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Mukosalt vaccin mot Helicobacter pylori-inducerad magsäckscancer

Kontaktperson:    Nils Lycke, Biomedicin, GU 
    nils.lycke@microbio.gu.se

Källa:    CF
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Svensk projekttitel:   Reparation och förbättring av magslemhinnans försvar mot de cancerogena  
    bakterierna Helicobacter spp

Kontaktperson:    Sara Linden, Biomedicin, GU 
    sara.linden@biomedicine.gu.se

Källa:    CF

Engelsk projekttitel:  Roling: A Randomized open-label, multicentre phase III study to evaluate the  
    efficiacy and safety or milotinib versus imitanib in adult patients with 
    unresectable or metastatic gastrointestinal stromal tumours (GIST)

Kontaktperson:    Lina Hansson, Avd för onkologi, SU 
    lina.hansson@vgregion.se

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Studier av immunitet mot Helicobacter pylori-infektion med syftet att 
    förebygga magsäckscancer

Engelsk projekttitel:  Studies into mechanisms of immunity against Helicobacter pylori infection:  
    Implications for prevention of gastric cancer

Kontaktperson:    Sukanya Raghavan, Biomedicin, GU 
    sukanya.raghavan@microbio.gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Utveckling av ett vaccin mot bakterien Helicobacter pylori som kan orsaka  
    både magsår och magcancer

Engelsk projekttitel:  Development of a mucosal vaccine against Helicobacter pylori infection 
    including Phase I clinical testing in India

Kontaktperson:    Sukanya Raghavan, Biomedicin, GU 
    sukanya.raghavan@microbio.gu.se

Källa:    VR
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Neuroendokrina tumörer, 3 projekt

Svensk projekttitel:   ILUMINET: En multicenter fas-II studie utvärderande effektivitet och 
    säkerhet utvärderande effektivitet och säkerhet njur-dosimetri hos patienter  
    med metastaserande neuroendokrina tumörer

Kontaktperson:    Johanna Svensson, Kliniska vetenskaper, GU 
    johanna.svensson@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   NORDIC GI-NEC Registry: Prospective registration of patients with 
    neuroendocrine carcinoma from the gastrointestinal tract

Kontaktperson:    Johanna Svensson, Kliniska vetenskaper, GU 
    johanna.svensson@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   SIRT-NET: Prospektiv randomiserad fas II studie där 90Y-radioembolisering 
    jämförs med leverartärembolisering vad gäller effekt, toxicitet samt 
    livskvalitet för patienter med leverartäremboliserad tunntarms-NET

Kontaktperson:    Johanna Svensson, Kliniska vetenskaper, GU 
    johanna.svensson@oncology.gu.se

Källa:    KPE
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Svensk projekttitel:   Behandlingsstrategier vid prostatacancer: Experimentella och kliniska studier  
    av prostatatumörers tillväxtreglering framför allt avseende utveckling av 
    kastrationsresistens och metastasering

Kontaktperson:    Jan-Erik Damber, Kliniska vetenskaper, GU 
    jan-erik.damber@urology.gu.se

Källa:    CF

Prostata, 9 projekt

Svensk projekttitel:   Doseskaleringsstudie - Ra223 behandling vid kastrationsresistent  
    metastatisk prostatacancer

Engelsk projekttitel:  BAY 22-8223/16507: A three arm randomized, open-label Phase II study of  
    radium-223 dichloride 50kBq/kg vs 80kBq/kg, and vs 50kBq/kg in an 
    extended dosing 50kBq/kg in an extended dosing
    schedule in subjects with castration-resistant prostate ca metastatic to 
    the bone

Kontaktperson:    Jon Kindblom, Kliniska vetenskaper, GU 
    jon.kindblom@medic.gu.se

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  Developing better strategies for early detection (screening) of prostate cancer

Kontaktperson:    Jonas Hugosson, Kliniska vetenskaper, GU
    jonas.hugosson@surgery.gu.se 

Källa:    CF

Engelsk projekttitel:  HYPO-RT-PC: Phase III study of HYPO-fractionated radiotherapy of 
    intermediate risk  localised prostate cancer

Kontaktperson:    Karin Braide, Kliniska vetenskaper, GU 
    karin.braide@oncology.gu.se 

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Minimalinvasiv och öppen kirurgi vid kolorektalcancer och prostatacancer.  
    Studier avseende överlevnad, korttidseffekter, patientupplevd livskvalitet och  
    kostnadseffektivitet.

Kontaktperson:    Eva Haglind, Kliniska vetenskaper, GU
    eva.haglind@vgregion.se

Källa:    CF
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Svensk projekttitel:   Robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi (RALP) som behandling  
    av lokaliserad prostatacancer – studier för att identifiera och utvärdera 
    patient- och operationsspecifika faktorer som leder till postoperativt 
    urinläckage och för att minska risken för postoperativa strålskador vid 
    recidiverande sjukdom

Engelsk projekttitel:  Robotassisted laparoscopic radical prostatectomy (RALP) for localized 
    prostate cancer - studies to evaluate patient- and procedure-specific factors  
    leading to postoperative incontinence and to reduce the risk of 
    post-radio-therapy side effects after recurrent disease

Kontaktperson:    Johan Stranne, Urologi, SU 
    johan.stranne@vgregion.se 

Källa:     Direkt kontakt

Engelsk projekttitel:  SPCG-15 Primary radical prostatectomy versus primary radiation treatment  
    for locally advanced prostate cancer: a randomized controlled trial

Kontaktperson:    Johan Stranne, Urologi, SU 
    johan.stranne@vgregion.se 

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Säkerhet och effekt av abiraterontabletter i kombination med prednison och  
    hormon- eller kirurgisk behandling (androgen deprivation therapy, ADT) hos  
    högriskpatienter med diagnostiserad prostatacancer

Kontaktperson:    Jan-Erik Damber, Kliniska vetenskaper, GU 
    jan-erik.damber@urology.gu.se 
    

Källa:    EPN

Engelsk projekttitel:  The GÖTEBORG-2 trial: A novel, prospective, randomized, large-scale, 
    population-based prostate cancer screening trial using the blood test 
    Prostate-specific antigen followed by magnetic resonance imaging of 
    the prostate

Kontaktperson:    Jonas Hugosson, Kliniska vetenskaper, GU 
    jonas.hugosson@surgery.gu.se 

Källa:    CF
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Engelsk projekttitel:  SSG XX: A Scandinavian Sarcoma Group treatment protocol for adult 
    patients with non-metastatic high risk soft tissue sarcoma of the extremities  
    and trunk wall

Kontaktperson:    Lina Hansson, Avd för onkologi, SU 
    lina.hansson@vgregion.se 
    
Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  Pagist: Pazopanib in Advanced Gastrointestinal Stromal Tumours Refractory  
    to Imatinib and Sunitinib – A non-comparative Phase II Multicenter Study by  
    the Scandinavian Sarcoma Group

Kontaktperson:    Lina Hansson, Avd för onkologi, SU 
    lina.hansson@vgregion.se 
    

Källa:    KPE

Engelsk projekttitel:  The FET family of Proteins in Sarcomas – Structure, Cell biology, Interactions  
    and Drug Screening

Kontaktperson:    Pierre Åman, Biomedicin, GU 
    pierre.aman@llcr.med.gu.se

Källa:    CF

Sarkom, 5 projekt

Svensk projekttitel:   Cellomvandlingar och terapiresistenta tumörceller i sarkom

Kontaktperson:    Anders Ståhlberg, Biomedicin GU 
    anders.stahlberg@gu.se

Källa:    CF

Engelsk projekttitel:   EURAMOS 1: A randomized trial of the European and American 
    Osteosarcoma Study Group to optimize treatment strategies for resectable  
    osteosarcoma based on histological response to pre-operative chemotherapy

Kontaktperson:    Lina Hansson, Avd för onkologi, SU 
    lina.hansson@vgregion.se 

Källa:    KPE
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Sköldkörtel, 7 projekt

Svensk projekttitel:   ASTRA: En randomiserad, dubbelblind studie för att jämföra fullständig   
    remission efter en 5-veckors behandling med Selumetinib eller placebo och i  
    bägge fallen följt av en postoperativ radioaktiv jod-behandling hos patienter  
     med differentierad sköldkörtelcancer

Kontaktperson:    Johanna Svensson, Kliniska vetenskaper, GU 
    johanna.svensson@oncology.gu.se 

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   DECISION (BAY 43-9006): En dubbelblind, randomiserad fas III-studie i  
    syfte att utvärdera effekten och säkerheten av Sorafenib (Nexavar) jämfört  
    med placebo vid behandling av lokalt avancerad/metastaserande 
    differentierad sköldkörtelcancer, som är resistant mot behandling av 
    radioaktivt jod

Kontaktperson:    Johanna Svensson, Kliniska vetenskaper, GU 
    johanna.svensson@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Experimentell sköldkörtelcancer: mekanismer för tumörutveckling och 
    riktad behandling

Engelsk projekttitel:  Experimental thyroid cancer: mechanisms of tumor development and 
    targeted therapy

Kontaktperson:    Mikael Nilsson, Biomedicin, GU
    mikael.nilsson@anatcell.gu.se

Källa:    CF/VR

Svensk projekttitel:   Molekylär diagnostik och målriktad behandling av sköldkörtelcancer

Engelsk projekttitel:  Molecular diagnostics and targeted therapy of thyroid cancer

Kontaktperson:    Mikael Nilsson, Biomedicin, GU 
    mikael.nilsson@anatcell.gu.se

Källa:    Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Recidiv vid papillär tyreoideacancer

Engelsk projekttitel:  Recurrent papillary thyroid cancer

Kontaktperson:    Bengt Nilsson 
    bengt.e.nilsson@vgregion.se
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Svensk projekttitel:   Ökar insjuknandet i sköldkörtelcancer i Västra sjukvårdsregionen och vilka  
    orsaker kan i så fall ligga bakom?

Kontaktperson:    Per Bümming, Verksamhetsområde K2, Kirurgkliniken, Skaraborgs sjukhus  
    Skövde 
    per.bumming@vgregion.se

Källa:    Direkt kontakt

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   SELECT: En multicenter randomiserad, dubbelblind, placebo kontrollerad fas  
    III prövning av E7080 som behandling av jodrefraktär thyroideacancer

Engelsk projekttitel:  SELECT: A multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled phase  
    III trial of E7080 in I-Refractory Differentiated

Kontaktperson:    Johanna Svensson, Kliniska vetenskaper, GU 
    johanna.svensson@oncology.gu.se 

Källa:    KPE
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Tjock- och ändtarm, 24 projekt

Svensk projekttitel:   Akut operation av koloncancer - varför sämre resultat än efter 
    planerad operation. Lokalt projekt.

Kontaktperson:    Stefan Skullman, Kirurgkliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde 
    stefan.skullman@vgregion.se 

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Analys av T celler och dendritiska celler i kolorektaltumörer för att bana väg  
    för nya behandlingsformer

Engelsk projekttitel:  Modulating intestinal dendritic cells to improve T cell responses against 
    colorectal cancers

Kontaktperson:    Ulf Yrlid, Biomedicin, GU 
    ulf.yrlid@microbio.gu.se

Källa:    CF

Engelsk projekttitel:  APER- Abdomino Perineal Extralevator Resection: A registry based study of  
    clinical results and of health and wellbeing in patients after 
    abdomino-perineal resection for rectal cancer

Kontaktperson:    Eva Haglind, Kliniska vetenskaper, GU 
    eva.haglind@vgregion.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Att förbättra behandlingen vid kolorektal cancer – studier som utvärderar och  
    utvecklar kirurgisk behandling

Engelsk projekttitel:  Improving the treatment of colorectal cancer – studies evaluating and 
    developing surgical treatments

Kontaktperson:    Eva Angenete, Kliniska vetenskaper, GU 
    eva.angenete@gu.se

Källa:    CF

Engelsk projekttitel:  COLOR II - A randomized clinical trial comapring laparoscopic and open 
    surgery for rectal cancer

Kontaktperson:    Eva Haglind, Kliniska vetenskaper, GU 
    eva.haglind@vgregion.se

Källa:    CF
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Svensk projekttitel:   CT-kolografi i klinik och screening – diagnostisk säkerhet och nya möjligheter  
    till reducerad stråldos och ökad compliance

Engelsk projekttitel:  CT colonography for clinical use and screening – diagnostic accuracy, 
    compliance and effects of reduced radiation dose

Kontaktperson:    Mikael Hellström, Kliniska vetenskaper, GU 
    mikael.hellstrom@xray.gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   EASY - tidig nedläggning av loopileostomi efter operation för 
    rektalcancer. Multicenterstudie.

Kontaktperson:    Stefan Skullman, Kirurgkliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde 
    stefan.skullman@vgregion.se 

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   En öppen fas I/II-studie i avsikt att finna optimal dos av 6 (R) 
    methylenetetrahydrofolat (Modufolin®) när Modufolin (R) ges samtidigt 
    med 5-Fluorouracil med eller utan tillägg av Oxaliplatin® till patienter med  
    spridd metastaserande kolorektal cancer

Kontaktperson:    Helena Taflin, Kliniska vetenskaper, GU 
    helena.taflin@vgregion.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Förekomst av synkron kolorektal cancer i Sverige

Engelsk projekttitel:  Prevalence of synchronous colorectal carcinoma in Sweden

Kontaktperson:    Erik Palmqvist, Kliniska vetenskaper, GU 
    erik.palmqvist@vgregion.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Genetiken bakom kolorektal cancer

Engelsk projekttitel:  Genetics of colorectal cancer

Kontaktperson:    Margareta Nordling, Biomedicin, GU 
    margareta.nordling@clingen.gu.se

Källa:    EPN

Svensk projekttitel:   Hur cellkontakter påverkar tarmepitelets regenerering och tumörutveckling -  
    med Drosophila som modellorganism

Engelsk projekttitel:  Epithelial cell contacts in intestinal development and regeneration using 
    Drosophila as a model organism

Kontaktperson:    Anne Uv, Biomedicin, GU 
    anne.uv@medkem.gu.se

Källa:    CF
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Svensk projekttitel:   Identifiering av kliniskt användbara biomarkörer vid kolorektal cancer med  
    särskilt fokus på tymidinfosforylas, dess koppling till tumörassocierade 
    makrofager och deras prognostiska betydelse

Kontaktperson:    Elinor Bexe Lindskog, Kliniska vetenskaper, GU 
    elinor.bexe-lindskog@surgery.gu.se

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Microcostinganalys och kostnads-nytto analys av Peritonektomi och HIPEC

Engelsk projekttitel:  Microcosting and cost-utility analysis of peritonectomy and HIPEC

Kontaktperson:    David Ljungman, Kliniska vetenskaper, GU 
    david.ljungman@vgregion.se 

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Modufolin vs Levoleukovorin vid peritonektomi och HIPEC

Engelsk projekttitel:  Modufolin vs Levoleucovorin in peritonectomy and HIPEC

Kontaktperson:    David Ljungman, Kliniska vetenskaper, GU 
    david.ljungman@vgregion.se 

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Multidisciplinär behandling av metastaserande kolorektal cancer – 
    med speciellt fokus på behandling av levermetastaser

Engelsk projekttitel:  A multidisciplinary approach to treatment of metastatic colorectal cancer –  
    with special focus on treatment of liver metastases

Kontaktperson:    Peter Naredi, Kliniska vetenskaper, GU 
    peter.naredi@gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   Multipla levermetastaser från kolorektalcancer: Påverkar Antisektorisk  
    Faktor  den interstetiella miljön i levermetastaser?

Engelsk projekttitel:  Does the antisecretory factor AF influence the interstitium of liver 
    metastases from colorectal cancer?

Kontaktperson:    Ragnar Hultborn, Kliniska vetenskaper, GU 
    ragnar.hultborn@oncology.gu.se

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   PhysSurg - fysisk aktivitet vid kirurgiska operationer. Multicenterstudie. 

Kontaktperson:    Stefan Skullman, Kirurgkliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde 
    stefan.skullman@vgregion.se

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   QualiCol - livskvalitet vid koloncancer.  Multicenterstudie.
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Engelsk projekttitel:  RAPIDO: Randomized Multicentre Phase III study of short course radiation  
    therapy followed by prolonged pre-operative chemotherapy and surgery in  
    primary high risk rectal cancer compared to standard chemoradiotherapy and  
    surgery and optional adjuvant chemotherapy

Kontaktperson:    Susanne Ottosson, Kliniska vetenskaper, GU 
    susanne.ottosson@vgregion.se

Källa:    KPE

Svensk projekttitel:   Sammanställning nationellt prospektivt register peritonektomi och HIPEC

Engelsk projekttitel:  National Prospective Registry Peritonectomy and HIPEC

Kontaktperson:    David Ljungman, Kliniska vetenskaper, GU 
    david.ljungman@vgregion.se 

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Studier av NKT cellers aktivering och regulatoriska roll vid tumörutveckling

Engelsk projekttitel:  Studies of activation and immunoregulatory function of NKT lymphocytes 
    in cancer

Kontaktperson:    Susanna Cardell, Biomedicin, GU 
    susanna.cardell@microbio.gu.se

Källa:    CF

Svensk projekttitel:   T cells immunitet mot tumörer i magtarmkanalen

Engelsk projekttitel:  T cell immunity in gastrointestinal tumors

Kontaktperson:    Marianne Quiding-Järbrink, Biomedicin, GU 
    marianne.quiding-jarbrink@microbio.gu.se

Källa:    VR/CF

Svensk projekttitel:   Variabilitet i utfall efter operation för kolorektal cancer i Sverige och England.

Engelsk projekttitel:  Development of conceptual clinical quality based ranking framework for 
    colorectal cancer care providers through international comparative evaluation

Kontaktperson:    Karl Kodeda, Kliniska vetenskaper, GU 
    karl.kodeda@vgregion.se

Kontaktperson:    Stefan Skullman, Kirurgkliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde 
    stefan.skullman@vgregion.se 

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   QualiRect - livskvalitet vid rektalcancer. Multicenterstudie.

Kontaktperson:    Stefan Skullman, Kirurgkliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde 
    stefan.skullman@vgregion.se 

Källa:     Direkt kontakt
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Källa:    EPN
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Urinvägar, 8 projekt

Svensk projekttitel:   Effekten av svampgift på njurcancer

Engelsk projekttitel:  Orellanine treatment of renal cell carcinoma

Kontaktperson:    Börje Haraldsson, Inst för medicin, avd för njurmedicin, SU 
    borje.haraldsson@sahlgrenska.gu.se

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Evaluering av PET CT vid metastaserad njurcancer

Engelsk projekttitel:  Evaluation of TKI and mTOR treatment of metastatic renal cell carcinoma by  
    PET CT

Kontaktperson:    Sven Lundstam och Ulrika Stierner, Onkolologi- och urologikliniken, SU 
    sven.lundstam@vgregion.se; ulrika.stierner@bredband.net 

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Njurcancerstudier från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer och andra  
    nationella register

Engelsk projekttitel:  Studies on renal cell carcinoma from the National Swedish Kidney 
    Cancer Quality

Kontaktperson:    Sven Lundstam, Urologkliniken, SU 
    sven.lundstam@vgregion.se 

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Perkutan radiofrekvensbehandling av njurtumörer

Engelsk projekttitel:  Evaluation of percutanous Radiofrequncy ablation in small renal masses

Kontaktperson:    Sven Lundstam och Mikael Hellström, Urologkliniken och kliniken för 
    radiologi, SU 
    sven.lundstam@vgregion.se; mikael.hellstrom@xray.gu.se 

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Radiologisk diagnostik av njurcancer - diagnostisk säkerhet och 
    accidentell upptäckt

Engelsk projekttitel:  Radiological diagnosis of renal cancer - accuracy and incidental detection
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Svensk projekttitel:   Studier av metabolism i cancervävnad har visat en förändring i 
    glykosaminoglykan omsättningen som kan detekteras i blod och urin och är  
    en potentiell biomarkör för klarcellig njurcancer

Engelsk projekttitel:  Evaluation of glycosaminoglycan profiling in plasma and urine as a 
    biomarker in renal cell carcinoma

Kontaktperson:    Francesco Gatto och Jens Nielsen, Avd för biologi och bioteknik, 
    Chalmers Tekniska Högskola 
    gatto@chalmers.se; nielsenj@chalmers.se

Källa:     Direkt kontakt

Svensk projekttitel:   Tillägg av intratumoralt vaccin till operation av primärtumören vid 
    metastaserad njurcancer följt av sunitinib behandling

Engelsk projekttitel:  An open-label, randomized, controlled, multicenter, phase II study evaluating  
    safety and efficacy of intratumorally administered Intuvax pre-nephrectomy  
    followed by Sunitinib ‘post-nephrectomy, compared to Sunitinib 
    post-nephrectomy in metastatic renal cell carcinoma patients

Kontaktperson:    Åsa Jellvert, Kliniska vetenskaper, GU 
    asa.jellvert@vgregion.se 

Källa:     Direkt kontakt

Kontaktperson:    Sven Lundstam och Mikael Hellström, Urologkliniken och kliniken för 
    radiologi, SU 
    sven.lundstam@vgregion.se; mikael.hellstrom@xray.gu.se

Källa:     Direkt kontakt

Engelsk projekttitel:  VINGEM/NUCOG I: A multicentre, randomized phase II trial of vinflunine/ 
    gemcitabine versus carboplatin / gemcitabine as first line treatment in 
    patients with metastatic urothelial, carcinoma unfit for cisplatin based 
    chemotherapy due to impaired renal function

Kontaktperson:    Elisabeth Öfverholm, Verksamhetsområde Onkologi, SU/Sahlgrenska 
    elisabeth.ofverholm@vgregion.se

Källa:    KPE


