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Bröstcancer 

 

Kortnamn 

studie 

OlympiA D081CC00006 

Studietitel A randomized, double-blind, parallel group, placebo-controlled multicenter 

Phase III study to access the efficacy and safety of Olaparib versus placebo 

as adjuvant treatment in patients with germline BRCA1/2 mutations and 

high risk HER2 negative primary breastcancer who have completed 

definitive local treatment and neoadjuvant or adjuvant chemotherapy. 

Kort 

beskrivning av 

studien 

Studien vänder sig till patienter med nedärvd mutation i BRCA1 eller 

BRCA2 generna och trippel-negativ primär bröstcancer, som avslutat 

kirurgisk behandling och minst 6 kurer med neoadjuvant eller adjuvant 

kemoterapi samt eventuell strålbehandling. Randomisering sker 1:1 till 

antingen per oral Olaparib (300mgx2) eller placebo. Studiebehandling ges 

upptill 12 månader. 

Internationell multicenterstudie. Sponsor AstraZeneca. 

Deltagande 

center, 

ansvariga 

prövare och fssk 

Lund: Niklas Lohman (nationell koordinator). 

Linköping: Ann-Lotta Hallbeck (ansvarig prövare), Anna-Karin Ax (fssk). 

EudraCT 

nummer/ 

Clintrials.gov 

EudraCT nr: 2013–003839-30 

NCT02032823 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta din 

behandlingsansvariga läkare och be hen skriva en remiss med förfrågan om 

eventuellt deltagande i studien. 

Kortnamn 

studie 

BroCAde M12-914 

Studietitel A phase 3 randomized, placebo-controlled trial of carboplatin and paclitaxel 

with or without the PARP inhibitor Veliparib (ABT-888) in HER2-negative 

metastatic or locally advanced unresectable BRCA-associated breast cancer. 

Kort 

beskrivning av 

studien 

Studien vänder sig till patienter med nedärvd mutation i BRCA1 eller 

BRCA2 vid metastaserad eller lokalt avancerad bröstcancer. Randomisering 

sker 2:1 till PARP-hämmaren Veliparib eller placebo (120 mgx2) i 

kombination med Paclitaxel 80mg/m
2
 och Carboplatin (AUC 6). 

Studiebehandling ges till progress. 

Deltagande 

center, 

ansvariga 

prövare och fssk 

Lund: Niklas Lohman (nationell koordinator). 

Linköping: Ann-Lotta Hallbeck (ansvarig prövare), Birgitta Ek (fssk). 

Identifikationsnr 

EudraCT eller 

Clintrials.gov 

EudraCT nr: 2014–000345-70 

NCT02163694 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta din 

behandlingsansvariga läkare och be hen skriva en remiss med förfrågan om 
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eventuellt deltagande i studien. 

Kortnamn 

studie 

Phys-Can  

Studietitel Phys-Can (Physical training and Cancer) - effekter av fysisk träning och 

beteendemedicinska strategier för att förebygga och minimera 

cancerrelaterad fatigue, förbättra livskvaliteten och sjukdomsutfall hos 

patienter med cancer 

Kort 

beskrivning av 

studien 

Studien vänder sig till patienter som får neoadjuvant eller adjuvant 

behandling. Randomisering sker till fyra interventionsgrupper: Fysisk 

aktivitet med låg/måttlig eller hög intensitet, med eller utan integrerade 

beteendemedicinska stödstrategier. Interventionen pågår under 6 månader i 

samband med den onkologiska behandlingen. 

Deltagande 

center, 

ansvariga 

prövare och fssk 

Uppsala: Karin Nordin (nationell koordinator). 

Linköping: Sussanne Börjeson (ansvarig prövare), Anna-Lotta Hallbeck 

(ansvarig läkare), Anna-Karin Ax (fssk). 

EudraCT 

nummer/ 

Clintrials.gov 

EPN Dnr: 2014/249 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta Anna-Karin Ax, 

010-1032820 physcan.ckoc@regionostergotland.se 

Kortnamn 

studie 

Fastestudien 

Studietitel Effekt av kortvarig fasta för cytostatikabehandling på behandlingsorsakade 

biverkningar och livskvalité - pilotstudie 

Kort 

beskrivning av 

studien 

Studien vänder sig till bröstcancerpatienter som ska erhålla adjuvant eller 

neo-adjuvant behandling (FEC 75/100) alternativt första eller andra linjens 

palliativ behandling (FEC 60/75). Patienterna fastar 24 timmar före sin 

cytostatika behandling med FEC och 8 timmar efter behandlingen.  

Deltagande 

center, 

ansvariga 

prövare och fssk 

Linköping: Ann-Lotta Hallbeck (ansvarig prövare/nationell koordinator), 

Anna-Karin Ax (fssk).  

EudraCT 

nummer/ 

Clintrials.gov 

EPN dnr: 2013/208-31  

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta din 

behandlingsansvariga läkare och be hen skriva en remiss med förfrågan om 

eventuellt deltagande i studien. 
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Gastrointestinalcancer 

Kolorektalcancer 

 

Kortnamn 

studie 

RAPIDO, NL36315.042.11 

Studietitel Randomized multicenter phase III study of short course radiation therapy 

followed by prolonged preoperative chemotherapy and surgery in primary 

high risk rectal cancer compared to standard chemoradiotheraphy and 

surgery and optional chemotherapy. 

Kort 

beskrivning av 

studien 

Studien vänder sig till patienter med primär rektalcancer med hög risk för 

återfall. Patienterna randomiseras mellan strålbehandling 5x5 Gy efterföljt 

av xelox preoperativt eller radiokemoterapi 28x1.8 Gy preoperativt med 

adjuvant cytostatikabehandling postoperativt. Internationell 

multicenterstudie. Sponsor: University Medical centre Groningen Holland 

Deltagande 

center, 

ansvariga 

prövare och fssk 

Uppsala: Bengt Glimelius (nationell koordinator). 

Linköping: Maria Albertsson (ansvarig prövare), Madeleine Rasic (fssk). 

Kalmar: Charlotte Bratthäll (ansvarig prövare), Pernilla Andersson (fssk). 

EudraCT 

nummer/ 

Clintrials.gov 

EudraCT nr: 2010-023957-12 

NCT01558921 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta din 

behandlingsansvariga läkare och be hen skriva en remiss med förfrågan om 

eventuellt deltagande i studien. 

Kortnamn 

studie 

CREBB-studien 

Studietitel Biomarkers in patients with metastatic colorectal cancer before and during 

treatment with Bevacizumab – do they provide new information on 

treatment effectiveness and prognosis? 

Kort 

beskrivning av 

studien 

Studien vänder sig till patienter med metastaserad kolorektalcancer där 

cytostatika ges i kombination med Bevacizumab. Syftet med studien är att 

undersöka tumörens egenskaper och återkommande samla blodprov för att 

analysera biomarkörer som kan bedöma prognos etc. Nordisk studie. 

Sponsor: Mogens K Boisen, Copenhagen University hospital Denmark. 

Deltagande 

center, 

ansvariga 

prövare och fssk 

Uppsala: Bengt Glimelius (nationell koordinator). 

Linköping: Maria Albertsson (ansvarig prövare), Pernilla Nilsson (fssk). 

Identifikationsnr 

EudraCT eller 

Clintrials.gov 

EPN dnr: 2012/313 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta din 

behandlingsansvariga läkare och be hen skriva en remiss med förfrågan om 

eventuellt deltagande i studien. 
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Kortnamn 

studie 

NEUROTOX- studien 

Studietitel Neurotoxiska symtom vid adjuvant cytostatikabehandling hos patienter med 

kolorektal cancer, påverkan på det dagliga livet och livskvalitet. 

Kort 

beskrivning av 

studien 

Studier vänder sig till patienter som planeras att få adjuvant eloxatin-

innehållande cytostatikabehandling. Syftet är att undersöka hur patienter 

upplever neurotoxiska biverkningar samt hur symtomen påverkar patientens 

dagliga liv och livskvalitet. Studietid 1 år. Sponsor: LiU, Jenny Drot.t  

Deltagande 

center, 

ansvariga 

prövare och fssk 

LiU Linköping: Jenny Drott (nationell koordinator) 

Linköping: Maria Albertsson (ansvarig prövare), Kicki Jederud (fssk). 

Kalmar: Elsy-britt Schildt (ansvarig prövare) Helen Jung (fssk) 

 

Identifikationsnr 

EudraCT eller 

Clintrials.gov 

EPN Dnr: 2012/301-31 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta din 

behandlingsansvariga läkare 

Kortnamn 

studie 

Phys-Can 

Studietitel Phys-Can (Physical training and Cancer) - effekter av fysisk träning och 

beteendemedicinska strategier för att förebygga och minimera 

cancerrelaterad fatigue, förbättra livskvaliteten och sjukdomsutfall hos 

patienter med cancer 

Kort 

beskrivning av 

studien 

Studien vänder sig till patienter som får adjuvant cytostatikabehandling. 

Randomisering sker till fyra interventionsgrupper: Fysisk aktivitet med 

låg/måttlig eller hög intensitet, med eller utan integrerade 

beteendemedicinska stödstrategier. Interventionen pågår under 6 månader i 

samband med den onkologiska behandlingen. 

Deltagande 

center, 

ansvariga 

prövare och fssk 

Uppsala: Karin Nordin (nationell koordinator). 

Linköping: Sussanne Börjeson (ansvarig prövare), Anna-Lotta Hallbeck 

(ansvarig läkare), Anna-Karin Ax (fssk). 

Identifikationsnr 

EudraCT eller 

Clintrials.gov 

EPN Dnr: 2014/249 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta Anna-Karin Ax, 

010-1032820 physcan.ckoc@regionostergotland.se 
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Pankreascancer 

 

 

 

  

Kortnamn 

studie 

JANUS II 18424–363 

Studietitel A randomized, double-blind, phase III study of the JAK1/2 inhibitor 

Ruxolitinib or placebo in combination with capecitabine in subjects with 

advanced or metastatic adenocarcinoma of the pancreas who have failed or 

are intolerant to first-line chemotherapy. 

Kort 

beskrivning av 

studien 

Studien vänder sig till patienter med avancerad eller metastaserad 

adenocarcinom i bukspottskörteln. Randomisering sker 1:1 till Ruxolitinib 

(15mgx2) eller placebo, som ges i kombination med Capecitabine 

(2000mg/m
2
 ). Behandling ges till tumörprogress. 

Deltagande 

center, 

ansvariga 

prövare och fssk 

Uppsala: Gustav Ullenhag (nationell koordinator).  

Linköping: Maria Albertsson (ansvarig prövare), Anna-Karin Ax (fssk) 

EudraCT 

nummer/ 

Clintrials.gov 

EudraCT nr: 2014–000294-39 

NCT02119663 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta din 

behandlingsansvariga läkare och be hen skriva en remiss med förfrågan om 

eventuellt deltagande i studien. 
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Gynekologisk cancer  

Endometriecancer 

 

Kortnamn 

studie 

ENGOT-EN2-DGCG/EORTC 55102 

Studietitel 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. 

Kort 

beskrivning av 

studien 

Studien vänder sig till patienter med stadium I-II endometriecancer med 

medel till hög risk för återfall. Randomisering sker 1:1 med antingen 6 

cykler karboplatin/packlitaxel adjuvant eller kliniska kontroller. Patienterna 

följs i 5 år. Internationell multicenter studie. Sponsor: Danska 

GyncancerGruppen, DGCG 

Deltagande 

center, 

ansvariga 

prövare och fssk 

Stockholm: Caroline Lundgren, (nationell koordinator). 

Linköping: Per Rosenberg (ansvarig prövare), Kicki Jederud (fssk.)  

EudraCT 

nummer/ 

Clintrials.gov 

EudraCT: 2010–023081-52 

NCT01244789 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta din 

behandlingsansvariga läkare och be hen skriva en remiss med förfrågan om 

eventuellt deltagande i studien. 
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Ovarialcancer 

 

Kortnamn 

studie 

HE4 

Studietitel Tillämpning av biomarkörerna HE4 och CA125 vid diagnostik, behandling 

och uppföljning av ovarialcancer. 

Kort 

beskrivning av 

studien 

Studien vänder sig till patienter som ska opereras för okänd bäckenresistens 

samt patienter med ovarialcancer som ska få postoperativ 

cytostatikabehandling. Syftet är att undersöka om HE4 och CA125 använd i 

algoritmen ROMA med högre precision än RMI kan dela in patienter i 

högrisk vs. lågrisk ovarialcancer. Regional studie. Sponsor: US Linköping, 

Lisbeth Liest  

Deltagande 

center, 

ansvariga 

prövare och fssk 

Linköping: Lisbeth Liest (nationell koordinator, ansvarig prövare), Kicki 

Jederud (fssk). 

Studien bedrivs på samtliga kvinnokliniker i regionen. 

Identifikationsnr 

EudraCT eller 

Clintrials.gov 

EPN Dnr: 2012/141-31 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta din 

behandlingsansvariga läkare och be hen skriva en remiss med förfrågan om 

eventuellt deltagande i studien. 
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Huvud- och halscancer 

 

Kortnamn 

studie 

Artscan II 

Studietitel Accelerated radiotherapy of squamous cell carcinoma of head and neck. 

Preoperative accelerated vs. postoperative conventional radiotherapy in 

patients with resectable cancer of oral cavity. 

Kort 

beskrivning av 

studien 

Studier vänder sig till patienter med tumörer i munhålan med kurativ 

behandlingsintention. Randomisering sker mellan preoperativ 

strålbehandling accelererad dos 68 Gy eller operation därefter beroende på 

risk för återfall ges för patienter med lågrisk postoperativ strålbehandling 

60Gy, för högrisk patienter ges 66 Gy konkomittant med cisplatin. Sponsor: 

The Artscan study group. 

Deltagande 

center, 

ansvariga 

prövare och fssk 

Umeå: Björn Zackrisson (nationell koordinator). 

Linköping: Jan Rzepecki (ansvarig prövare), Madeleine Rasic (fssk). 

Identifikationsnr 

EudraCT eller 

Clintrials.gov 

EPN Dnr: 07-178M 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta din 

behandlingsansvariga läkare och be hen skriva en remiss med förfrågan om 

eventuellt deltagande i studien. 

Kortnamn 

studie 

Artscan III 

Studietitel A randomized multicenter phase III study of cisplatin plus radiotherapy 

compared to cetuximab plus radiotherapy in locally advanced head and neck 

cancer. 

Kort 

beskrivning av 

studien 

Patienter med st III-IV skivepitelcancer i huvud/halsregionen, utan 

metastaser, randomiseras till antingen strålbehandling 68Gy konkomittant 

med cisplatin eller cetuximab. Dessutom görs en andra randomisering till två 

olika strålbehandlingsdoser för patienter med T3-T4 tumörer. 68 Gy vs 73.1 

Gy. Sponsor: The Artscan study group. 

Deltagande 

center, 

ansvariga 

prövare och fssk 

Lund: Maria Gebre-Medhin (nationell koordinator). 

Linköping: Jan Rzepecki (ansvarig prövare), Madeleine Rasic (fssk). 

Jönköping: Mattias Olin (ansvarig prövare); Delmy Olivia (fssk). 

Identifikationsnr 

EudraCT eller 

Clintrials.gov 

EudraCT nr: 2012–001879-37CMEK162B2301 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta din 

behandlingsansvariga läkare och be hen skriva en remiss med förfrågan om 

eventuellt deltagande i studien. 
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Lungcancer 

 

Kortnamn 

studie 

AURA-3 

Studietitel AZD9291 Versus Platinum-Based Doublet-Chemotherapy in Locally 

Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer (AURA3), 2nd line 

EGFRm+ NSCLC, T790M+ 

Kort 

beskrivning av 

studien 

Öppen, fas III, multicenter, randomiserad studie där man jämför 

tyrosinkinashämmaren AZD9291 mot platinumbaserad dubbelkemoterapi 

vid recidiv av EGFR-muterad icke småcellig lungcancer som behandlats 

endast med godkänd EGFR-TKI, under förutsättning att den recidiverande 

tumören uppvisar resistensmutationen T790M vid rebiopsering.  

Tumörstadium ska vara IIIB-IV, icke tillgänglig för kurativ behandling och 

PS 0-1. Primär effektvariabel progressionsfri överlevnad (PFS) 

 

Deltagande 

center, 

ansvariga 

prövare och fssk 

Linköping. Anders Vikström, Lungkliniken (ansvarig prövare),  Gunilla 

Kaldenberg / Izabella Sandberg / Berit Myrberg / Pia Johansson, 

Lungkliniken (ssk) 

Identifikationsnr 

EudraCT eller 

Clintrials.gov 

NCT02151981 

Vad innebär det 

för patienten? 

Material för histologisk verifiering av förekomst av resistensmutationen 

T790M samt för biomarköranalyser krävs. Patienterna randomiseras 1:1 till 

behandling med pemetrexed+platinumanalog upp till 6 cykler, med 3 v 

dosintervall följt av underhållsbehandling pemetrexed vid minst stabil 

sjukdom, alternativt p.o. behandling med 80 mg AZD9291 x 1. Crossover 

till AZD9291 accepteras efter säkerställd tumörprogress i kontrollarmen. Pat 

följs var 3:e vecka under behandlingstiden och genomgår bilddiagnostik var 

6:e vecka till progress. Initialt och var 12:e vecka görs en 

hjärtultraljudsundersökning och innan start av behandling görs en 

ögonundersökning. 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta din 

behandlingsansvariga läkare och be hen skriva en remiss med förfrågan om 

eventuellt deltagande i studien. 

 

  

Kortnamn 

studie 

VESTA 

Studietitel 1st line sq-NSCLC 

Kort 

beskrivning av 

studien 

Placebokontrollerad, dubbelblindad, fas III, multicenter, randomiserad studie 

där man jämför behandling med eller utan PARP-hämmaren veliparib 

tillsammans med paclitaxel och karboplatin till tidigare obehandlade 

patienter med skvamös icke småcellig lungcancer vid tumörstadium IIIB-IV, 

icke tillgänglig för kurativ behandling och PS 0-1. Primär effektvariabel 

overall survival (OS). 
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Deltagande 

center, 

ansvariga 

prövare och fssk 

Linköping. Anders Vikström, Lungkliniken (ansvarig prövare),  Gunilla 

Kaldenberg / Izabella Sandberg / Berit Myrberg / Pia Johansson, 

Lungkliniken (ssk) 

Identifikationsnr 

EudraCT eller 

Clintrials.gov 

 

Vad innebär det 

för patienten? 

Patienter randomiseras 1:1 till behandling med antingen placebo eller 

veliparib 120 mg x 2 p.o. givet från dag -2 till +5 i varje treveckorscykel upp 

till max 6 cykler. Dag 1 ges även paclitaxel+karboplatin. Pat följs var 3:e 

vecka under behandlingstiden, därefter var 6:e vecka och efter ett år var 12:e 

vecka. Bilddiagnostik görs var 6:e vecka och efter ett år var 12:e vecka till 

progress. 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta din 

behandlingsansvariga läkare och be hen skriva en remiss med förfrågan om 

eventuellt deltagande i studien. 

 

 

Kortnamn 

studie 

SELECT-1 

Studietitel Assess Efficacy & Safety of Selumetinib in Combination With Docetaxel in 

Patients Receiving 2nd Line Treatment for v-Ki-ras2 Kirsten Rat Sarcoma 

Viral Oncogene Homolog (KRAS) Positive NSCLC (SELECT-1), 2nd line 

KRAS+ NSCLC 

Kort 

beskrivning av 

studien 

Placebokontrollerad, dubbelblindad, fas III, multicenter, randomiserad studie 

där man jämför behandling med eller utan selumetinib (MEK-inhibitor) 

tillsammans med docetaxel till patienter med KRAS-mutationspositiv icke 

småcellig lungcancer vid tumörstadium IIIB-IV, icke tillgänglig för kurativ 

behandling och PS 0-1. Primär effektvariabel progressionsfri överlevnad 

(PFS). 

Deltagande 

center, 

ansvariga 

prövare och fssk 

Linköping. Anders Vikström, Lungkliniken (ansvarig prövare),  Gunilla 

Kaldenberg / Izabella Sandberg / Berit Myrberg / Pia Johansson, 

Lungkliniken (ssk) 

Identifikationsnr 

EudraCT eller 

Clintrials.gov 

NCT01933932 

Vad innebär det 

för patienten? 

Material för histologisk verifiering av förekomst av KRAS-mutation samt 

för biomarköranalyser krävs. Patienter randomiseras 1:1 till behandling med 

antingen placebo eller selumetinib 75mg x 2 p.o. givet tillsammans med 

docetaxel i.v. Antalet cykler är inte på förhand fastställt men ett riktmärke är 

4-6 cykler. Pat följs var 3:e vecka under behandlingstiden, därefter var 6:e. 

Bilddiagnostik görs var 6:e vecka till progress. Initialt och var 12:e vecka 

görs en hjärtultraljudsundersökning. 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta din 
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behandlingsansvariga läkare och be hen skriva en remiss med förfrågan om 

eventuellt deltagande i studien. 

 

Malignt melanom 

 

Kortnamn 

studie 

Columbus CMEK162B2301 

Studietitel A 2-part phase III randomized, open label, multicenter study of LGX818 

plus MEK162 versus Vemurafenib and LGX818 monotherapy in patients 

with unresectable or metastatic BRAF V600 mutant melanoma  

Kort 

beskrivning av 

studien 

Studien vänder sig till patienter med BRAF-muterad metastaserad och/eller 

icke operabel sjukdom. Patienterna randomiseras 1:1 till LGX818+ 

MEK162 eller LGX818 singelbehandling. Internationell multicenterstudie. 

Sponsor: Novartis. 

Deltagande 

center, 

ansvariga 

prövare och fssk 

Göteborg: Lars Ny (nationell koordinator). 

Linköping: Ulf Lönn (ansvarig prövare), Madeleine Rasic (fssk). 

Identifikationsnr 

EudraCT eller 

Clintrials.gov 

EudraCT nr: 2013–001176-38 

NCT01909453 

 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta din 

behandlingsansvariga läkare och be hen skriva en remiss med förfrågan om 

eventuellt deltagande i studien. 

Kortnamn 

studie 

The SCANDIUM trial – SUGBG-013001 

Studietitel A randomized controlled, open-label, multicenter study evaluating if 

Isolated Hepatic Perfusion increases overall survival, in comparison with 

best supportive care in patients with isolated liver metastases from uveal 

melanoma. 

Kort 

beskrivning av 

studien 

Patienter med ögonmelanom och levermetastaser randomiseras mellan 

behandling med IHP eller best supportive care. Patienter som randomiseras 

till IHP remitteras till SU/Sahlgrenska för att sedan följas upp på hemorten. 

Uppföljning sker till 24 månader efter randomiseringen. Sponsor: 

Sahlgrenska, Roger Olofsson.  

Deltagande 

center, 

ansvariga 

prövare och fssk 

Göteborg: Roger Olofsson (nationell koordinator). 

Linköping: Ulf Lönn (ansvarig prövare), Madeleine Rasic (fssk). 

 

Identifikationsnr 

EudraCT eller 

Clintrials.gov 

EudraCT nr: 2013-000564-29  

NCT01785316 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta din 

behandlingsansvariga läkare och be hen skriva en remiss med förfrågan om 
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eventuellt deltagande i studien. 
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Thyreoideacancer  

 

Kortnamn 

studie 

ASTRA D1532C00065 

Studietitel A randomized, double blind study to compare the complete remission 

rate following a 5-week course of Selumetinib or placebo and single dose 

adjuvant radioactive Iodine therapy in patients with differentiated thyroid 

cancer 

Kort 

beskrivning av 

studien 

Studien vänder sig till patienter med differentierad tyreoidea cancer. 

Randomisering sker 2:1 till Selumetinib (75 mg x2) eller placebo. 

Behandling med studieläkemedel ca 4 veckor före radiojodbehandling och 

ca 1 vecka efter radiojodbehandling. 

Deltagande 

center, 

ansvariga 

prövare och fssk 

Lund: Jan Tennvall (nationell koordinator). 

Linköping: Viveka Bergman (ansvarig prövare), Anna-Karin Ax (fssk). 

EudraCT 

nummer/ 

Clintrials.gov 

EudraCT nr: 2013–000423/14 

NCT01843062 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta din 

behandlingsansvariga läkare och be hen skriva en remiss med förfrågan om 

eventuellt deltagande i studien. 
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Prostatacancer  

 

Kortnamn 

studie 

HYPO-RT- PC 

Studietitel Phase III study of HYPO-fractionated radiotherapy (HYPO-RT) of 

intermediate risk localised prostate cancer 

Kort 

beskrivning av 

studien 

Studien vänder sig till patienter med lokaliserad prostata cancer, intermediär 

risk. Randomisering sker 1:1 till HYPO-fraktionerad radioterapi (6.1 GYx7) 

eller konventionell strålbehandling (2 GY x 39). 

Deltagande 

center, 

ansvariga 

prövare och fssk 

Umeå: Anders Widmark (nationell koordinator). 

Linköping: Måns Agrup (ansvarig prövare), Anna-Karin Ax (fssk). 

Jönköping Kirsten Björnlinger (ansvarig prövare), Lisbeth Davidsson (fssk) 

Kalmar: Magnus Lagerlund (ansvarig prövare), Helen Jung (fssk) 

EudraCT 

nummer/ 

Clintrials.gov 

EPN Dnr: 2011-131-32M 

 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta din 

behandlingsansvariga läkare och be hen skriva en remiss med förfrågan om 

eventuellt deltagande i studien. 

Kortnamn 

studie 

ERA 223  BAY 88/8223/15396 

Studietitel A phase III randomized, double-blind, placebo controlled trial of radium-

223 dichloride in combination with abitraterone acetate and 

prednisone/prednisolone in the treatment of asymptomatic or mildly 

symptomatic chemotherapy-naïve subjects with bone predominant 

metastatic castraction-resistant prostate cancer (CRPC 

Kort 

beskrivning av 

studien 

Studien vänder sig till patienter med skelettmetastaserad prostatacancer som 

är symtomfria eller har lindriga besvär. Randomisering 1:1 mellan 223-

diklorid + abitrateron och prednisolon eller placebo + abitrateron och 

prednisolon. Internationell multicenter studie. Sponsor: Bayer. 

Deltagande 

center, 

ansvariga 

prövare och fssk 

Umeå: Camilla Thellenberg-Karlsson (nationell koordinator). 

Linköping: Ulf Lönn (ansvarig prövare), Pernilla Nilsson (fssk). 

Identifikationsnr 

EudraCT eller 

Clintrials.gov 

EudraCT nr: 2013-003438-33  

NCT02043678 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta din 

behandlingsansvariga läkare och be hen skriva en remiss med förfrågan om 

eventuellt deltagande i studien. 

Kortnamn 

studie 

Phys- Can 

Studietitel Phys-Can (Physical training and Cancer) - effekter av fysisk träning och 

beteendemedicinska strategier för att förebygga och minimera 
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cancerrelaterad fatigue, förbättra livskvaliteten och sjukdomsutfall hos 

patienter med cancer 

Kort 

beskrivning av 

studien 

Studien vänder sig till patienter som får adjuvant cytostatikabehandling. 

Randomisering sker till fyra interventionsgrupper: Fysisk aktivitet med 

låg/måttlig eller hög intensitet, med eller utan integrerade 

beteendemedicinska stödstrategier. Interventionen pågår under 6 månader i 

samband med den onkologiska behandlingen. 

Deltagande 

center, 

ansvariga 

prövare och fssk 

Uppsala: Karin Nordin (nationell koordinator). 

Linköping: Sussanne Börjeson (ansvarig prövare), Anna-Lotta Hallbeck 

(ansvarig läkare), Anna-Karin Ax (fssk). 

Identifikationsnr 

EudraCT eller 

Clintrials.gov 

EPN Dnr: 2014/249 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta Anna-Karin Ax, 

010-1032820 physcan.ckoc@regionostergotland.se 

 

Kortnamn 

studie 

PRESIDE 

Studietitel A Study to Assess the Benefit of Treatment Beyond Progression With 

Enzalutamide in Men Who Are Starting Treatment With Docetaxel After 

Worsening of Their Prostate Cancer When Taking Enzalutamide Alone 

Kort beskrivning 

av studien 

Syftet med studien är att undersöka om det finns fördelar med fortsatt 

behandling med enzalutamide efter att prostatacancern har förvärrats 

samtidigt som behandling pågår med docetaxel och prednisolone. 

Deltagande 

center, ansvariga 

prövare och fssk 

Kalmar: Magnus Lagerlund (ansvarig prövare), Helen Ljung (fssk) 

Identifikationsnr 

EudraCT eller 

Clintrials.gov 

NCT02288247 

Vad innebär det 

för patienten 

Tillägg av tablett som tas oralt av patienten med antingen placebo eller 

enzelutamide. 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta Bo Thelin, 

036-325943, bo.thelin@rjl.se Helen Jung, 0480-448656, 

helen.ljung@ltkalmar.se   

 

Kortnamn 

studie 

REASSURE 

Studietitel REASSURE- en icke interventionsstudie (PASS-studie) 

Radium-223 alpha Emitter Agent in Safty Study in mCRPCpopUlation for  

long-teRmEvaluation. 

Kort beskrivning 

av studien 

1. Bedöma incidensen av sekundär primär malignitet hos pat med 

mCRPC coh som behandlats m Xofigo 
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2. bedöma förekomst av behandlingsrelaterade allvarliga biverkningar samt 

vanliga biverkningar 

3. bedöma benmärgspåverkan 

Deltagande 

center, ansvariga 

prövare och fssk 

Kirsten björnlinger, Onkologiska kliniken Jönköping, 036-322900 

Kirsten.bjornlinger@rjl.se 

Bo Thelin, 036-325943, bo.thelin@rjl.se 

Identifikationsnr 

EudraCT eller 

Clintrials.gov 

NCT02141438 

Vad innebär det 

för patienten 

Behandling enligt normal rutin .Efter behandlings slut följs patienterna upp 

mån3, mån 6, mån 12 härefter årligen i max 7 år. 

 Är du patient och vill veta mer om studien vänligen kontakta Bo Thelin, 

036-325943, bo.thelin@rjl.se 

 

 

mailto:Kirsten.bjornlinger@rjl.se

