
   

 

 

 

Examensarbete, 30 hp 
Master i Farmaci, 120 hp 

Rapporten godkänd: VT 2018 
Handledare: Jörn Schneede, Examinator: David Andersson   

 

 

 

IMMUNTERAPI AV 
LUNGEKREFT 

En spørreundersøkelse blant leger i 
Norge & Sverige 

 
Marianne Tysse Sperrevik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
Sammendrag 
Innledning 
Lungekreft er en alvorlig form for kreftsykdom med en veldig dårlig prognose og høy 
dødelighet. Mortaliteten er faktisk større enn den samlede dødeligheten for 
tykktarmskreft, brystkreft og prostatakreft. Under lang tid har lungekreft blitt betraktet 
ha lav immunogenitet. I både Norge og Sverige har lungekreft derfor tradisjonelt vært 
behandlet med konvensjonell kirurgi, cellegift og stråling. Introduksjon av immunterapi 
for behandling av ikke-småcellet lungekreft - som er den mest vanlige formen av 
lungekreft - har lite uventet åpnet for en ny behandlingsopsjon som har gitt håp om 
bedret respons rate og økt progresjonsfri overlevelse, og kan representere et 
paradigmeskifte for behandling av lungekreft. 
Formål 
Formålet med denne oppgaven er å sammenligne status av innføringen av immunterapi 
ved behandling av lungekreft i Norge og Sverige, og å få belyst norske og svenske legers 
fremtidsvisjoner for terapi av lungekreft. Dessuten vil oppgaven identifisere spørsmål, 
problem og betenkeligheter som fortsatt er ubesvart. 
Metode 
Denne oppgaven bygger på en nettbasert spørreundersøkelse som inkluderer norske og 
svenske leger som behandler pasienter med lungekreft. Bakgrunnslitteratur og resultat 
fra kliniske studier ble innhentet ved bruk av søkemotorene PubMed og Medline, norske 
og svenske myndigheters hjemmesider og andre aktuelle faglige nettsider. Websurvey fra 
Textalk ble brukt i forbindelse med utarbeidelsen av spørreundersøkelsen. Microsoft 
Excel brukes til å fremstille resultatet ved hjelp av diagrammer. 
Resultat/Diskusjon 
Svarfrekvensen i hele materialet ble på 18% der 17,5 % fylte inklusjonskriteriene. 
Føyeligheten til oppsatte retningslinjer synses å være veldig høy. Keytruda® og Opdivo® 
var naturligvis de legemidlene som flest hadde brukt i behandlingen da de har vært på 
markedet lengst og er inkludert i nasjonale retningslinjer.  Majoriteten hadde 
forhåpninger om bedre overlevelse, bedre livskvalitet og mindre bivirkninger blant 
pasientene og de fleste mener den største utfordringen rundt behandling på individnivå 
er hvilke kriterier som skal ligge til grunn for valg av behandling. Videre var de enige i at 
mer kunnskap rundt bruk av biomarkører, genuttrykk og kreftcellebiologi var viktig for 
individualisering av behandling i fremtiden. Legene har størst tro på at kombinasjonen 
PD-1/PD-L1 og CTLA4 kommer til å anvendes utenfor studier. Av konkrete forsøk med 
kombinasjonsbehandling var Pembrolizumab + Cisplantin/pemetrexed og Nivolumab + 
Ipilimumab mest kjent. Det var enighet om at pasienter med PD-L1 uttrykk på over 50% 
burde prioriteres først for behandling. Legene mente at de høye kostnadene hadde størst 
betydning for hindring av introduksjon av immunterapi og det var høy konsensus om at 
medias dekning av de nye immunterapeutika bidrar til for høye forventinger til effekt 
blant pasientene.  Majoriteten var positiv til at kliniske farmasøyter kan bidra til 
opplæring av helsepersonell og pasienter, foreta en løpende total vurdering av 
legemiddelbruk, interaksjonsrisiko og tilpassing av doser. 
Konklusjon 
Introduksjon av immunterapi av lungekreft i Norge og Sverige har kommet langt og 
representerer sannsynligvis et paradigmeskifte innen behandling av denne kreftformen. 
Norske og svenske leger er velinformerte og har store forhåpninger til immunterapi, men 
også fremdeles ubesvarte spørsmål og uromoment rundt de høye kostnadene, seleksjon 
av pasienter og begrenset kunnskap om immunrelaterte bivirkninger. Undersøkelsen 
viser bra samsvar i vurderingen av immunterapi blant norske og svenske leger, men at det 
kan muligens finnes forskjeller i diagnostiske strategier og terapikonsepter for behandling 
av lungekreft mellom landene. Det var generell stor vilje og lojalitet til å følge gjeldende 
behandlingsretningslinjer. Majoriteten av legene er positive til bruk av kliniske 
farmasøyter og ser flere potensielle områder der de kan bidra.  
Nøkkelord 
Immunterapi, lungekreft, kombinasjonsbehandling, immunsjekkpunkt, IDO 
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1 Innledning 
 
1.1 Epidemiologi 
Lungekreft er en veldig alvorlig form for kreftsykdom og kan ramme både lungevev 
og/eller luftveier. Lungekreft er en av de mest vanlige kreftformene i hele verden når det 
gjelder prevalens og utgjør med ca. 14 % den største andelen av alle kreftrelaterte dødsfall 
(Tabell 1) (1). 3080 personer i Norge ble diagnostiert med lungekreft i 2016 noen som var 
det høyeste antallet etter at registreringen begynte (2). I Sverige rammes rundt 3600 
personer av lungekreft hvert år (3). I 2016 døde 1143 kvinner og 1191 menn i Norge. I 
Sverige i 2015 døde 1989 menn og 1966 kvinner i Sverige av lungekreft (2, 4). I Norge og 
Sverige er det fremdeles flest menn som rammes, men økningen i antall kvinner som 
rammes av lungekreft er stor i begge land (2, 3). 
 
Tabell 1: 1 Tall fra 2016 (2). 2 Tall fra 2015 (4). 

 Prevalens (n) Dødsfall (n) Dødsfall (%) 
 Kvinner Menn Kvinner Menn 

Norge1 3080 1143 1191 49,0 51,0 
Sverige2 3600 1966 1989 49,7 50,3 
Totalt 6680 3109 3180 49,4 50,6 

 
1.2 Histologisk inndeling 
Lungekreft deles inn i to hovedgrupper: småcellet- og ikke-småcellet lungekreft (5, 6). I 
litteraturen brukes mest de engelske forkortelsene; Small-Cell-Lung-Cancer (SCLC) og 
Non-Small-Cell-Lung-Cancer (NSCLC). Den mest vanlige typen, ikke-småcellet 
lungekreft (NSCLC) utgjør ca. 85% av tilfellene og småcellet lungekreft (SCLC) står for de 
resterende 15%. NSCLC deles videre inn i tre undergrupper: adenokarsinom (kreft som 
utgår fra kjertelceller), plateepitelkarsinom (kreft som har en histologi som påminner om 
plateepitel) og storcellekarsinom (store celler i epitelvev). Blant NSCLC er adenokarsinom 
den vanligste typen med 40%, deretter plateepitel med ca. 20%. Småcellet lungekreft 
(SCLC) vokser veldig raskt og er ofte kommet i et sent stadium innen den oppdages (7). 
  
1.3 Symptomer 
Symptomer på lungekreft er mange og de forekommer ofte sent i forløpet noe som 
vanskeliggjør mulighetene for å stille en tidlig diagnose (3, 8). Dessuten kan symptomene 
variere fra person til person og kan utarte seg forskjellig basert på hvor i lungen svulsten 
sitter og hvilken størrelse den har. 
De vanligste symptomene er: 

• Hoste 
• Kortpustethet 
• Blod i spyttet 
• Smerter i brystet og/eller mellom skulderbladene 
• Gjentatte luftveisinfeksjoner 
• Hovne lymfekjertler 
• Trøtthet, appetittløshet og vekttap 

Symptomene kan komme langsomt og de kan forekomme ved andre luftveissykdommer 
også. Kreftforeningen råd er at dersom symptomene varer i mer enn tre uker så bør lege 
kontaktes. 
 
1.4 Årsaker og forebygging 
Røyking er den viktigste kausale riskfaktor for lungekreft (8).  Risikoen øker med antall 
sigaretter som røykes per dag, antall år en har røykt, mengde tjære og nikotin i 
sigarettene og tidspunkt for røykedebut. WHO antar at det er bare ca. 25% av alle tilfeller 
av lungekreft i verden som ikke skyldes røyking, mens i Norge og Sverige er kun 15% av 
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pasienter som aldri har røykt. Passiv røyking, eksponering for radon, asbest (spesielt hvis 
en røyker), luftforurensinger og nikkel- og kromeksponering er andre viktige kausale 
risikofaktorer. Sammenlignet med røking er disse risikofaktorene dog av underordnet 
betydelse. De er allikevel viktig å kjenne til da summen av flere faktorer kan gi additiv 
risiko for utvikling av lungekreft. Generelt har mange krefttyper en arvelig komponent 
der den genetiske konstellasjonen spiller en rolle med mutasjoner i onkogener og/eller 
tumorsuppressorgener. Lungekreft har tidligere ikke blitt regnet som en av disse, men 
gjennom nyere forskning har det blitt identifisert en del gener eller genvarianter som har 
betydning for lungekreft. Den totale risikoen for å utvikle lungekreft ser allikevel ikke ut 
til å bli påvirket av dette i stor grad. 
 
1.5 Immunogenitet av lungekreft 
NSCLC anses normalt å være bare i liten grad immunogent, bedømt etter kun en liten 
klinisk effekt av immun-aktiverende behandlinger; som terapi med Bacillus Calmette-
Guerin (BCG), interleukin-2 og interferon (9). Immuntolerante og kjemoterapi-resistente 
cellekloner utvikles som regel fort. Kreftcellene kan befinne seg i en omgivelse som er rik 
på immunoglobuliner uten å bli angrepet, hvilket normalt skulle indikere at NSCLC har 
dårlige forutsetninger for immunterapi. Nyere forskningsresultater viser dog at det ikke 
er tilfellet (10), se avsnitt 1.10.  
 
1.6 Undersøkelse og diagnose 
Utredninger begynner ofte med en generell klinisk undersøkelse der legen kontrollerer 
allmenntilstanden gjennom sjekk av hjertet, lungekapasitet og en grundig kontroll av 
lymfeknuter på hals, i armhulen, ved kragebeinet og i lysken for å se etter hovne 
lymfekjertler (11). Ved mistanke om lungekreft tas i første omgang ett røntgen av lungene. 
Dersom en ser noe på røntgen som gir mistanke om en svulst, vil en CT-undersøkelse 
vanligvis tas for å bedre kunne vurdere svulstens størrelse og kunne vise en eventuell 
kontralateral spredning til den andre lungen. Ved bruk av bronkoskopi kan en gjennom 
kikkertrør inspisere slimhinnen i bronkiene og kan samtidig ta en biopsi av svulsten eller 
atypiske vevsområder. Ved bruk av mediastinoskopi kan man finne ut i hvilket stadium av 
lungekreft pasienten befinner seg i. Man fører da et kikkertrør ned mellom lungene og inn 
i brystkassen. 
Målet med utredningen er å gi svar på hvilken histologisk krefttype det er og i hvilken 
undergruppe den tilhører, klassifisere svulstens størrelse og undersøke om det 
forekommer metastaser (12). Utredningen skal så raskt og så skånsomt for pasienten som 
mulig resultere i en klassifisering av sykdommen ved diagnosetidspunktet. Resultatet av 
klassifisering gjennom TNM systemet og histologien danner grunnlaget for hvilken type 
behandling pasienten skal få. 
 
1.6.1 Stadieinndeling og klassifisering 
Den internasjonale kreftorganisasjonen, UICC – The Union for International Cancer 
Controls, har fastsatt regler for hvordan klassifisering etter TNM-systemet skal foregå 
(Tabell 2). Systemet oppdateres og revideres jevnlig og i dag brukes den 7. utgaven (12, 
13). Ved diagnose tidspunkt markeres klassifiseringen med en liten c (cTNM) som står for 
klinisk (clinical, eng.), og viser at det er klassifiseringen ved diagnose tidspunkt. Det kan 
også stå en liten p foran som står for patologisk og brukes på pasienter som er operert for 
lungekreft basert på patologens vurdering av den opererte svulsten. 
 
T – tumor 
Bokstaven T for tumor angir størrelse og prevalens av primærsvulsten. Tx betyr at 
størrelsen ikke kan bedømmes, T0 innebærer at det ikke foreligger noen primærsvulst, 
Tis betyr forstadiet til kreft (carcinoma in situ), T1, T2, T3, T4 angir økende størrelse av 
primærsvulsten og utbredelse. T1 og T2 deles ved lungekreft ytterligere inn i T1a, T1b, T2a 
og T2b basert på finere inndeling i størrelse og hvor i lungen svulsten er. 
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N – nodes 
Bokstaven N for nodes (eng.) eller lymfeknute angir prevalens av og eventuell spredning 
til lymfeknuter. Nx betyr lymfeknuter kan ikke bedømmes, N0 ingen påvisbare 
patologiske lymfeknuter. N1, N2 og N3 angir hvor langt og i hvilke lymfeknuter det 
forekommer metastaser.  
 
M – metastase 
Bokstaven M for metastase angir om det finnes fjern metastaser. Mx betyr forekomst av 
fjernmetastaser kan ikke vurderes, M0 ingen påvisbare fjernmetastaser og M1 betyr at det 
er fjernmetastaser tilstede. M1 deles ved lungekreft videre inn i M1a og M1b basert på 
hvor metastasen er i forhold til primærsvulsten. 
 
Stadieinndelingen baseres så på klassifisering i de tre forskjellige TNM gruppene (Tabell 
2). Legg merke til at fjernmetastaser automatisk leder til diagnose i Stadium IV uavhengig 
av T- eller N-klassifisering. 
 
Tabell 2: Stadieinndeling etter UICC 7. Utgave (12). 

 
Allmenntilstand er også en viktig faktor ved diagnose tidspunkt og man bedømmer den 
ved hjelp av WHO funksjons- (performance) status (Tabell 3) (14). Allmenntilstanden 
rangeres på en skala fra 0 -4, der 0 angir best allmenntilstand. 
 
Tabell 3: WHO – performance status viser pasientens allmenntilstand (14). 

WHO –  
performance status 

Beskrivelse av funksjonsnivå 

0 I stand til å utføre alle normale aktiviteter uten restriksjoner 
1 Innskrenkning i belastende aktiviteter, men oppegående og i stand til å utføre lettere 

arbeid. 
2 Mobil og selvhjulpen, men ikke i stand til å utføre noe arbeid. Oppegående mer enn 50% 

av dagen. 
3 Selvhjulpen i begrenset grad. Bundet til seng eller stol mer enn 50% dagtid. 
4 Helt ute av stand til å stelle seg selv. 

 
1.7 Tradisjonell behandling av lungekreft 
Det har blitt gjort store fremskritt i behandlingen av mange krefttyper under de seneste 
tiår hvilket har ført til en generell forbedring i overlevelse (15). For lungekreft derimot er 
prognosen fremdeles generelt veldig dårlig. Selv om lungekreft anses å være ikke 
immunogen, så har det framkommet økende evidens for at immunforsvaret kan spille en 
viktig rolle ved utvikling av denne maligniteten. Introduksjonen av immunterapi for 
behandling av lungekreft har skapt en ny entusiasme og forventninger om forbedret 
totaloverlevelse. Dette til tross er tradisjonell behandling med kirurgi, cellegift eller 
strålebehandling eller en kombinasjon av disse fortsatt dominerende i terapien av denne 
maligniteten (11). Det har også blitt tatt i bruk målrettet terapi. 
 

T–Tumor N-Nodes M-Metastase Stadieinndeling 

Tx N0 M0 Okkult carcinoma 
Tis N0 M0 Stadium 0 

T1a,b N0 M0 Stadium IA 
T2a N0 M0 Stadium IB 
T2b 

T1a, b 
T2a 

N0 
N1 
N1 

M0 Stadium IIA 

T2b 
T3 

N1 
N0 M0 Stadium IIB 

T1a, b 
T2a, b 

T3 
T4 

N2 
N2 

N1, N2 
N0, N1 

M0 Stadium IIIA 

T4 
Uansett type T 

N2 
N3 M0 Stadium IIIB 

Uansett type T Uansett type N M1 Stadium IV 
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1.7.1 Kirurgi 
Lungekreft kan fjernes ved hjelp av kirurgi (12). Det finnes mange forskjellige teknikker 
som brukes avhengig av hvor i lungen svulsten sitter og i hvilket stadium sykdommen er i.  
Ved bruk av kirurgi i stadium I eller II er målet med behandlingen som oftest kurativ. 
Selv om målet er å fjerne kreften helt må en tilstrebe at luftlekkasje og drenstid blir 
kortest mulig gjennom å være så forsiktig som mulig ved fjerning av svulsten. Kirurgi i 
stadium III utføres alltid i kombinasjon med kjemoterapi eller stråling eller en 
kombinasjon av alle tre. 
 
1.7.2 Kjemoterapi 
Kjemoterapi innebærer bruk av forskjellige cellegifter som skal stanse veksten av 
kreftceller (16). Dessverre virker kjemoterapien også på friske celler, særlig på celler som 
deler seg raskt slik som cellene i håret, blodet, benmarg og i kjønnsorganene. 
Behandlingen er således nesten alltid forbundet med en del bivirkninger, som ofte er 
forbigående. Pasientene mister ofte håret, opplever kvalme og brekninger, slapphet, 
svekkelse av immunforsvaret og anemi. Dessuten kan fertiliteten påvirkes. Behandlingen 
er altså ikke selektivt rettet mot kreftcellene, altså målrettet, men uselektiv og bygger på 
att kreftceller ofte er mer sårbare enn normale celler. Ved lungekreft brukes systemisk 
kjemoterapi enten alene eller i kombinasjon med lokal kirurgi og/eller stråling. 
 
1.7.3 Stråling 
Strålebehandlingen innebærer bruk av at en eksponerer pasienten for høyenergetiske 
ioniserende partikler, slik som elektroner, protoner eller fotoner, eller røntgen stråling 
som fører til at kreftcellene dør eller slutter å dele seg (17). Som ved kjemoterapi påvirkes 
også de friske cellene i kroppen. Målet med behandlingen er derfor å gi en så sterk dose at 
det dreper eller hemmer celledeling av kreftcellene uten at det leder til stor skade på 
friske celler. Friske celler har også en større regenereringskapasitet. Strålebehandling er 
aktuelt både ved SCLC og NSCLC og kan gis i kombinasjon med kjemoterapi, etter kirurgi 
eller alene. 
 
1.7.4 Målrettet terapi 
Målrettet terapi fokuserer på å utnytte proteiner eller mutasjoner som kan forekomme i 
kreftcellene (18). Selv om denne behandlingsformen er mer spesifikk enn kjemoterapi er 
den også forbundet med alvorlige bivirkninger. Det kan for eksempel være mutasjoner i 
Epidermal growth factor receptor (EGFR) som finnes på overflaten av cellen i 
cellemembranen og spiller en stor rolle i regulering av normal cellevekst, apoptose og 
andre cellulære funksjoner (19). Mutasjoner i selve reseptoren kan lede til unormal 
aktivering av reseptoren, lede til ukontrollert celledeling og i forlengelsen utvikling av 
kreft. Legemidler kan blokkere på den intracellulære delen av signalveien som aktiveres 
(tyrosin-kinase hemmer) eller ved å binde seg til den ekstracellulære delen og hindre 
endogene ligander i å binde seg til reseptoren (monoklonale antistoffer).  
 
1.8 Immunsystemet 
For å forstå hvordan immunterapi virker er det viktig å ha oversikt over hvordan kroppen 
vår normalt forsvarer seg mot inntrengere, oppdager unormale celler, dreper eller 
”husker” antigenstrukturer ved en eventuell framtidig eksponering (18, 20). 
Immunsystemet er et fantastisk system som i normale tilfeller forsvarer kroppen mot 
infeksjoner forårsaket av bakterier, virus eller sopp. Immunsystemet består av flere 
organer, vevstyper, celler og proteiner som forsvarer kroppens integritet. Huden, 
slimhinner og magesyren er alle med å beskytte kroppen mot inntrengere, men noen 
ganger kan for eksempel små rifter eller sår i huden føre til at inntrengere forårsaker 
lokale infeksjoner som eventuelt kan spre seg i hele kroppen (sepsis). Det er da 
immunsystemet gjenkjenner inntrengeren og gjennom en immunrespons angriper den 
slik at den ikke kan skade kroppen vår (Figur 1). 
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Figur 1: Involverte steg i immunrespons på antigen. APC = antigenpresenterende celle, 
MHC = major histocompatibility complex, MØ = makrofag, NK = natural killer cell (eng). 
Figuren er hentet fra artikkelen; Immunotherapy of lungcancer: ongoing clinical trials, 
med tillatelse fra forfatter Johan Vansteenkiste (21), Future Medicine Ltd og Copyright 
Clearance Center, linsens nr.: 4266600247849 (22). 
 
Hvite blodceller eller lymfocytter produseres i benmargen vår og vokser, utvikles og 
virker i lymfesystemet vårt. De deles inn i to hovedtyper: B-celler og T-celler. B-cellene er 
hele tiden på jakt etter inntrengere og gir beskjed til T-cellen som aktiverer B-cellen til å 
dele seg i to celletyper; en som produserer antistoff (immunglobuliner) mot 
inntrengeren/antigenet og en celletype, hukommelsescelle, som har som oppgave å huske 
inntrengeren slik at immunforsvaret raskere kan aktiveres om den samme inntrengeren 
kommer tilbake. B- og T-cellene utveksler informasjon i lymfeknutene. Antistoffene som 
B-cellen produserer sirkulerer i blodet og kan identifisere inntrengere, nøytralisere dem, 
eller merke inntrengerne, slik at resten av immunsystemet får beskjed om hvilke celler 
det skal ødelegge. Det fører også til at makrofager, granulocytter og komplement 
aktiveres. Makrofagene destruerer det fremmede vevet, fagocytterer og eliminerer 
mikrober og rengjør vevet for skadelige stoffer. En type av T-cellene hjelper som tidligere 
nevnt å aktivere B-celler. En annen type T-celler (natural killer cells) angriper celler som 
er infisert av inntrengere og dreper cellen. De kan også skille ut lymfokiner, en type 
cytokiner, som utløser og forsterker en immunrespons. T-cellene kan også drepe 
kreftceller. På denne måten hindres vanligvis unormale celler i å utvikle seg til kreftceller. 
Noen kreftceller finner en måte å svekke immunforsvaret og overvåkningssystemet, blant 
annet gjennom over-ekspresjon av liganden for PD-1 reseptoren. Dessuten kan kreftceller 
endre molekyler på celleoverflaten eller mutere slik at de ikke gjenkjennes og en form for 
immuntoleranse mot kreftcellene utvikles.  
 



 
 

6 

 

1.9 Immunterapi 
Immunterapi er en type kreftmedisin som bruker kroppens eget forsvarssystem i kampen 
mot kreft (18). Det finnes flere typer av immunterapi som kan virke på forskjellige måter: 
den kan stimulere immunforsvaret til å virke bedre eller ta bort barrierer som hindrer 
immunforsvaret i å angripe kreftcellene. Den mest brukte immunterapi metoden og den 
eneste som er godkjent for bruk i Norge og Sverige er såkalte sjekkpunkt-hemmere. De 
kan blokkere forskjellige proteiner på overflaten av enten kreftcellen eller T-cellen slik at 
T-cellen kan gjenkjenne og ødelegge kreftcellene. Flere av disse sjekkpunkt-hemmerne er 
nå godkjent og tilgjengelige for forskrivning både i Norge og Sverige. Disse tilhører 
gruppene programmed cell death (PD-1)-hemmere, programmed death ligand (PD-L1)-
hemmere og cytotoxic T-lymphocyte Associated protein 4 (CTLA-4)-hemmere. 
 
1.10 Patogenese og immunmodulatoriske angrepspunkter 
I de store luftveiene finnes det ingen smertefibre distalt og perifere svulster kan derfor 
vokse seg stor innen de blir oppdaget (15). Det er begrenset kunnskap om forstadiene til 
lungekreft og det screenes foreløpig ikke for lungekreft da liten kunnskap om preklinisk 
forløp gjør det er vanskelig å si noe om når den burde starte. I dag er det gjennom 
forskning og nye teknikker for histologi undersøkelser mer vanlig å klassifisere NSCLC 
inn i undergrupper. Forskning på hva som aktiverer og bremser kreftceller har også påvist 
mutasjoner som fører til at svulstene vokser. En slik mutasjon er for eksempel mutasjon i 
EGFR reseptoren (12). Tyrosin-kinase-hemmere binder til den intracellulære delen av 
EGFR proteinet og stanser aktiviteten. EGFR mutasjoner har høyest forekomst blant ikke 
røkere og kvinner. Mutasjoner i exon 18, 19 og 21 medfører respons på tyrosin-kinase-
hemmere (TKI) og mutasjoner i exon 20 gir resistens mot TKI og sykdomsprogresjon. En 
annen mutasjon, KRAS, er også assosiert med resistens mot TKI. Translokasjoner i 
anaplastisk lymfom kinase (ALK) genet aktiverer vekstfremmende proteiner, mest vanlig 
er EML4-ALK. Denne mutasjonstypen gir respons på ALK-hemmere som Xalcori®. 
BRAF mutasjoner er sjelden ved lungekreft og ikke like vanlig som ved føflekkreft der 
50% har BRAF V600E. Det er samme mutasjon som kan forekomme ved lungekreft og 
nesten utelukkende ved adenokarsinomer og samme behandlingsstrategi er aktuelt ved 
lungekreft som ved føflekkreft, kombinasjon av BRAF- og MEK-hemmer.  
 
Mekanismene og sykdomsprossene som ligger til grunn for de nye angrepspunktene i 
immunterapi, CTLA-4, PD-1 og PD-L1 hemmere, er basert på T-cellenes 
immunmodulatoriske forløp (Figur 2). T-celler utveksler informasjon med 
antigenpresenterende celler ved å binde inn til reseptorer på overflaten av cellen. For at 
T-cellen skal aktiveres gjennom en stimulering av cellekjernen må den den 
antigenpresenterende cellen binde inn til to reseptorer samtidig, T-celle reseptoren (TCR) 
med antigenet og CD28 reseptoren med proteinet B7. 
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Figur 2: Immunmodulatoriske angrepspunkt for legemidler i behandling av lungekreft. 
APC= antigenpresenterende celle; CD80/CD86 Cluster of differatiation reseptorprotein; 
CTLA4 = cytotoxic T-lymphocyte-Associated protein 4; PD-1 = programmed cell death 
protein 1; PD-L1 = programmed death ligand; TCR = T-celle reseptor; NK= natural killer 
cell; Treg; regulatory T-cell. IDO = indoleamine 2,3-dioksygenase. LAG3 = Lymphocyte-
activation gene 3. Figuren er hentet fra artikkelen; Primary, Adaptive, and Acquired 
Resistance to Cancer Immunotherapy, med tillatelse fra Elsevier and Copyright 
Clearance Center, linsens nr.: 4261310506802 (23). 
 
For at immunsystemet skal kunne regulere sin respons på forskjellige stimuli er T-cellene 
utstyrt med flere inaktiveringsreseptorer på overflaten (Figur 2) (23). Tre av disse er 
CTLA-4, PD-1 og PD-L1 reseptorer som henholdsvis ipililumab (Yervoy®), 
pembrolizumab/nivolumab (Keytruda/Opdivo) og Atezolizumab (Tecentriq®) kan binde 
seg til og blokkere for andre ligander. T-cellen inaktiveres ved at et protein (B7) på 
overflaten til den antigenpresenterende cellen (APC) bindes til CTLA-4 reseptoren. 
Ligandene PD-L1 og PD-L2 som finnes på overflaten til APC og kreftceller kan også 
inaktivere T-celler ved å binde til PD-1 reseptoren. De ovenfor nevnte legemidlene 
inaktiverer T-cellene ved å koble seg til CTLA-4, PD-1 og PD-L1 reseptorer og dermed 
blokkere for binding av ligander som nedregulerer T-cellene.  
  
1.11 Immunmodulatorisk behandling 
I Norge ble det i august 2017 utgitt en ny oppdatert versjon av Nasjonalt 
handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av 
lungekreft (12). De største endringene var godkjenning av immunterapi (Keytruda®) i 
første linje behandling ved avansert ikke-småcellet lungekreft, nye 
medikamentmuligheter hos ALK-translokerte og BRAF-muterte pasienter og bruk av 
nivolumab ved avansert sykdom i andre linje behandling. Nationella riktlinjer för 
lungcancervård ble publisert i Sverige i 2011 og inneholder retningslinjer for diagnostikk, 
kirurgi, strålebehandling, legemiddelbehandling og omsorg av pasienter. I Sverige ble det 
i april 2017 anbefalt fra NT-rådet at landstingene i Sverige skulle behandle ikke-småcellet 
lungekreft med immunterapi(Keytruda®) i første linje og med immunterapi(Keytruda® 
og Opdivo®) i andre linje (24). Begge land anbefaler pasienter å delta i studier for å få 
tilgang til medisiner som enda ikke er godkjent. Immunterapeutiske legemidler med 
godkjent indikasjon NSCLC er listet i Tabell 4. 
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Tabell 4: Immunterapeutiske legemidler med godkjent indikasjon NSCLC i Norge, 
Sverige, European Medicine Agency (EMA) og Federal Drug Assotiation (FDA). 

Immunterapeutiske legemiddel 
med godkjent indikasjon: NSCLC Norge Sverige EMA FDA 

KeytrudaÒ - pembrolizumab 1. linje 1.linje 1. linje 1. linje 
OpdivoÒ -  
Nivolumab 

2. linje 2.linje 2. linje 2. linje 
 

TecentriqÒ -  
atezolizumab 

2. linje 2. linje 2. linje 2. linje 
 

 
1.11.1 Immunmodulatorisk behandling med CTLA4 hemmere 
Immunmodulatorisk behandling med CTLA4-hemmere av lungekreft er ikke godkjent 
indikasjon hverken i Norge eller Sverige (25, 26). CTLA hemmere er under utprøving i 
behandling av lungekreft og er således tatt med. I begge land er legemiddelet Yervoy® 
tilgjengelig til bruk ved indikasjonen melanom. 
 

1.11.1.1 Ipilimumab 
I regulering av T-celle aktivitet spiller cytotoksiskt T lymfocytt antigen (CTLA) en viktig 
rolle. Ipilimumab er et humant anti-CTLA-4-monoklonakt antistoff som blokkerer den T-
celle hemmende signalveien indusert av CTLA reseptoren ved å binde inn på reseptoren 
og blokkere signalveien. Dette fører til en økning i antall reaktive T-celler som mobiliseres 
for å angripe kreftcellene. En CTLA-4 blokkering kan også minske funksjonen til 
regulatoriske T-celler som kan bidra til immunrespons mot svulsten. Ipilimumab 
reduserer antall regulatoriske T-celler ved svulsten noe som fører til en økning av det 
intratumorale forholdet av T-effektorceller og regulatoriske T-celler og en får økt tumor 
celledød.  
1.11.2 Immunmodulatorisk behandling med PD-1 hemmere 
Immunmodulatorisk behandling med PD-1 hemmere av lungekreft ble første gang 
godkjent i Norge i 2016.  Etter at Opdivo® ikke ble regnet som kostnadseffektiv ble 
Keytruda® første PD-1 hemmer til å bli godkjent med indikasjonen lungekreft i 
september 2016. I Sverige var det Opdivo som var først ut og ble godkjent til behandling 
av skiveepitel lungekreft i andre linje så tidlig som i desember 2015. Keytruda ble første 
gang godkjent til bruk i andre linje i mars 2017. 
 

1.11.2.1 Pembrolizumab & Nivolumab 
Pembrolizumab og Nivolumab er begge PD1-hemmere og har således den samme 
virkemekanismen (27-30). De er begge antistoff som bindes til PD-1 reseptoren og 
hemmer innbinding av de naturlige ligandene PD-L1 og PD-L2. PD-1 reseptoren er en 
negativ regulator av T-celle aktivitet. Legemidlene forsterker dermed T-celleresponsen 
ved å blokkere bindingen av PD-L1 og PD-L2, som er uttrykt i antigenpresenterende celler 
og kan uttrykkes i kreftceller eller andre celler i svulstens mikromiljø. 
 
1.11.3 Immunmodulatorisk behandling med PD-L1 hemmere 
Programmert celledødligand-1(PD-L1) kan uttrykkes både på kreftceller og /eller på 
kreftinfiltrerte immunceller (31). PD-L1 kan således hemme immunforsvaret i svulstens 
mikromiljø. Ved at PD-L1 binder til reseptorene PD-1 og B7.1 som er uttrykte på T-celler 
og antigenpresenterende celler hemmes immunforsvaret gjennom hemmet cytotoksiskt 
T-celle aktivitet, T-celleproliferasjon og cytokinproduksjon. PD-L1 hemmere blokkerer 
svulsten fra å binde inn slik at immunforsvaret hemmes og dermed vil en kunne 
opprettholde immunresponsen mot svulsten. 
 

1.11.3.1 Atezolizumab 
Atezolizumab eller Tecentriq® er en Fc-modifisert, humanisert immunglobulin G1(IgG1) 
monoklonalt antistoff som binder seg direkte til PD-L1 reseptoren (31). Det fører til en 
dobbeltblokade av både PD-1 og B7.1 reseptorene og motvirker derfor PD-L1/PD-1 
mediert hemming av immunforsvaret. Immunresponsen mot svulsten reaktiveres uten å 
indusere antikropp basert cellulær cytotoksisitet. Atezolizumab påvirker ikke PD-L2/PD-1 
interaksjonen og PD-L2/PD-1 mediert hemmende signaler kan opprettholdes. 
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1.11.4 Kombinasjonsbehandling 
Det pågår nå studier som undersøker effekten og sikkerheten ved å anvende immunterapi 
i kombinasjon med andre kreftlegemidler eller flere typer immunterapi samtidig (32). 
Dette for å undersøke om en mer effektivt kan behandle forskjellige krefttyper, men også 
for å prøve å unngå resistensutvikling. Et søk på clinicaltrials.gov 2. januar 2018 på 
søkeordene lung cancer og combination immunotherapy ga treff på 87 forskjellige 
studier (33). Studier på god effekt av kombinasjonsterapi ved melanom har gitt håp om 
bedre effekt av kombinasjonsterapi også ved lungekreft. Kombinasjon av forskjellige 
behandlinger kan potensielt øke den kliniske nytten av immunterapi gjennom å unngå 
svulsten fluktmekanismer på forskjellige nivåer, øke svulstens evne til å indusere 
immunrespons (Immunogenitet) og ved å bedre forstå svulstens heterogenitet (34). 
Alvorlige bivirkninger, grad 3 og høyere ser så langt ut til å ha høyere frekvens ved 
kombinasjonsbehandling i kliniske utprøvninger og det gir grunn til bekymring om 
behandlingene skal brukes på en større befolkning som er eldre, sykere og ikke valgt ut 
gjennom strenge inklusjonskriterier som i kliniske utprøvninger (35). 
 

 
Figur 3: Biologisk rasjonale for kombinasjon av forskjellige immunterapeutiske 
behandlingsstrategier; A = Kombinasjon av sjekkpunkt hemmere. B = kombinasjon av 
immunsjekkpunkt hemmere (ICIs) og kjemoterapi. C = Kombinasjon av ICIs og Tyrosin 
kinase hemmere (TKI). D = ICIs med angiogenese hemmer. APC: Antigen Presenting 
Cell, CTLA-4: Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen-4, EGFR: Epidermal Growth Factor 
Receptor, ICAM: Intercellular Adhesion Molecules, MDSC: Myeloid-Derived Suppressor 
Cells, MHC: Major Histocompatibility Complex, NK: Natural Killer, PD-1: Programmed 
Death-1, PD-L1: Programmed Death-Ligand 1, TCR: T-Cell Receptor, Treg: Regulatory 
T-cell, VEGF: Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF-R: Vascular Endothelial 
Growth Factor Receptor. Figuren er hentet fra artikkelen; Combination immunotherapy 
strategies in advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): Does biological rationale 
meet clinical needs? og er gjengitt med tillatelse fra 1. forfatter Ilaria Attili (36) og fra 
Elsevier and Copyright Clearance Center, linsens nr.: 4261310506802. 

 
1.11.4.1 Kombinasjon med CTLA4 hemmere og PD-1/PD-L1 hemmere 

Et søk med søkeordene lung cancer og CTLA-4 combination fant 14 studier på 
clinicaltrials.gov (37). Det undersøkes kombinasjoner av CTLA-4 hemmere med blant 
annet; vaksiner, kjemoterapi, stråling, PD-1 hemmere, PD-1 hemmere & IDO-hemmere, 
PD-L1 hemmere, TKI, Adenosin A2A reseptor antagonister med flere. Kombinasjonen 
PD-1/PD-L1 hemmer og CTLA-4 leder an med studier som viser lovende effekter og 
overkommelige bivirkninger (35).  Kombinasjonsbehandlingen er godt biologisk 
begrunnet (Figur 3A). Ved å senke dosen og frekvensen av anti-CTLA-4 administrering 
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har en delvis løst problemet med den høye frekvensen av alvorlige bivirkninger (34). Data 
fra studier virker være lovende, men det ser ikke ut til at det blir lett å forutsi hvem som 
vil ha nytte av behandlingen. 
 
1.11.5 Kombinasjon med nye immunmodulatorer 
Ved å angripe immunsuppresive egenskaper hos kreftcellene, spesielt i kombinasjon med 
antikropp-basert immunterapi, vil en kunne få bedre effekt og objektiv respons (34). To 
slike behandlinger under utvikling er IDO1 (indolamin 2,3-dioksygenase 1) og LAG3 
(lymphocyte-activation gene 3) hemmere. En tredje behandlingsform verdt å nevne er en 
antikropp til OX40, en stimulerende T-celle reseptor, som i kombinasjon med en PD-L1 
hemmer viser lovende resultater.  Selv om utviklingen fremdeles er i et tidlig stadium er 
resultatene så lang svært lovende.  
 

1.11.5.1 IDO1 hemmere 
IDO1 enzymet katalyserer nedbrytningen av aminosyren tryptofan til N-formyl-kynurin 
som er første og det hastighetsbestemmende steget som leder til produksjon av kynurenin 
og dets metabolitter (34). Aktiviteten til IDO1 enzymet leder til immun toleranse ved å 
hemme T-celle funksjon gjennom uttømming av den essensielle aminosyren og gjennom 
generering av aktive kynurenin metabolitter. IDO1 enzymet er uttrykt i dendrittiske celler 
og i makrofager i immunsystemet der dets immunsuppresive rolle bidrar til den 
fysiologiske tilbakemeldingskontrollen av immun systemet gjennom økning av aktiviteten 
ved inflammasjon. IDO1 enzymet er også høyt representert i forskjellige krefttyper, 
inkludert NSCLC, og antas å øke immuntoleransen gjennom nedgang i antall 
immunceller i svulstens mikromiljø og en økning i antall regulator T celler (Treg). Bruk av 
IDO1 hemmer i kombinasjon med immunsjekkpunkt hemmere, som PD-1/PD-L1 
hemmere har dermed et potensiale til å øke den kliniske responsen. Epacadostat er en 
IDO1 hemmer som er under utprøvning og har vist en sykdoms kontroll rate med 58% i 
kombinasjon med pembrolizumab (Keytruda®) uavhengig av PD-L1 status og med en bra 
sikkerhetsprofil (38). Det pågår også flere studier av IDO1 i kombinasjon med andre PD-
1/PD-L1 hemmere. 
 

1.11.5.2 LAG3 hemmere 
Anti LAG3 monoklonale antikropper er under vurdering i studier i kombinasjon med PD-
1 hemmere (34). LAG3 er en hemmende reseptor som er over uttrykt på overflaten til 
aktiverte CD4+ og CD8+T-celler og delvis på natural killer (NK) celler. Lag3 spiller en 
viktig rolle i å fremme Treg aktivitet og dermed i nedregulering av T-celle responsen. 
Positiv korrelasjon mellom LAG3 og PD-1/PD-L1 uttrykk i NSCLC har nylig blitt publisert 
(39). Blokkering av både Pd-1 og LAG-3 i behandling av NSCLC ser ut til å være lovende 
da 40% av NSCLC presenterer immuninfiltrasjon og uttrykker andre immun 
sjekkpunkter, som LAG3, i tillegg til PD-1 uttrykk. Denne kombinasjonsbehandlingen er 
under utprøving på både immun naive pasienter og på immun resistente pasienter. 
 
1.11.6 Kombinasjonsbehandling immunterapi med kjemoterapi 
Kjemoterapi har vist modulerende effekter på immunforsvaret gjennom å øke celledød og 
styrke antigen presentasjon (34). Modulering av svulstens mikromiljø ved bruk av 
cellegift gjennom å redusere antall og aktiviteten til immun undertrykkende celler (Figur 
3B). Med bakgrunn i dette er målet med å kombinere kjemoterapi med immunterapi å 
forsinke resistensutvikling til cellegift og øke størrelsen på fordelene med immunterapi. 
På bakgrunn av lovende sikkerhets og effektdata i Fase I/II studier med kombinasjon av 
sjekkpunkt hemmere pågår det nå flere Fase III studier som undersøker effekten av 
denne kombinasjonen. FDA har på bakgrunn av en Faste II studie med kombinasjon av 
kjemoterapi og pembrolizumab (Keytruda®) godkjent behandlingen i 1. linje av NSCLC 
uavhengig av PD-L1 uttrykks nivå (40). 
 
1.11.7 Kombinasjon immunterapi med tyrosin kinase hemmere (TKI) 
Immunterapi med sjekkpunkt hemmer har ikke vært så effektiv hos pasienter med 
genetiske mutasjoner, som EGFR, ALK og KRAS. Nivå av PD-L1 uttrykk ser ut til å være 
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mulig for ALK og EGFR muterte svulster å oppregulere og vil da virke som en resistens 
mekanisme for sjekkpunkt hemmere hos disse pasientene (Figur 3C). Studier på en 
kombinasjon av TKI og sjekkpunkt hemmere har rapportert om alvorlige bivirkninger og 
har blitt avbrutt. Til tross for dette pågår det flere studier som undersøker sikkerhet og 
effekten av TKI i kombinasjon både med pembrolizumab (Keytruda®), nivolumab 
(Opdivo®), avelumab (Bavencio®), atezolizumab (Tecentriq®) og durvalumab 
(Imfinzi®). 
 
1.11.8 Kombinasjon immunterapi med angiogenese hemmer 
Kreftcellers evne til å indusere vaskularisering er et kritisk punkt i kreftcelle prosesser og 
evnen til neoangiogenese er viktig da den hindrer tap av oksygen og næringsstoffer som 
kreftcellene trenger (34). En av hoved regulatorene for angiogenese er vascular 
endothelial growth factor (VEGF) som også evner å indusere Treg celler og hemme 
modning av dendritter og T-celler som leder til immunsuppresjon. Kombinasjon av 
immun sjekkpunkt- og angiogenese hemmere vil kunne ha en synergisk effekt ved å 
redusere vaskularisering og dempe det immunsuppresive mikromiljøet (Figur 3D). Studier 
pågår på denne kombinasjonen, men preliminære svar har ikke kommet enda. 
 
1.11.9 Kombinasjon immunterapi med stråling 
Kliniske studier på immunterapi ved SCLC og NSCLC inkluderte ikke pasienter som 
hadde fått stråling eller samtidig stråling og immunterapi og det er derfor ikke like mye 
data tilgjengelig (41). Tidlig fase studier på denne kombinasjonen pågår, men data 
foreligger ikke enda (34). En potensiell begrensning med denne kombinasjonen er faren 
for alvorlige bivirkninger som immun-relatert lungebetennelse. En teori er at en abscopal 
effekt av stråling som trigger immunsystemet gjennom immun medierte mekanismer. En 
teori er at det ved frigivelse av antigener i forbindelse med stråling kan tenkes å føre til en 
systemisk immunrespons. 
 
1.12 Bruk av egnede biomarkører for valg og oppfølging av behandling 
En biomarkør kan defineres som en karakteristisk egenskap som kan måles objektivt og 
som er en indikator for en normal biologisk prosess, en patologisk prosess eller 
farmakologisk respons på en terapeutisk intervensjon (42). Biomarkører kan således 
spille en rolle som et diagnostisk verktøy, vurdering av sykdomsprogresjon, monitorering 
av terapeutisk effekt og som en indikasjon på effekt av et legemiddel.  
De siste 10-20 årene har forståelsen for mekanismene ved kreft helt ned på molekylnivå 
økt og har ledet til utvikling av målrettete og immunterapeutiske legemidler (43). En stor 
andel av disse legemidlene er blitt utviklet ved hjelp av en modell der legemiddelet og den 
diagnostiske testen blir utviklet side om side, Companion diagnostics (CDx). En vil da 
kunne koble effekten av et legemiddel til en molekylær egenskap hos kreftcellene og 
således kunne forutsi hvem som vil ha effekt av legemiddelet. Det er viktig å unngå falsk- 
positive og negative test resultater og den analytiske og kliniske validiteten må være godt 
dokumenter innen det kan tas i bruk. 
 
1.13 Risiko og bivirkninger ved behandling med immunterapeutika 
PD-1 og PD-L1 hemmere har i behandling av kreft vist en stor fremgang i effektivitet (44). 
I behandling av NSCLC har de sammenlignet kjemoterapi vist en markant effekt. 
Vanligvis er bivirkninger knyttet til sjekkpunkt hemmere milde og kan håndteres uten å 
måtte avbryte behandling eller få alvorlige følger for pasientene (Tabell 5). Når det er 
sagt, kan sjekkpunkt hemmerens evne til å øke immunforsvarets immunrespons mot 
kreftceller også lede til skade på andre organ og skade kroppens eget vev, så kalte immun 
relaterte alvorlige bivirkninger (IRAEs – immune-related adverse effects, eng.) De mest 
vanlige organene som ser ut til å bli berørt er huden, lever og gastrointestinial (GI) 
tractus. Lungebetennelses (pneumonia) er en av bivirkningene som har blitt rapportert 
hyppigst i kliniske studier og det har blitt rapportert dødsfall. Selv om insidensen av 
immunrelaterte bivirkninger (IRAE) er sjeldne ved bruk av sjekkpunkthemmere kan de 
være potensielt livstruende.  
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Tabell 5: Insidens over de mest vanlige alvorlige bivirkningene som ble funnet i 
metaanalysen av IREAs ved bruk av sjekkpunkthemmerne PD-1 og PD-L1 i behandling av 
NSCLC (44). 
 Insidens (n) Insidens (%) 

Lungebetennelse alle alvorlighetsgrader 3542 2,9 (95% CL, 2,0 - 4,8%) 
Lungebetennelse grad 3-5  2,0 (95% CL, 1,0 - 2,0%) 
Hjertestans 537 1,0 (95% CL, 0,0 - 2,0%) 
Hjertesvikt 214 2,0 (95% CL, 1,0 - 5,7%) 
Hjerteinfarkt 402 1,0 (95% CL, 0,0 – 3,8%) 
Slag 135 2,0 (95% CL, 0,0 – 13,0%) 
Sykdomsprogresjon 391 1,0 (95% CL, 0,0 – 2,9%) 
Pankreatitt 700 1,0 (95% CL, 0,0 – 2,0%) 
Alvorlige hudreaksjoner 836 2,0 (95% CL, 1,0 – 3,8%) 
Behandlingsrelaterte dødsfall  0,7% 

 
1.14 Vurdering og innføring av nye legemidler i Norge og Sverige 
I Norge er det Statens legemiddelverk (SLV) som på oppdrag fra regjeringen utarbeider 
metodevurderinger av nye legemidler som skal brukes i helsevesenet i hele Norge (45). 
Videre er det Beslutningsforum for nye metoder, bestående av de fire direktørene for de 
fire helseforetaksregionene i Norge som bestemmer om legemidlene skal tas i bruk i 
Norge, eller ikke (Figur 4).  
 

 
Figur 4: Prosesskart Nye metoder. Gjengitt med tillatelse fra Øivind Melien (46), 
Sekretariatsleder Nye Metoder (45). 
 
I Sverige er det Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) som på oppdrag fra 
regjeringen har fått oppgaven å bidra med introduksjon av nye legemidler, primært 
legemidler som forskrives på resept.  TLV fremste oppgave er å bestemme hvilke 
legemidler som skal få subvensjon av staten og dermed inngå i det så kalte 
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høgkostnadsskyddet. Dessuten tar TLV fram kunnskapsunderlag og utarbeider 
metodevurderinger av legemidler som skal brukes i helsevesenet (47). Det er så NT-rådet 
(NT; Nya Terapier, som inngår i fylkestingenes organisasjon Sveriges kommuner och 
Landsting, SKL) som gir anbefalinger videre til de forskjellige fylkestingene 
(landstingene) der en bestemmer om legemidlene skal tas i bruk i hvert fylkesting, eller 
ikke (Figur 5).  
Figur 4 og 5 illustrerer forskjellen mellom landene i hvor beslutningen om bruk av nye 
legemidler tas. I Norge er det en nasjonal beslutning, mens i Sverige tas den på regionalt 
nivå i hvert landsting. 
 

 
Figur 5: Prosesskart innføring av legemidler i Sverige. Gjengitt med tillatelse fra Sofie 
Alverlind (48), Sveriges Kommuner och Landsting (47). 
 

1.15 Utfallsmål 
I kliniske studier blir det brukt forskjellige utfallsmål for å bedømme den kliniske effekten 
av et legemiddel. De som er aktuelle for oppgaven presenteres under (49): 
 

• Overall survival (OS) eller total overlevelse er et mål på tiden det tar fra enten 
diagnose eller start av behandling og til den kliniske studien er ferdig eller til 
studiedeltagerne dør. 

• Progression-free survival (PFS) – eller progresjonsfri overlevelse er et mål på hvor 
lenge studiedeltagerne etter start av behandling lever med sykdommen uten en 
forverrring av sykdommen. 

• Overall-response rate (ORR) eller objektiv respons viser hvor mange prosent av 
pasientene som enten har en delvis eller fullstendig respons på behandlingen.  

• Complete respons (CR) eller komplett respons er en term som brukes når en ikke 
kan detektere kreftcellene lenger etter behandling.  

• Duration of response (DoR) eller responstid etter siste behandling forteller hvor 
lang tid det tar til en får tilbakefall eller progresjon i sykdommen. 

• EORTC QLQ-C30 Spørreskjema som brukes som verktøy for å evaluere 
livskvaliteten til lungekreftpasienter. 
 
 
 

Nationell process för ordnat införande av nya 
läkemedel 
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1.16 Kostnadseffektivitet 
Tradisjonell behandling av lungekreft med kjemoterapi er ikke like kostbart som 
immunterapi og en analyse av kostnadseffektivitet og budsjettpåvirkning av nye 
immunterapeutika er derfor av stor betydning. Kostnadseffektiviteten forteller om det en 
må betale for behandlingen kan forsvares og står i forhold til de helsegevinstene som den 
gir (50, 51). I en slik kostnadsanalyse blir det nye legemiddelet sammenlignet med 
kostnadene for tradisjonell behandling, en regner ut hvor mye mer det vil koste og hvor 
stor ekstra gevinst en får i form av kvalitetsjusterte leveår ved å bruke det nye 
legemiddelet. Kostnader knyttet til behandling og oppfølging av pasientene sammen med 
gevinsten samfunnet får ved å ta i bruk legemiddelet, gjennom for eksempel at pasientene 
kan arbeide lengre, inkluderes i beregningene. Pasientenes livskvalitet og antall vunne 
leveår veies opp mot den ekstra effekten på sykdommen som det nye legemiddelet gir.  
For å måle nytten / effekten på helse brukes enhetene; ekstra vunne leveår (life years 
gained, LYG) og ekstra vunne kvalitetsjusterte leveår (quality adjusted life year, QALY). 
Disse sammenlignes med målene på den tradisjonelle behandlingen og en kan beregne 
effekten av behandlingen med det nye legemiddelet på helsen (7,8). Et vunnet leveår sier 
ingenting om pasientens livskvalitet da den kun måler hvor mye lengre pasienten som 
behandles med det nye legemiddelet lever. I motsetning til det gir QALY informasjon om 
både pasientens livskvalitet under den vunne levetiden med den nye behandlingen da en 
multipliserer to dimensjoner med hverandre (antall leveår med en livskvalitetsfaktor (0-
1) i et resultatmål. Om en pasient over en periode på tre år oppnår en forbedret 
livskvalitet fra 0,4-0,9 ved bruk av et nytt legemiddel vil en da oppnå en helsegevinst på 
1,5 QALY ((0,9-0,4) x 3 = 1,5). Pasienter lever like lenge, men med en forbedret kvalitet. 
Om et legemiddel forlenger livet til pasienten med tre år men det er ingen endring i 
livskvaliteten (0,4) vil QALY bli; 3*0,4 = 1,2. Disse verdiene er basert på en populasjon og 
representerer gjennomsnittsverdier i en populasjon og alle pasienter vil derfor ikke ha 
samme utbytte av behandlingen. Betalingsviljen til myndighetene, «Rc-verdi» eller tak-
verdien, vil være førende for om legemiddelet vurderes som kostnadseffektivt, noe det er 
om kostnadene per vunnet QALY er under denne verdien.  
Helseøkonomiske beregninger baseres ofte på begrensede kliniske data, spesielt ved nye 
behandlingsmetoder, som er tilfellet med behandling av lungekreft med immunterapi. En 
ønsker ofte å beregne kostnader i et mye lengre perspektiv en det datagrunnlaget kliniske 
studier gir informasjon om når det skal tas i bruk. Det er da nødvendig å anvende 
statistiske modellanalyser for å simulere eller anta hva som kommer til å skje lengre frem 
i tid enn det datagrunnlaget fra studiene viser, slik at en kan gjøre ekstrapoleringer og 
estimere forløpet av behandlingen.  
 
1.17 Immunterapi og kostnader 
22. mai 2017 ble Keytruda® også godkjent i 1. linje behandling av lungekreft i Norge (52). 
Nye Metoder beregnet at ca. 400-500 pasienter i Norge ville være aktuelle for behandling 
det neste året. I Sverige ble Keytruda godkjent i første linje av NT-rådet 20 mars 2017 der 
de estimerte at rundt ca. 350 pasienter er aktuelle for behandling hvert år (53).  
Selv om prioriteringskriteriene (nytte, alvorlighet og ressurser) var oppfylt er det ikke 
mulig å komme utenom den høye prisen det vil komme til å koste sykehusene. 
Immunterapi legemidler har en veldig høy kostnad og behandlingen med Keytruda alene 
anslås å koste sykehusene et tresifret millionbeløp i Norge alene (52). 
Budsjettkonsekvensene blir derfor veldig store for sykehusene og vil naturligvis innebære 
vanskelige prioriteringer innenfor de gitte budsjettrammer.  
 
1.18 Hvem behandler lungekreft 
Både i Norge og Sverige diagnostiseres og behandles lungekreft hovedsakelig på sykehus. 
Deler av oppfølgingen kan skje i primærhelsetjenesten. I sykehus er det primært 
onkologer, indremedisinere og lungespesialister som behandler pasienter med lungekreft. 
Onkologer er spesialister på behandling av kreft (54). Spesialiteten onkologi omhandler 
kunnskap om kreftsykdommens naturlige forløp, diagnostikk, planlegging og 
gjennomføring av behandling samt oppfølging av pasienter. Spesialiteten indremedisin 
omfatter utredning og ikke-kirurgisk behandling av medfødte og ervervede sykdommen i 
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de fleste organsystemer (55). Spesialister i lungesykdommer utreder, behandler, 
rehabiliterer og forebygger alle former for sykdommer i lunger, brysthinne og brystskillet 
samt andre respirasjonsrelaterte sykdommer (56). I oppgaven omtales leger og onkologer 
som behandler lungekreft synonymt. 

1.19 Kliniske farmasøyter 
Klinisk farmasi defineres av helsedirektoratet i Norge som farmasøytisk 
legemiddelkunnskap anvendt på pasientens farmakoterapeutiske problemstillinger, 
basert på kliniske data der farmasøyten har direkte eller indirekte kontakt med pasienten 
(57). Den europeiske klinisk farmasøytiske foreningen (European Society of Clinical 
pharmacy) definerer klinisk farmasi som de aktiviteter og den service som farmasøyten i 
det tverrfaglige teamet bidrar med for å utvikle og fremme en rasjonell og hensiktsmessig 
bruk legemidler og medisinsk-teknisk utstyr (58). Antall kliniske farmasøyter er økende 
både i Norge og Sverige (59) og har potensial å kunne avhjelpe eksisterende 
personalmangel blant helsepersonell.  
De fleste kliniske farmasøytene jobber ute på avdelinger i sykehus og involveres i stadig 
flere oppgaver rundt behandling av pasienter. Innen helsevesenet finnes det mange 
områder der det er stor personalmangel, spesielt blant leger og sykepleiere.  
Kompetansen til kliniske farmasøyter kan eventuelt brukes i større grad for å kompensere 
denne mangelsituasjonen. Et eksempel er introduksjon av nye legemidler hvor klinisk 
effektivitet og risiko fortsatt ikke er helt kartlagt. Det er derfor av interesse å undersøke 
hvilken potensiell rolle kliniske farmasøyter kan ha i fremtiden blant annet i forbindelse 
med introduksjon av immunterapi ved lungekreft og den foreliggende oppgaven vil belyse 
dette. I domene fem blir legene bedt om å svare på hvilken potensiell rolle de mener 
kliniske farmasøyter kan ha i forbindelse med bruk av immunterapi ved lungekreft.  
 
Blant annet finnes følgende områder hvor kliniske farmasøyter eventuelt kan bidra med 
kompetanse for å utvikle og fremme en rasjonell og hensiktsmessig bruk av legemidler og 
medisinsk-teknisk utstyr;  
 

• Opplæring av helsepersonell og pasienter rundt bruk av legemidler. 
• Pasientintervju og registrering av aktuell legemiddelbruk samt oppdatering av 

legemiddellisten 
• Bistå i administrasjon av immunterapeutika og overvåking av pasienter. 
• Overvåking og registrering av akutte bivirkninger i forbindelse med 

administrasjon av nye legemidler. 
• Bidra til innhenting av dokumentasjon og vurdering av studier i forbindelse med 

utvikling og oppdatering av retningslinjer. 
• Løpende total vurdering av legemiddelbruk, identifisering av interaksjonsrisiko og 

bivirkninger, dosetilpassing i forhold til bivirkninger og organdysfunksjoner. 
• Administrativ bistand i forbindelse med kliniske studier og se til at studieprotokoll 

følges. 
 
1.20 Motivasjon for oppgaven 
Lungekreft er en veldig alvorlig kreftsykdom med en dårlig prognose. Introduksjon av 
immunterapi gir grunn til håp om forbedret overlevelse og samtidig kunne redusere 
bivirkninger. De nye medisinene er i et tidlig stadium av klinisk utprøving og det finns 
fortsatt relativt få legemidler med godkjent indikasjon for lungekreft. En hurtig 
introduksjon av nye legemidler er derfor nødvendig og det har blitt godkjent 
immunterapeutika gjennom tidlige metodevurderinger basert på kun fase II studier. En 
annen utfordring er at immunterapi fortsatt er veldig kostbart og assosiert med store 
usikkerhetsmomenter når det gjelder valg av terapi, rekkefølge i de terapeutiske 
behandlingsstrategiene, velegnede kombinasjoner med andre cytostatika, 
bivirkningsrisiko og total klinisk nytte av behandlingen.  
Norge og Sverige har lignende helsesystem. På tross av dette finnes markante forskjeller i 
forbindelse med introduksjon av nye legemidler som tidligere nevnt. Norge har nasjonale 
prosesser som styres sentralt gjennom Nye Metoder og det forhandles om prisen på 
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legemidlene gjennom sentrale anbud.   I Sverige er introduksjonen mer desentralisert, 
spesielt når det gjelder klinikklegemidler og avgjørelsen om de skal tas i bruk blir tatt i 
hvert enkelt landsting. 
Alle disse momentene gjør det interessant å undersøke nærmere hvordan norske og 
svenske leger som er involvert i behandling av lungekreft tenker rundt stillingen til 
immunterapi i denne sammenhengen, samt å kartlegge hvor langt introduksjonen har 
kommet i Norge og Sverige. 
 

2 Formål 
 
Formålet med oppgaven er å kartlegge og sammenligne status quo av innføring av 
immunterapi ved behandling av lungekreft i Norge og Sverige, og å få belyst 
fremtidsvisjoner samt identifisere åpne spørsmål og områder med hindringer, skepsis og 
usikkerhetsmomenter rundt immunterapi av lungekreft. 
 
Spesifikke problemstillinger som ønskes besvart er: 
• Å undersøke hvor langt introduksjon av immunterapi i forbindelse med lungekreft har 

kommet i Norge og Sverige.  
• Å undersøke forskjeller i forbindelse med innføring av immunterapi mot lungekreft 

mellom Norge og Sverige.  
• Å utforske hvilke forventninger og usikkerhetsmomenter i forhold til bruk av 

immunterapi i stor skala blant leger i begge land.  
• Å finne ut hvilke pasientgrupper/typer av lungekreft som i første fasen av 

introduksjonen kan tenkes prioriteres for anvendelse av immunterapi.  
• Å kartlegge fremtidens behandlingsstrategier for behandling av lungekreft, så som 

kombinasjon av forskjellige immunterapeutika, forbedring av behandlingseffekt 
gjennom kombinasjonsbehandling, anvendelse i første- eller andre linjes behandling, 
samt bruk av egnede markører for valg og oppfølgning av terapi. 

• Å undersøke hvilken potensiell rolle kliniske farmasøyter kan ha i forbindelse med 
introduksjon og oppfølging av immunterapi ved lungekreft (fra legens perspektiv). 

3 Metode 
 
Denne oppgaven bygger på en spørreundersøkelse som inkluderer norske og svenske 
leger som behandler pasienter med lungekreft. Litteratur som omhandler bakgrunns 
tema og kliniske studier har blitt innhentet ved bruk av søkemotorene PubMed og 
Medline, norske og svenske myndigheters hjemmesider og andre aktuelle faglige 
nettsider. 
 
3.1 Valg av metode 
En nettbasert elektronisk spørreundersøkelse ble valgt som metode og Websurvey fra 
Textalk brukes som plattform (60). Websurvey er et verktøy som en kan lage, distribuere 
og presentere resultatene gjennom bruk av diagrammer og tabeller. Tilgang til verktøyet 
er tilgjengelig for studenter gjennom Umeå universitetet ved at en tildeles et brukernavn 
og passord. Den ferdige spørreundersøkelsen distribueres ut til deltagerne fra 
lungeonkologene Michael Johansson i Sverige og Odd Terje Brustugun i Norge ved hjelp 
av et informasjonsskriv, se Appendiks 1, der potensielle deltagere fikk en link som gav 
dem tilgang til spørreundersøkelsen.  
  
3.2 Utforming av spørreundersøkelsen 
Inspirasjon til innholdet i spørreundersøkelsen ble hentet fra bakgrunnslitteratur 
innhentet ved bruk av PubMed, norske og svenske myndigheters hjemmesider og andre 
relevante faglige nettsider. Ideer ble også hentet fra diskusjoner i vitenskapelige artikler 
og nyhetskanaler som belyser utfordringer med innføring av de nye immunterapeutika. 
Spørreundersøkelsen består av to deler, et følgebrev som inneholder informasjon om 
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spørreundersøkelsen samt formålet med studien og selve den web baserte 
spørreundersøkelsen som er delt inn i seks domener; innledende spørsmål, prioriteringer 
& retningslinjer, problem/utfordringer med immunterapi, forventninger til immunterapi, 
holdninger til farmasøyter samt deres potensielle rolle ved introduksjon av immunterapi 
og sosiodemografiske spørsmål.  
Tre typer av spørsmål brukes for å gi svar på problemstillingen. Likert-type der 
respondentene svarer hvor vidt de er enig i en påstand eller ved å gi poeng; den andre 
typen inneholdt en/flere svaralternativer og den siste spørsmålstypen var utformet som 
åpne spørsmål der respondenten kan gi fritekstsvar. 
Rekkefølgen som spørsmålene presenteres på er viktig for at respondentene skal 
opprettholde interesse og motivasjon til å gjennomføre hele undersøkelsen. Til eksempel 
stilles de sosiodemografiske spørsmålene på slutten av undersøkelsen. 
I forveien av undersøkelsen ble en pilotstudie i liten skala utført hvor undersøkelsen ble 
sendt ut til to svenske onkologer for å fange opp eventuelle misforståelser, uklarheter, 
stavefeil, for å estimere tiden som er nødvendig for å svare på undersøkelsen og for å 
oppdage eventuelle tekniske/logistiske feil som kan forekomme. 
Svarene fra spørreundersøkelsen spares automatisk i Websurvey verktøyet og rapporten 
fra Websurvey gjengis i sin helhet i Appendiks 3. 
 
3.3 Utvalg 
Utvalg av målgruppen er basert på disse kriteriene:  
Inklusjonskriterier er at respondenten skal praktisere som lege i Norge eller Sverige og at 
de skal ha behandlet lungekreftpasienter med immunterapi det siste året.  
Leger som ikke har behandlet lungekreftpasienter med immunterapi det siste året ble 
ekskludert fra studien.  
En grov styrkeberegning ble utført med hjelp av en nettbasert sample size calculator (61). 
Med en størrelse på totalpopulasjonen på 300, et ønsket konfidensintervall på 95% og ett 
statistisk signifikansnivå ̊ på 5% (a = 0,05), så behøvdes ca. 170 studiedeltagere. Ved 
statistiske analyser betraktedes p-verdier på <0,05 som statistisk signifikant. 
  
3.4 Kontakt med målgruppen 
Kontakt med målgruppen ble oppnådd ved hjelp av dosent Mikael Johansson som er 
sekretær i den svenske onkologi foreningen og ansatt ved Umeå universitetet. Han hadde 
også tilgang til lister over spesialister i Norge som behandler pasienter med lungekreft og 
sendte ut forespørsel om å delta til aktuelle respondenter. En og to uker etter utsendelse 
av spørreundersøkelsen sendes en påminnelse til de som ikke har respondert der de bes 
om å delta. I Norge oppnås kontakt med målgruppen ved hjelp av samarbeid med Odd 
Terje Brustugun leder for Norsk Lunge Cancer Gruppe (NLCG) og ansatt ved Drammen 
sykehus - Vestre Viken HF. Han sendte ut forespørsel om å delta til aktuelle 
respondenter. Påminnelse om svare på undersøkelsen ble sendt ut til styret i NLCG der de 
ble oppfordret til å påminne sine kollegaer i hver region om å svare. 
 
3.5 Databehandling 
Svar på spørsmål av Likert-type ble vurdert gjennom å regne ut gjennomsnittet av alle 
svar på hvert svaralternativ ved å gi alternativene forskjellige poeng. Helt enig får fire 
poeng, delvis enig tre, hverken enig eller uenig får to, delvis uenig får en og helt uenig får 
null poeng. Gjennomsnittet av alle svarene blir da en verdi som sammenlignes mot maks 
antall mulige poeng for hver påstand. I et spørsmål gav respondentene poeng på en skala 
fra 1-5 for å vurdere i hvilken grad forskjellige årsaker hindrer introduksjon av 
immunterapi. Laveste poeng var 1 som betyr i liten grad og 5 var høyeste som betyr i stor 
grad. Et høyt gjennomsnitt av alle svarene indikerer høy grad av konsensus eller 
samsvarighet. Respondentene bedømmes også kvalitativt ved å se på fordelingen i 
stolpediagrammene etter tre kategorier; høy, intermediær og lav grad av konsensus (Figur 
6). Noen av spørsmålene av Likert type analyseres ved hjelp av en T-test med 
signifikansnivå a=0,05 for å undersøke om det finns noen statistisk signifikante 
forskjeller mellom landene. Alternativt kunde forskjeller i mønstret i svarfordelingen ha 
undersøkts med Cronbach alfa test, men istedenfor valgtes en visuell evaluering (Figur 6). 
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Prosentuelle forskjeller mellom Norge og Sverige som avvek med (vilkårlig satt) en 
absolutt prosentandel på 15% ble markert med fet stil (Tabellene 6, 9, 10, 14 og 20) 
 
 
 
 

 

 

 
Figur 6: Eksempel på ulik grad av konsensus i svarene. Gjennomsnitt av alle 
respondenter på y-aksen og hva de har svart på x-aksen. 
 

3.6 Analyse av resultat – kvantitativ 
Resultatene fra studien presenteres gjennom deskriptiv statistikk i form av tabeller og 
diagrammer. Forskjeller mellom landene analyseres ved bruk av en T-test med 
signifikansnivå a = 0,05 ved normalfordeling og alternativt en Mann-Whitney test om 
dataene ikke var normalfordelt. På grunn av lav svarfrekvens ble ikke 
subgruppeanalysene tatt hensyn til da en statistisk analyse ikke var meningsfull.  
 
3.6.1 Reliabilitet 
Reliabilitet er i hvilken grad studien vil produsere det samme resultatet under de samme 
konstante forholdene ved alle tilfeller (62). Materialet ble testet ved bruk av en såkalt del-
i-to metode. Svarene ble delt i to like grupper og ble så korrelert mot hverandre. 
Reliabiliteten ble også sjekket i pilot undersøkelsen som ble utført for å fange opp 
eventuelle misforståelser, uklarheter, stavefeil, for å undersøke tiden det tar å svare og 
andre tekniske feil som kan forekomme gjennom at to svenske lungeonkologer svarte på 
undersøkelsen. 
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3.7  Analyse av resultat – kvalitativ 
Svarene på det åpne spørsmålet leses nøye for å identifisere felles grunntanker, 
forventninger og utfordringer som respondentene har til immunterapi. Eventuelle 
forskjeller mellom respondentene undersøkes for å se om det er noe som kan skille de ut i 
fra geografisk tilhørighet innad og mellom landene. 
 
3.8  Etiske hensyn 
I informasjonsbrevet som fulgte med spørreundersøkelsen gis det informasjon til 
respondentene at spørreundersøkelsen analyseres på basis av anonymiserte data ved 
hjelp av deskriptiv statistikk i form av tabeller og diagrammer og at alle 
personopplysninger behandles konfidensielt, se appendiks 1. Svarene som lagres i 
Websurvey er ikke mulig å spores til innsenderen da det kun blir registrert dato og 
tidspunkt når svarene lagres i programmet. I følge både den norske og den svenske 
datalovgivningen regnes ikke dette som personregister da informasjonen ikke kan kobles 
direkte til et individ (63, 64). Respondentene kan svare ja på om de ønsker et tilsendt 
eksemplar av den ferdig godkjente oppgaven ved å oppgi sin e-post adresse. Denne vil 
ikke bli gjengitt i resultatdelen og vil i appendiks 3 der den originale rapporten fra 
Websurvey vil bli gjengitt være sensurert. Alle e-post adresser vil bli slettet når oppgaven 
er godkjent. 

4 Resultat 
 
Informasjonsbrev med link til undersøkelsen ble sendt ut i Sverige den 23. Desember 
2017 (figur 7). Første dag kom det inn to svar, 25. desember ett svar, 27. desember to svar, 
28. desember ett svar, 30. desember ytterligere to svar. Resten av svarene kom inn 
mellom den 2.-10 januar 2018. I Norge ble informasjonsbrev med link til undersøkelsen 
sendt ut den 3. Januar. Dagen etter kom det inn 4 svar (ett ekskludert). En påminnelse 
om å svare på spørreundersøkelsen ble sendt ut i Sverige den 3. og 9. januar og i Norge 
den 9. januar. Det resulterte i ytterlige 10 svar i Sverige og 8 svar fra Norge. I et forsøk på 
å få flere svar fra norske leger, ble fristen for å svar forlenget med en uke og en 
påminnelse sendt direkte til postmottaket til sykehusene i Norge den 11. januar, noe som 
resulterte i ytterligere tre svar. 

 
Figur 7: Antall svar pr. dag.  Spørreundersøkelsen ble sendt ut dag 1 i Sverige og dag 12 i 
Norge. Påminnelser ble sendt ut på dag 12 og 18 i Sverige og på dag 18 i Norge. 
 
Totalt resulterte det i svar fra 36 respondenter som ble lagret i Websurvey programmet. 
Et svar ble ekskludert fra studien da respondenten ikke hadde behandlet pasienter med 
immunterapi i løpet av de siste 12 månedene. Resten av respondentene (97,2%) oppfylte 
inklusjonskriteriene noe som resulterte i 35 svar, 14 fra Norge og 21 fra Sverige. Dette ga 
en svarfrekvens i hele materialet på 18% der 17,5 % fylte inklusjonskriteriene. I Norge ble 
den 15% hvorav 14% ble inkludert og i Sverige 21%, alle inkludert. 
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4.1 Domene 6 - Sosiodemografiske spørsmål 
Av respondentene som svarte på undersøkelsen i Norge var 35,7% kvinner og 64,3% 
menn. I Sverige var fordelingen 28,6% var kvinner og 71,4% menn. Totalt svarte 31,4% 
kvinner og 68,6% menn på spørreundersøkelsen. 
 
Totalt gjennomsnitt på antall år i yrket ble 22,8 år. I Norge var gjennomsnittet 18,9 år og i 
Sverige var gjennomsnittet av antall år i yrket 24,5 år. Respondentene har med andre ord 
lang erfaring i yrket. 
 
Av legene som responderte var 22,9% spesialist i onkologi, 47% menn og 53% kvinner. 
51,4% var spesialister i Lungemedisin, 5,6% kvinner og 94,4% menn. 25% av legene med 
spesialiteten Indremedisin var kvinner og 75% var menn. Totalt hadde 11,4% denne 
spesialiteten. 5,7% av respondentene hadde to spesialiteter, Onkologi og Lungemedisin 
eller Indremedisin og Lungesykdommer. 2,9% hadde tre spesialiteter, Lungemedisin, 
Indremedisin og hematologi.  
 
Respondentene i Norge representerte alle helseforetakene, 28,6% var fra Helse Midt 
Norge RHF, 28,6% fra Helse Vest RHF, 28,6% fra Helse Sør-Øst RHF og 14,9% fra helse 
Nord RHF. I Sverige var også alle regionale Cancer Centrum representert med 28,6% fra 
Norr, 19,1% fra Stockholm Gotland og fra Syd og 9,5% fra Väst og fra Uppsala Örebro. 
 
Alle respondentene som svarte på undersøkelsen var virksom i det offentlige 
helsevesenet. Totalt var majoriteten (62,9%) ansatt på Universitetssykehus, 28,6% var 
ansatt i et stort akuttsykehus/Länssjukhus og 8,6% var ansatt i et 
Akuttsykehus/Länsdelssjukhus. I Norge var fordelingen av respondentene 50%, 35,7% og 
14,3% mens det i Sverige var henholdsvis 71,4%, 23,8% og 4,8%. 
 
I Norge hadde 100% svart deltatt eller deltar nå i kliniske studier. I Sverige hadde 95,2% 
deltatt eller deltok nå. Erfaring med kliniske studier er meget stor blant respondentene i 
begge land.  
 
På spørsmål om de hadde deltatt i kliniske studier med immunterapi de siste 12 
månedene svarte totalt 42,9% ja og 57,1% hadde deltatt i kliniske studier med 
immunterapi for lengre tid tilbake enn ett år (Tabell 6). I Norge hadde 21,4% deltatt i 
kliniske studier med immunterapi det siste året og halvparten hadde deltatt for lengre tid 
tilbake enn ett år. I Sverige var tallene henholdsvis 57,1% og 61,9%. Det var en statistisk 
signifikant forskjell mellom Norge og Sverige (p=0,499) på spørsmål om respondentene 
hadde vært involvert i kliniske studier der immunterapi inngikk de siste 12 månedene.  
 
Tabell 6: Antall svar i prosent på involvering i kliniske studier med immunterapi det 
siste året og lengre tilbake. 

 Antall svar Norge (%) Antall svar Sverige (%) Antall svar totalt (%) 

Ja Nei Ja Nei Ja Nei 

Involvert i kliniske studier 
der immunterapi inngikk 
det siste året? 

21,4 
(n=3) 

78,6 
(n=11) 

57,1 
(n=12) 

42,9 
(n=9) 

42,9 
(n=15) 

57,1 
(n=20) 

Involvert i kliniske studier 
der immunterapi inngikk 
for lengre tid tilbake enn 
ett år 

50 
(n=7) 

50 
(n=7) 

61,9 
(n=13) 

38,1 
(n=8) 

57,1 
(n=20) 

42,9 
(n=15) 

 
I Norge svarte 21,4% at de hadde budsjettansvar på sin avdeling og i Sverige var det 14,3% 
noe som gir et totalt resultat på 17,1% av respondentene hadde budsjettansvar. 
På spørsmål om de er delaktige i beslutningsprosesser når det gjelder introduksjon av nye 
kreftlegemidler svarte 28,6% i Norge ja og i Sverige 61,9% ja. Totalt var 45,7% delaktige i 
beslutningsprosesser ved introduksjon av nye kreftlegemidler. 
 
På spørsmål om respondentene ønsket en kopi av masteroppgaven svarte totalt 60% ja. 
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4.2 Domene 1 – Introduksjon av immunterapi 
På spørsmål om respondentene hadde behandlet pasienter med immunterapi svarte hele 
materialet (35 respondenter) 60% et mindretall, 31,4% halvparten og 8,6% flertallet 
(Figur 9). I Norge (n=14) var fordelingen; 57,2% et mindretall, 35,7% halvparten og 7,1% 
svarte flertallet. 61,9% et mindretall, 28,6% halvparten og 9,5% svarte flertallet i Sverige. 
En av respondentene svarte Ingen og ble således ekskludert fra studien. En t-Test ble 
utført og det var ingen statistiske forskjeller mellom landene (p=0,10). 
 
 
 

 
Figur 8: Andel av pasienter behandlet med immunterapi de siste 12 månedene. Antall 
svar på y-aksen. 
 
Majoriteten av legene svarte at det hadde brukt Keytruda® (97,1%) og Opdivo (91,4%) de 
siste 12. månedene i behandlingen av lungekreft. Av andre sjekkpunkthemmere svarte 
11,4% at de hadde brukt Tecentriq® og 8,6% hadde brukt Imfinzi® (Tabell 7).  
Andre legemiddel som har blitt anvendt av en stor del av legene er Tarceva® med 82,9%, 
Xalcori® med 68,6% og Tagrisso® med 57,1%. Bruk av EGFR og VEGF viste relativt 
store forskjeller mellom Norge og Sverige.  Se Tabell 7 for svarprosent på alle legemidlene 
og for svarfordeling av mellom Norge og Sverige. Legene fikk mulighet til å svare med 
fritekst under punktet Annet og tre respondenter svarte; en hadde anvendt PD-1 
hemmeren PDR001 fra Novartis, en hadde brukt Vargatef® og den siste listet opp 
kjemoterapi legemidlene; cisplatin, carboplatin, gemzar, taxotere, vinorellbin & alimta. 
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Tabell 7: Legemidler som respondentene har brukt i behandling av lungekreft de siste 12 
månedene. I fet stil markeres legemidler der forskjellen mellom landene er større en 15%. 

Legemiddel Norge (%) Sverige (%) Totalt (%) 
Cetuximab (Erbitux) - EGFR 0 4,8 2,9 

Gefitinib (Iressa) - EGFR 57,1 52,4 57,1 

Afatinib (Gilotrif) - EGFR 57,1 76,2 71,4 

Lapatinib (Tykerb) - EGFR 0 0 0 

Necitumumab (Portrazza) - EGFR 0 0 0 

Erlotinib (Tarceva) - EGFR 64,3 90,5 82,9 

Osimertinib (Tagrisso) - EGFR 28,6 76,2 57,1 

Crizotinib (Xalkori) - Kinase 35,7 85,7 68,6 
Alectinib (Alecensa) - Kinase 21,4 81,0 51,4 

Ceritinib (Zykadia) - Kinase 21,4 76,2 54,3 

Dabafenib (Tafinlar) - Kinase 0 14,3 8,6 

Trametinib (Mekinist) - Kinase 0 14,3 8,6 

Brigatinib (Alunbrig) – Kinase 14,3 9,5 11,4 

Trastuzumab (Herceptin) - MAB 0 9,5 5,7 

Vemurafenib (Zelboraf) - BRAF 0 4,8 2,9 

Bevacizumab (Avastin) - VEGF 0 71,4 40,0 

Mvasi (bevacizumab-awwb) - VEGF 0 4,8 2,9 

Ramucirumab (Cyramza) - VEGFR 0 0 0 

Ipilimumab (Yervoy) - CTLA4 0 4,8 2,9 

Pembrolizumab (Keytruda) - PD-1 100 95,3 97,1 

Nivolumab (Opdivo) - PD-1 78,6 100 91,4 

Atezolizumab (Tecentriq) - PD-L1 0 19,0 11,4 

Durvalumab (Imfinzi) - PD-L1 0 14,3 8,6 

Avelumab (Bavencio) - PD-L1 0 0 0 
Annet 7,1 9,5 8,6 

 
 
Totalt hadde 85,7% av legene anvendt immunterapi i 1. linje, 100% i 2. linje og 57,1% i 3. 
linje. I Norge var fordelingen 85,7%, 100% og 42,3% og i Sverige fordelte svarene seg slik; 
95,2%, 100% og 66,7% (Figur 9). 
 
 

 
Figur 9: Antall respondenter som har behandlet pasienter med immunterapi i 1., 2. og 3. 
linje de siste 12 månedene. 
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4.3  Domene 2 – Prioriteringer og retningslinjer 
På spørsmål om det fantes retningslinjer for bruk av immunterapi svarte 100% av 
respondentene i Norge ja. I Sverige svarte 95,2% ja og 4,8% nei. 
Blant respondentene i sin helhet svarte majoriteten (45,7%) at retningslinjene ble fulgt i 
81-99% av tilfellene, 22,9% svarte 61-80%, 20% svarte alltid og 8,6% svarte 41-60%. En 
person avga ikke svar på dette spørsmålet.  
I Norge svarte flertallet (42,9%) av respondentene 81-99%, 35,7% svarte alltid og 14,3% 
anga 61-80%. I Sverige svarte 47,6% av respondentene 81-99%, 28,6% svarte 61-80%, 
14,3% svarte 41-60% og resten (9,5%) svarte at retningslinjene alltid ble fulgt (Figur 10). 
 
 

 
Figur 10: Fordeling av antall svar i prosent i Norge og Sverige i %. 
 
Majoriteten (88,5%) av respondentene var enig i at ny kunnskap rundt biomarkører, 
genuttrykk og kreftcellebiologi ville i fremtiden motivere for en individuell tilpassing av 
behandling av lungekreft og for en kombinasjon av immunterapi med andre 
kreftlegemidler (Tabell 8). På spørsmål om hvor enig respondentene var i påstanden om 
at individualisert behandling kommer i fremtiden å baseres på genotyping og bruk av 
biomarkører i mye større grad enn i dag var flertallet (91,4%) enig. 
 
Tabell 8: Resultat gjennomsnitt på Likert skala på spørsmål om å ta stilling til hvor enig 
respondentene var i to påstander. 

Påstand Gjennomsnitt Likert skala 
Norge Sverige Totalt 

Ny kunnskap rundt biomarkører, genuttrykk og kreftcellebiologi vil i fremtiden 
motivere for en individuell tilpassing av behandling av lungekreft og motivere 
for en kombinasjon av immunterapi med andre kreftlegemidler 

3,64 3,33 3,46 

Individualisert behandling kommer i fremtiden å baseres på genotyping og bruk 
av biomarkører i mye større grad enn i dag. 

3,86 3,45 3,46 

 
Flertallet (28,6%) av respondentene mener den største utfordringen de ser rundt 
behandling av pasienter med lungekreft på individnivå er hvilke kriterier som skal ligge til 
grunn for valg av behandling (Figur 11). 22,9% svarte i hvilken sekvens man skal anvende 
immunterapi og tradisjonell cytostatika behandling. 20% mener vanskeligheter med å 
bedømme kostnadseffektiviteten på individnivå er den største utfordringen og 17,1% 
mener mangel på retningslinjer i forbindelse med individuelle tilpasninger er størst.  
 
11,4% av respondentene svarte annet. 2,9% av respondentene mente under annet at 
behandling ved ervervet terapiresistens er den største utfordringen, 2,9% mener det at en 
ikke får bruke alle aktuelle legemidler på grunn av kostnader, 2,9% svarte langsomme 
innføringer av nye legemidler og at instansene som avgjør den økonomiske 
godkjenningen bruker for lang tid og sist anga 2,9% svar med kun et tegn i fritekst ruten, 
et punktum (.), som derfor er vanskelig å tolke meningen av.  
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Figur 11: Antall svar på hva den største utfordringen respondentene ser rundt 
behandling av lungekreft på individnivå. 
 
I Norge svarte 21,4% at de hadde behandlet pasienter med kombinasjon av flere typer 
immunterapi de siste 12. månedene og i Sverige svarte 23,8% ja. Totalt svarte 22,9% ja i 
begge land. Det var ingen statistiske forskjeller landene i mellom (p=0,658). På spørsmål 
om de hadde behandlet pasienter med kombinasjon immunterapi og kjemoterapi de siste 
12 månedene svarte 7,1% ja i Norge og 14,3% ja i Sverige. Totalt i begge land svarte 11,4% 
ja (Tabell 9). Det var ingen statistisk signifikante forskjeller landene i mellom (p=0,751). 
 
Tabell 9: Antall prosent av respondentene som hadde behandlet pasienter med 
kombinasjonsterapi. 

Påstand Norge (%) Sverige (%) Totalt (%) 

Ja Nei Ja Nei Ja Nei 

Har du behandlet pasienter med kombinasjon av flere typer 
immunterapi de siste 12 månedene?  

21,4 
(n=3) 

78,9 
(n=11) 

23,8 
(n=5) 

76,2 
(n=16) 

22,9 
(n=8) 

71,1 
(n=27) 

Har du behandlet pasienter med kombinasjon av immunterapi 
og kjemoterapi de siste 12 månedene?  

7,1 
(n=1) 

92,9 
(n=13) 

14,3 
(n=3) 

85,7 
(n=18) 

11,4 
(n=4) 

88,6 
(n=31) 

 
På spørsmål om hvilke av følgende immunterapeutiske behandlingskombinasjoner 
respondentene tror kommer til å anvendes utenfor studier i behandling av lungekreft i 
nærmeste fremtid svarte over halvparten kombinasjon av PD-1/PD-L1 & CTLA4. Tredje 
mest svar fikk kombinasjonen PD-1 & EGFR tett fulgt av PD-1 & IDO (Tabell 10). 
Forskjellene mellom landene var statistisk signifikant (p=0,131). 
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Tabell 10: Antall prosent av respondentene sine svar på hvilken kombinasjonsterapi de 
mener kommer til å anvendes i nærmeste fremtid i behandlingen av lungekreft. I fet stil 
markeres legemidler der forskjellen mellom landene er større en 15%. 

 Antall svar Norge (%) Antall svar Sverige (%) Antall svar totalt (%) 

PD-1 + EGFR 35,7 38,1 37,1 
PD-1 + CTLA4 35,7 57,1 51,4 
PD-1 + IDO 35,7 23,8 31,4 
PD-L1 + EGFR 14,3 33,3 25,7 
PD-L1 + CTLA4 42,9 61,9 54,3 
PD-L1 + IDO 21,4 23,8 25,7 
PD-1 + EGFR + IDO 7,1 4,8 5,7 
PD-1 + CTLA4 + IDO 21,4 14,3 17,1 
PD-L1 + EGFR + IDO 7,1 4,8 5,7 
PD-L1 + CTLA4 + IDO 14,3 14,3 14,3 
PD-1 + PD-L1 28,6 4,8 17,1 
Andre kombinasjoner 14,3 19,1 17,1 

 
Respondentene hadde mulighet for å svare under alternativet annet med fritekst og 17,1% 
benyttet seg av dette. 2,9% av alle respondenter mente det var vanskelig å svare på nå 
siden det fantes så lite evidens. 2,9% mente at kombinasjonen PD-1/PD-L1 LAG-hemmer 
ville anvendes i nærmeste fremtid. 2,9% respondent svarte vet ikke. 5,7% mente at ingen 
kombinasjoner ville komme til å anvendes i nærmeste fremtid, 2,9% hadde ingen 
formening om dette og 2,9% mente kombinasjonen immunterapi og kjemoterapi ville 
anvendes i nærmeste fremtid. 
 
På spørsmål om respondentene kjente til konkrete forsøk med immunterapi i 
kombinasjonsbehandling svarte totalt 11,3% at de hadde deltatt i studie og har personlig 
erfaring med kombinasjonsbehandling av Nivolumab + Ipilimumab og 11.3% av 
Durvalumab + Tremelimumab (Tabell 11). Majoriteten av respondentene hadde hørt om 
kombinasjonen Pembrolizumab + Cisplantin/pemetrexed (85,7%) og Nivolumab + 
Ipilimumab (82,6%). Nærmere halvparten hadde hørt om kombinasjonene Durvalumab 
+ Tremelimumab (42,9%) og Atezolizumab + Erlotinib (48,6%) av respondentene. 
Kombinasjonen Pembrolizumab + Necitumumab var totalt mindre kjent blant 
respondentene med 22,9% som hadde hørt om, men aldri brukt og flertallet (77,1%) som 
hadde aldri hørt om den. Forskjellene landene i mellom på kombinasjonen Durvalumab + 
Tremelimumab var statistisk signifikant (p=0,497). Det var ikke statistiske signifikante 
forskjeller på de andre kombinasjonene.  
 
 
Tabell 11: Prosentvis fordeling av svar om kjennskap til kombinasjonsbehandling av 
immunterapi i behandling av lungekreft. NOR = Norge, SVE = Sverige og TOT = totalt i 
begge land. I fet stil markeres legemidler der forskjellen mellom landene er større en 15%. 

 Aldri hørt om Hørt om, men aldri brukt Deltatt i studie og har 
personlig erfaring 

NOR SVE TOT NOR SVE TOT NOR SVE TOT 
Pembrolizumab + 
cisplatin/pemetrexed 

7,1 
(n=1) 

19,1 
(n=4) 

14,3 
(n=5) 

92,9 
(n=13) 

81,0 
(n=17) 

85,7 
(n=30) 

0 0 0 

Pembrolizumab + 
necitumumab 

71,4 
(n=10) 

81,0 
(n=17) 

77,1 
(n=27) 

28,6 
(n=4) 

19,1 
(n=4) 

22,9 
(n=8) 

0 0 0 

Nivolumab +  
Ipilimumab 

14,3 
(n=2) 

0 5,7 
(n=2) 

71,4 
(n=10) 

90,5 
(n=19) 

82,6 
(n=29) 

14,3 
(n=2) 

9,5 
(n=2) 

11,3 
(n=4) 

Durvalumab + 
Tremelimumab 

64,3 
(n=9) 

33,3 
(n=7) 

45,7 
(n=16) 

35,7 
(n=5) 

47,6 
(n=10) 

42,9 
(n=15) 

0 19,1 
(n=4) 

11,3 
(n=4) 

Atezolizumab +  
Erlotinib 

71,4 
(n=10) 

38,1 
(n=8) 

51,4 
(n=18) 

28,6 
(n=4) 

61,9 
(n=13) 

48,6 
(n=17) 

0 0 0 

 
Ved spørsmål om hvilke tre pasientgrupper eller typer av lungekreft som fremst bør 
prioriteres for bruk av immunterapi var det bred enighet i at PD-L1 uttrykk >50% bør 
prioriteres med svar fra 65,7% av respondentene. 45,7% av respondentene mente at 
plateepitelkarsinom og PS 0-1 burde prioriteres.  På alternativet PD-L1 > 1% svarte 37,1% 
at det burde prioriteres, 34,3% svarte alder <65 år, 31,4% adenokarsinom. 11.2% mente 
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PS 0-2 burde prioriteres og 5,7% mente røykere. 2,9% av respondentene mente at 
behandling i senere linjer burde prioriteres. 5,7% av respondentene merket kun av to 
svaralternativ og 2,9% merket kun av ett alternativ. Fordeling av antall svar mellom 
landene og totalt i begge land gjengis i Figur 12.  
 
 
 

 
Figur 12: Insidens. Fordeling av svarfrekvensen (n) på spørsmålet om hvilke tre grupper 
av pasienter som fremst bør prioriteres for bruk av immunterapi. 
 
4.4 Domene 3 – Uløste problem og utfordringer med immunterapi 
På spørsmål om respondentene kjente til enzymet indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO) 
som omsetter tryptofan til kunurenin svarte totalt 48,6% ja, 42,9% nei og 8,6% hadde 
hørt om enzymet, men husket ikke i hvilken sammenheng (Tabell 12). I Norge var svarene 
henholdsvis 57,1% ja, 35,7% nei og 7,14% hadde hørt om, men husket ikke i hvilken 
sammenheng. I Sverige fordelte svarene seg slik; 42,9% svarte ja, 47,6% nei og 9,5% 
husket ikke sammenhengen. 
 
Tabell 12: Kjennskap til enzymet indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO). Insidens i 
prosent. 
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 Antall svar Norge (%) Antall svar Sverige (%) Antall svar totalt (%) 

Ja 57,1  
(n=8) 

42,9 
(n=9) 

48,6 
(n=17) 

Nei 35,7 
(n=5) 

47,6 
(n=10) 

42,9 
(n=15) 

Har hørt om, men husker ikke i 
hvilken sammenheng 

7,14 
(n=1) 

9,5 
(n=2) 

8,6 
(n=3) 
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Respondentene hadde god kjennskap til epacadostat, hemmeren av enzymet IDO (Tabell 
13). Totalt svarte 28,6% ja, 48,6% nei, 8,6% hadde hørt om enzymet men husket ikke 
sammenhengen og 14,3% kjente til epacadostat. 2,9% knyttet enzymet til behandling av 
kreft i urinveiene, 2,9% til kombinasjon med kjemoterapi, 2,9% til en studie i 
kombinasjon med pembrolizumab og 2,9% knyttet enzymet til kombinasjonsbehandling 
med PD-1/PD-L1 hemmere. I Norge svarte respondentene 35,7% ja, 50,0% nei, 7,1% 
hadde hørt om og 7,1 svarte ja, jeg kjenner til bruken. I Sverige var tallene henholdsvis; 
23,8% ja, 47,6% nei, 9,5% hadde hørt om og 19,4% svarte ja, jeg kjenner til bruken. 
 
Tabell 13: Kjennskap til IDO-hemmeren epacadostat. Insidens i prosent. 

 Antall svar Norge (%) Antall svar Sverige (%) Antall svar totalt (%) 

Ja 35,7 
(n=5) 

23,8 
(n=5) 

28,6 
(n=10) 

Nei 50,0 
(n=7) 

47,6 
(n=10) 

48,6 
(n=17) 

Har hørt om, men husker ikke i 
hvilken sammenheng 

7,1 
(n=1) 

9,5 
(n=2) 

8,6 
(n=3) 

Ja, jeg kjenner til epacadostat. 
Epacadostat anvendes i 
forbindelse med.. 

7,1 
(n=1) 

19,4 
(n=4) 

14,3 
(n=5) 

 
På spørsmål om hva hel-exom sekvensering anvendes til i forbindelse med behandling av 
PD-1 hemmere svarte 34,3% Vet ikke, 11,4% hadde hørt om metoden men husket ikke i 
hvilken sammenheng, 48,6% svarte studere den totale mutasjonsbelastningen (TMB) og 
5,7% studere den genetiske bakgrunnen for en eventuell resistensutvikling (Tabell 14).  
 
Tabell 14: Kjennskap til hel-exom sekvensering i forbindelse med behandling av PD-1 
hemmere. Insidens i prosent. 

 Antall svar Norge (%) Antall svar Sverige (%) Antall svar totalt (%) 

Vet ikke 42,9 
(n=6) 

28,6 
(n=6) 

34,3 
(n=12) 

Jeg har hørt om, men husker 
ikke eksakt i hvilken 
sammenheng 

7,1 
(n=1) 

14,3 
(n=3) 

11,4 
(n=4) 

Metoden anvendes til å studere 
den totale 
mutasjonsbelastningen (tumor 
mutational burden, TMB) og 
dermed forbedret sjanse for 
respons av immunterapi 

42,9 
(n=6) 

52,4 
(n=11) 

48,6 
(n=17) 

Metoden anvendes til å studere 
den genetiske bakgrunnen for en 
eventuell resistensutvikling 

7,1 
(n=1) 

4,8 
(n=1) 

5,7 
(n=2) 

 
Totalt hadde respondentene best kjennskap til biomarkøren PD-L1 uttrykk med 94,3% 
(Tabell 15). I Norge svarte 92,9% at de hadde personlig erfaring med PD-L1 uttrykk som 
biomarkør, mens 7,1% hadde hørt om, men aldri anvendt og i Sverige svarte 95,2% 
personlig erfaring, mens 4,8% hadde hørt om, men aldri anvendt. Ved spørsmål om 
kjennskap til FISH hadde totalt 80,0% personlig erfaring, mens 17,1% hadde hørt om, 
men ikke anvendt og 2,9% hadde aldri hørt om biomarkøren. I Norge hadde 64,3% 
personlig erfaring og 35,7% hørt om biomarkøren. I Sverige var fordelingen 90,5% 
personlig erfaring, 4,8% hadde hørt om og 4,8% hadde aldri hørt om. 
Den tredje best kjente biomarkøren var Circulating tumor DNA (ctDNA) der totalt 51,4% 
hadde personlig erfaring, 45,7% hadde hørt om den og 2,9% hadde aldri hørt om 
metoden. Det var ingen statistisk signifikante forskjeller landene i mellom. 
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Tabell 15: Kjennskap til biomarkører som anvendes i forbindelse med immunterapi. 
Insidens i prosent. NOR = Norge, SVE = Sverige og TOT = Totalt. I fet stil markeres 
legemidler der forskjellen mellom landene er større en 15%. 
 Aldri hørt om (%) Hørt om, men aldri 

brukt (%) 
Har personlig erfaring 
(%) 

NOR SVE TOT NOR SVE TOT NOR SVE TOT 
PD-L1 uttrykk på kreftceller 0 0 0 7,1 

(n=1) 
4,8 

(n=1) 
5,7 

(n=2) 
92,9 

(n=13) 
95,2 

(n=20) 
94,3 

(n=33) 
Hel-exom sekvensering (WES) 28,6 

(n=4) 
33,3 
(n=7) 

31,4 
(n=11) 

71,4 
(n=10) 

57,1 
(n=12) 

62,9 
(n=22) 0 9,5 

(n=2) 
5,7 

(n=2) 
n-Counter Gene Expression 71,4 

(n=10) 
71,4 

(n=15) 
71,4 

(n=25) 
28,6 
(n=4) 

23,8 
(n=5) 

25,7 
(n=9) 0 4,8 

(n=1) 
2,9 

(n=1) 
Next generation sequencing 
(NGS) 

21,4 
(n=3) 

4,8 
(n=1) 

11,4 
(n=4) 

71,4 
(n=10) 

9,5 
(n=2) 

34,3 
(n=12) 

7,1 
(n=1) 

85,7 
(n=18) 

54,3 
(n=19) 

Circulating tumor DNA 
(ctDNA) 0 4,8 

(n=1) 
2,9 

(n=1) 
92,9 

(n=13) 
14,3 
(n=3) 

45,7 
(n=16) 

7,1 
(n=1) 

81,0 
(n=17) 

51,4 
(n=18) 

Circulating tumor cells (CTCs) 7,1 
(n=1) 

19,0 
(n=4) 

14,3 
(n=5) 

85,7 
(n=12) 

61,9 
(n=13) 

71,4 
(n=25) 

7,1 
(n=1) 

19,0 
(n=4) 

14,3 
(n=5) 

FISH (Fluorescence in situ 
hybridization) 0 4,8 

(n=1) 
2,9 

(n=1) 
35,7 
(n=5) 

4,8 
(n=1) 

17,1 
(n=6) 

64,3 
(n=9) 

90,5 
(n=19) 

80,0 
(n=28) 

 
Respondentene ble spurt tre spørsmål av Likert type i domene to der de skulle svare på 
hvor ening de var i tre påstander (Tabell 16). Majoriteten av respondentene (74,3%) var 
enig eller delvis enig i at PD-L1 uttrykk er en nyttig biomarkør for valg av immunterapi. I 
Norge var 71,4% enig eller delvis enig og i Sverige var 76,2% enig eller delvis enig i 
påstanden. En Likert verdi på 2,7 indikerer en middels konsensus i svarene. 
94,2% av respondentene svarte at de var verken ening eller uenig i påstanden om at 
Kynurenin/tryptofan ratio (KTR) er egnet som biomarkør for effekt av IDO hemmere og 
en Likert verdi på 2,0 indikerer en lav konsensus.  
 
Totalt var majoriteten (54,3%) enig eller delvis enig i påstanden om at immunterapi er 
verdt den høye prisen (Tabell 16). I Norge svarte 50% av respondentene at de var enig 
eller delvis enig og i Sverige svarte 57,1% at de var enig eller delvis enig. Påstanden fikk 
totalt 2,2 på Likert skala noe som indikerer en middels konsensus. 
 
Tabell 16: Gjennomsnittsverdier på Likert skala (0-4) der 4 er helt enig og 0 er helt 
uenig. 

Påstand Gjennomsnitt  
Likert skala 

Norge Sverige Totalt 

PD-L1 uttrykk er en nyttig biomarkør for valg av immunterapi med PD-1 og PD-L1 
hemmere 2,6 2,7 2,7 

Kynurenin/tryptofan ratio (KTR) er egnet som biomarkør for effekt av IDO hemmere 2,0 2,0 2,0 
Immunterapi er verdt den høye prisen 2,1 2,3 2,2 

 
Respondentene ble spurt om hvilket usikkerhetsmoment de mente hadde størst 
betydning i forhold til hindring av introduksjon av immunterapi (Figur 13). Alternativene 
høye kostnader med risiko for forskyvningseffekter (45,7%) og alternativet vanskelige 
prioriteringsvalg om hvilken pasientgruppe som skal tilbys behandling (28,6%) fikk til 
sammen 74,3% av stemmene. 14,3% svarte alternativet Annet, 7,5% bivirkninger ved 
langtidsbruk og 7,5% alternativet akutte immunrelaterte bivirkninger. 
Usikkerhetsmomentene som ble nevnt i Annet var; Et stort antall har ikke effekt av 
behandling, mangel på behandlingskapasitet (lokaler og personale), dårlige markører for 
effekt av behandling og mangel på pålitelighet rundt bruk av biomarkører i relasjon til 
kostnader. I Norge svarte 50% høye kostnader og risiko for forskyvningseffekter, 28,6% 
vanskelige prioriteringsvalg om hvilken pasientgruppe som skal tilbys behandling og 
21,4% Annet. I Sverige var fordelingen av alternativene; 42,9% høye kostnader med risiko 
for forskyvningseffekter, 28,6% vanskelige prioriteringsvalg, 9,5% Annet, 9,5% 
bivirkninger ved langtidsbruk og 9,5% akutte immunrelaterte bivirkninger. 
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Figur 13: Insidens (n) av usikkerhetsmoment med størst betydning for hindring av 
introduksjon av immunterapi i følge respondentene. 
  
På en skala fra 1-5, der 1 er i liten grad og 5 er i stor grad, ble respondentene bedt om å gi 
poeng på forskjellige faktorer i hvilken grad de hindrer rask introduksjon av immunterapi 
(Tabell 17). Faktoren veldig høye kostnader fikk et totalt gjennomsnitt på 4,0 poeng, 
vanskeligheter med å velge riktige pasienter 3,0, for dårlig respons 2,5, fortsatt mangel 
på kunnskap og det finnes fortsatt begrenset klinisk erfaring fikk 2,4 poeng. I Norge fikk 
faktoren veldig høye kostnader et snitt på 4,6, vanskeligheter med å velge riktige 
pasienter til behandling og for dårlig respons begge 2,4 i snitt. I Sverige fikk høye 
kostnader og Annet et snitt på 3,6, mens vanskeligheter med å velge riktige pasienter til 
behandling fikk et snitt på 3,4.  
 
Tabell 17: Gjennomsnitt av antall poeng fra 1-5, der 1 er i liten grad og 5 er i stor grad. 

 Gjennomsnitt NOR Gjennomsnitt SVE Gjennomsnitt TOT 

Veldig høye kostnader 4,6 3,6 4,0 
Fortsatt mangel på kunnskap 2,2 2,5 2,4 
Lavt evidensgrunnlag 2,1 2,1 2,1 
For dårlig respons  2,4 2,7 2,5 
Det finnes fortsatt begrenset klinisk erfaring 2,1 2,6 2,4 
Bivirkninger 1,9 2,6 2,3 
Mangel på infrastruktur; f.eks. begrensede 
muligheter for biomarkør testing  2,1 2,4 2,3 

Vanskeligheter med å velge riktige pasienter 
til behandling 2,4 3,4 3,0 

Annet 1,4 3,6 2,7 
 
4.5  Domene 4 - Forventninger til immunterapi av lungekreft 
Respondentene ble spurt om hvor enige de var i påstanden om at medias dekning av de 
nye immunterapeutika bidrar til for høye forhåpninger til effekt hos pasientene. Totalt 
svarte 100% av respondentene i Norge at de var enig eller delvis enig i påstanden. I 
Sverige svarte 90,5% at de var enig eller delvis enig.  Gjennomsnittet av svarene på Likert 
skala ble 3,2 noe som indikerer en høy konsensus (Tabell 18). 
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Tabell 18: Gjennomsnittsverdier på Likert skala (0-4) der 4 er helt enig og 0 er helt 
uenig. 

Påstand Gjennomsnitt  
Likert skala 

Norge Sverige Totalt 

Medias dekning av de nye immunterapeutika bidrar til for høye forhåpninger til effekt 
hos pasientene 3,4 3,1 3,2 

 
Respondentene ble spurt ett fritekst spørsmål om hvilke forventninger de har til bruk av 
immunterapi om det skulle komme til å bli brukt i stor skala hos lungekreft pasienter 
(Tabell 19). 74,3% totalt av respondentene gav svar som var mulig å tolke ved hjelp av en 
innholdsanalyse, der felles grunntanker, forventninger og utfordringer som 
respondentene har ble identifisert. 71,4% av respondentene fra Norge og 76,2% av 
respondentene fra Sverige ble inkludert i analysen. Totalt avga 25,7% svar som ikke var 
mulig å tolke ved hjelp av innholdsanalysen, som et punktum, tall som 1, 5, 100 & 
175/200 og et spørsmåltegn og disse ble ekskludert fra analysen.  
 
Tabell 19: Insidens av forventninger til bruk av immunterapi i stor skala hos 
lungekreftpasienter. 

Forventninger Antall prosent av respondentene 

Bedre overlevelse 31,4 
(n=11) 

Bedre metoder for seleksjon av pasienter 14,3 
(n=5) 

Lavere kostnader 11,4 
(n=4) 

Bedre livskvalitet 11,4 
(n=4) 

Bedre evidensgrunnlag 8,6 
(n=3) 

Mindre bivirkninger 5,7 
(n=2) 

Høye kostnader 5,7 
(n=2) 

Store forventninger 5,7 
(n=2) 

Bedre retningslinjer 2,9 
(n=1) 

Mer akseptable bivirkninger 2,9 
(n=1) 

Mer erfaring rundt bivirkninger 2,9 
(n=1) 

Mindre bruk av kjemoterapi 2,9 
(n=1) 

Mer kunnskap om kombinasjonsterapi 2,9 
(n=1) 

Et av flere behandlingsalternativ 2,9 
(n=1) 

 
Andre kommentarer som respondentene anførte er;  

• Immunterapi brukes allerede i stor utstrekning og det motiveres bra ut i fra 
studier og kliniske resultater.  

• Økt bruk føles som den naturlige veien å gå videre for eksempel til og med bruk av 
kombinasjonsterapi.  

• Høye kostnader krever en bra organisasjon.  
• Det finnes en risiko for at biomarkører ikke innføres raskt nok i klinisk praksis. 

 
4.6  Domene 5 – Kliniske farmasøyters rolle 
Totalt 80% av respondentene svarte at de var positiv til at kliniske farmasøyter i 
fremtiden kan bidra til opplæring av helsepersonell og pasienter i bruk av 
immunterapeutika. Av respondenter i Norge svarte 85,7% ja og i Sverige svarte 76,2% ja. 
Det var stor enighet blant respondentene at en potensiell rolle for kliniske farmasøyter 
kan være opplæring av helsepersonell og pasienter (rundt legemidlene) da 77,1% svarte 
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dette alternativet (Tabell 20). Stor enighet (74,3%) var det også i at kliniske farmasøyter 
kan bidra til innhenting av dokumentasjon og vurdering av studier i forbindelse med 
utvikling og oppdatering av retningslinjer, her var det en statistisk signifikant forskjell 
landene i mellom (p=0,042). Totalt mente 71,4% at de kunne inneha rollen med løpende 
total vurdering av legemiddelbruk, identifisering av interaksjonsrisiko og bivirkninger, 
dosetilpassing i forhold til bivirkninger og organdysfunksjoner. Pasientintervju og 
registrering av aktuell legemiddelbehandling samt oppdatering av legemiddellisten var en 
rolle som totalt 65,7% av respondentene mente farmasøytene kunne inneha. Majoriteten 
av respondentene mente derimot at farmasøytene ikke skulle delta i administrering av 
immunterapeutika og overvåking av pasientene. 
 
Tabell 20: Potensielle roller for kliniske farmasøyter i forbindelse ved bruk av 
immunterapi, fra legens perspektiv. I fet stil markeres legemidler der forskjellen mellom 
landene er større en 15%. 

	 Antall	svar	Norge	(%)	 Antall	svar	Sverige	(%)	 Antall	svar	totalt	(%)	

Opplæring	av	helsepersonell	og	pasienter	(rundt	
legemidlene)	

78,6	
(n=11)	

76,2	
(n=16)	

77,1	
(n=27)	

Pasientintervju	og	registrering	av	aktuell	
legemiddelbehandling	samt	oppdatering	av	
legemiddellisten	

57,1	
(n=9)	

66,7	
(n=14)	

65,7	
(n=23)	

Bistå	i	administrasjon	av	immunterapeutika	og	
overvåking	av	pasienten	

7,1	
(n=1)	

19,0	
(n=4)	

14,3	
(n=5)	

Overvåkning	av	akutte	bivirkninger	i	forbindelse	
med	administrasjon	av	nye	legemidler	

35,7	
(n=5=	

23,8	
(n=5)	

28,6	
(n=10)	

Bidra	til	innhenting	av	dokumentasjon	og	vurdering	
av	studier	i	forbindelse	med	utvikling	og	
oppdatering	av	retningslinjer	

64,3	
(n=9)	

81,0	
(n=17)	

74,3	
(n=26)	

Løpende	total	vurdering	av	legemiddelbruk,	
identifisering	av	interaksjonsrisiko	og	bivirkninger,	
dosetilpassing	i	forhold	til	bivirkninger	og	
organdysfunksjoner	

71,4	
(n=10)	

71,4	
(n=15)	

71,4	
(n=25)	

Administrativ	bistand	i	kliniske	studier	og	se	til	at	
studieprotokollen	følges	til	punkt	og	prikke	i	
forbindelse	med	kliniske	studier	

64,3	
(n=9)	

57,1	
(n=12)	

60	
(n=21)	

Andre	potensielle	roller:		 0	 9,5	
(n=2)	

5,7	
(n=2)	

 
Av andre potensielle roller svarte 2,9% at kliniske farmasøyter er i dag underutnyttet og at 
det finnes en stor fagekspertise her som bør anvendes i klinikken. 2,9% så ingen nytte av 
fagekspertisen akkurat i immunterapi området og mente at det var bedre å satse de 
ressursene til mer toksiske preparat som kjemoterapi og til polyfarmasi hos eldre 
pasienter.  

5 Diskusjon 
 
Formålet med oppgaven var å kartlegge og sammenligne status quo av immunterapi mot 
lungekreft i Norge og Sverige, å få belyst fremtidsvisjoner og identifisere spørsmål som 
fortsatt er ubesvart. Den opprinnelige ambisjonen var å undersøke hvor langt 
introduksjon av immunterapi av lungekreft har kommet i Norge og Sverige, undersøke 
eventuelle forskjeller mellom landene ved innføringen, utforske hvilke forventninger og 
usikkerhetsmomenter som finnes blant legene, granske hvilke pasientgrupper eller typer 
av lungekreft som kan tenkes prioriteres i første hånd, kartlegge fremtidens 
behandlingsstrategier og undersøke hvilken potensiell rolle kliniske farmasøyter kan ha  i 
forbindelse med introduksjon og oppfølging av immunterapi ved lungekreft fra legenes 
perspektiv. 
Til tross for flere påminnelser svarte bare 36 leger på spørreskjemaet. En lege måtte 
dessverre ekskluderes da den ikke hadde behandlet pasienter med immunterapi i løpet av 
de siste 12 månedene. I studien deltok således 35 leger med spesialitetene Onkologi, 
Lungemedisin, Indremedisin og Hematologi. Dette er etter en grov estimasjon omtrent 
10% av det totale antall leger som er involvert i behandling av lungekreft i Norge (n=100) 
og Sverige (n=200). Derimot var den regionale representasjonen jevnt fordelt. Flere av 
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legene besittet flere spesialiteter. De som svarte på undersøkelsen har vært i yrket over 
lang tid, i gjennomsnitt 24,5 år, og anses derfor for å ha lang erfaring med behandling av 
lungekreft. Dessuten hadde nesten halvparten av legene vært involvert i kliniske studier 
med immunterapi av lungekreft det siste året og flertallet hadde vært involvert i studier 
på immunterapi av lungekreft lengre enn ett år tilbake. Respondentene må derfor kunne 
anses å være godt innsatt i temaet. 
 
5.1 Metodediskusjon 
Ut i fra et kostnad- og tidsperspektiv er en elektronisk spørreundersøkelse egnet som 
metode for denne masteroppgaven (62). Spørreundersøkelsen kan distribueres ut til 
målgruppen på en raskt og kostnadseffektiv måte over et stort geografisk område.   
Spørreundersøkelsen utarbeides med bakgrunn i problemstillingene som ønskes besvart 
og er hovedsakelig en godt egnet kvantitativ metode for å samle inn informasjon. For å få 
et detaljert svar på en problemstilling kan man anvende kvalitative spørsmål i tillegg.  
Websurvey fra Textalk er tilgjengelig kostnadsfritt for studenter ved Umeå universitetet 
og er en bra ressurs for å skape en god spørreundersøkelse. Programmet er enkelt å 
anvende og muliggjøre flere forskjellige typer av spørsmål. I følge Bell er utformingen 
viktig da spørreundersøkelsen vil kunne miste troverdighet om den ikke ser bra ut (65). 
Programmet muliggjør en egen tilpasset design, åpne spørsmål og man kan skape sine 
egne rapporter direkte i programmet eller eksportere svarene til ønsket analyseprogram 
som for eksempel Microsoft Excel.  
 
5.1.1 Intern validitet 
Den interne validiteten beskriver i hvilken grad resultatet av studien er overførbar eller 
gyldig for det utvalget en har valgt å studere. Utformingen av spørreundersøkelsen var 
bra gjennomarbeidet. Fargevalg og design var nøye utformet for å øke både 
troverdigheten og sjansen for at respondentene fullførte undersøkelsen. Spørsmålene ble 
valgt og formulert ut i fra innhentet bakgrunnslitteratur og publiserte kliniske studier. Et 
samarbeid med veileder og en lungeonkolog resulterte i den ferdige blanketten. For å 
fange opp eventuelle misforståelser, uklarheter, stavefeil, for å undersøke tiden det tar å 
svare og andre tekniske feil som kan forekomme ble en pilottest utført gjennom at to 
svenske lungeonkologer svarte på undersøkelsen. Pilottesten kunne optimalt ha blitt 
sendt ut til et utvalg av målgruppen, men med tanke på den vanligvis lave svarfrekvensen 
i spørreundersøkelser, tiden til rådighet og mangel på ressurser for å kompensere 
arbeidsinnsatsen til deltagerne ble det valgt å sende den til bare to leger med lang erfaring 
innen fagområdet. Responsen førte til mindre modifikasjoner av spørreskjemaet noe som 
kan tolkes som at spørsmålene var aktuelle og av god kvalitet.  Derimot innebærer denne 
metoden av pilottest en risiko for å resultere i en lavere intern validitet enn om en hadde 
sendt ut en pilottest til et større utvalg av målgruppen. På den andre siden kan det faktum 
at pilottesten førte til kun små modifikasjoner og at 60% av respondentene ønsket en kopi 
av den godkjente masteroppgaven indikere at temaet, formål, problemstillingene og 
spørsmålene fanget respondentenes interesse og at den interne validiteten i studien er 
god. Respondentene ble spurt samme spørsmål om farmasøyters rolle i opplæring av 
helsepersonell og pasienter kamuflert i litt forskjellige formuleringer to ganger og det var 
høy grad av samsvarighet i svarene noe som tyder på at den interne validiteten er høy. 
 
5.1.2 Ekstern validitet 
Ekstern validitet beskriver i hvilken grad resultatet kan overføres til andre utvalg av 
populasjonen. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 40 sentrale personer innenfor 
fagområdet i Sverige og de ble bedt om å sende den videre til aktuelle personer som 
behandler pasienter med lungekreft (estimert antall totalt 200). Dette resulterte i 21 svar 
som alle ble inkludert da de tilfredsstilte inklusjonskriteriene. I Norge ble den distribuert 
ut til 180 medlemmer av den norske lungecancer-gruppen hvorav ca. 100 medlemmer 
deltar aktivt i behandling av lungekreft og det kom inn 15 svar. Et svar måtte dessverre 
ekskluderes da det ikke tilfredsstilte inklusjonskriteriene. Estimert antall personer som 
behandler lungekreft i Norge er ca. 100 og i Sverige ca. 200 (66, 67). Det finnes ikke noe 
fast norm for hvordan man regner ut svarfrekvens og det benyttes flere metoder. Regner 
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man svarfrekvens ut i fra hvor mange som har fått e-posten blir den veldig lav, ca. 12,5%. 
Regner man frekvensen ut i fra hvor mange som har sett spørreundersøkelsen (åpnet 
linken) er det veldig høy, i følge Websurvey verktøyet 100%.  
Av de 35 som har svart på undersøkelsen innehar 42,9% spesialiteten onkologi, 57,1% 
lungemedisin og 11,4% indremedisin. I Norge, per 1. Januar 2018, innehar totalt 3405 
personer disse spesialistgodkjenningene; Lungesykdommer (n=323), Onkologi (n-369) 
og Indremedisin (n=2713) (68). I Sverige, per 26.01.2018, er fordelingen; 
Lungsjukdomar (n=601), Onkologi (n=790) og Internmedicin (n=6505), totalt 7896 
(69). Selv om disse tallene ikke sier noe om legenes yrkesaktivitet og antall respondenter i 
materialet representerer bare 0,3% av disse, anses bare en liten del av disse å være 
involvert i behandling av lungekreft med immunterapi. Antall onkologer, indremedisinere 
og spesialister i lungemedisin som behandler pasienter med immunterapi ble grovt 
estimert til totalt ca. 300 og representerer derfor bare ca. 10% av det totale antallet med 
respektive spesialiteter. Selv om ikke alle disse spesialistene er involvert i behandling av 
lungekreft med immunterapi de siste 12 månedene og vil derfor ikke tilfredsstille 
inklusjonskriteriene, kan de 35 som svarte på undersøkelsen sannsynligvis ikke betraktes 
som representativ for hele populasjonen. En grov estimering av nødvendig antall 
studiedeltakere - når man antar at den totale studiepopulasjonen er 300, med 95% 
konfidensintervall og et signifikans nivå på 5% - var at studien hadde behøvd 169 
deltagere (61). Selv om man hadde redusert konfidensintervallet til 90% og satt 
signifikans nivået til 10% hadde fortsatt 56 studiedeltagere vært nødvendig.  
Fristen for undersøkelsen kunne utsettes ytterlige i et forsøk på å øke svarfrekvensen og 
flere påminnelser kunne ha blitt sendt ut, men det var ikke mulig med tanke på tiden en 
hadde til rådighet før fristen for innlevering av oppgaven. Dessuten anbefales det å ikke 
sende ut for mange påminnelser på slike undersøkelser. En annen måte å øke 
svarfrekvensen kunne ha vært å tilby en form for økonomisk kompensasjon. Innenfor 
rammene i denne masteroppgaven var det beklageligvis ikke mulig. 
 
En bortfallsanalyse ville kunne ha gitt en objektiv bedømming av om resultatet av 
spørreundersøkelsen kunne generaliseres til hele populasjonen ved at man tok et tilfeldig 
utvalg av de som valgte å ikke svare på oppgaven, kontaktet de og ba de om å svare på 
undersøkelsen. Svarene kunne da sammenlignes med studiepopulasjonen og utsagn 
hadde kunne gjøres om studiepopulasjonens representativitet. Dersom det ikke forekom 
store avvikelser kunne dette vise at studiepopulasjonen representerer hele populasjonen 
av leger som har behandlet lungekreftpasienter med immunterapi de siste 12 månedene. 
Innenfor den begrensede tiden som var tilgjengelig for oppgaven var det ikke mulig å 
gjøre en bortfallsanalyse og det er således en svakhet ved studien. Alle legene som svarte 
på undersøkelsen har lang erfaring innen behandling av lungekreft, alle har vært involvert 
i behandling av lungekreft med immunterapi, majoriteten har deltatt i kliniske studier 
med immunterapi og de representerte hele det geografiske området for 
studiepopulasjonen. Studiepopulasjonen må derfor anses som svært kunnskapsrike 
representanter for populasjonen. 
 
5.1.3 Reliabilitet  
Reliabilitet er i hvilken grad studien vil produsere det samme resultatet under de samme 
konstante forholdene ved alle tilfeller. Dette kan testes ved hjelp av en test-retest metode 
der de samme spørsmålene blir stilt til de samme personene ved to ulike tilfeller og om 
svarene er de samme vil studien være entydige og studien har høy grad av reliabilitet. Fire 
av respondentene ble tilfeldig plukket ut ved hjelp av Websurvey verktøyet og ble invitert 
til å svare en gang til for å sjekke ut reliabiliteten. Det kom dessverre ikke inn noen svar. 
Ved bruk av del-i-to metoden ble alle svarene fordelt tilfeldig i to grupper og svarene ble 
korrelert mot hverandre. Samsvarigheten var stor i alle spørsmålene foruten de 
sosiodemografiske der geografisk tilhørighet så ut til å være skjevfordelt i de to gruppene 
mellom landene.  
 
Reliabiliteten ble sjekket i pilot undersøkelsen og den anses også være god i det aktuelle 
arbeidet da det kun var små endringer, et svaralternativ ble lagt til, et svaralternativ ble 
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omformulert og det ble rettet små stavefeil. Med bakgrunn i disse tre testene anses 
reliabiliteten i studien å være meget god. 
 
Det er mulig at undersøkelsen ville gitt et annet svar om den hadde blitt gjennomført på 
et senere stadium når flere immunterapier har kommet på markedet og mer kunnskap 
rundt langtidseffekter og behandlingsstrategier finnes. 
 
5.2 Resultatdiskusjon 
I den første problemstillingen søkes det svar på hvor langt introduksjonen av 
immunterapi i forbindelse med lungekreft har kommet i Norge og Sverige.  Majoriteten av 
respondentene hadde behandlet et mindretall av lungekreftpasienter med immunterapi 
de siste 12 månedene, en tredjedel hadde behandlet halvparten, mens en tiendedel hadde 
behandlet flertallet av pasientene. Nesten alle svarte som forventet at de hadde brukt PD-
1 hemmerne Keytruda® og Opdivo® da disse var de første som ble godkjent. Når det 
kom til den nylig godkjente PD-L1 hemmeren Tecentriq (atezolizumab) hadde 11,4% av 
alle respondenter anvendt den og 8,6% hadde brukt PD-L1 hemmeren Imfinzi® 
(durvalumab) selv om den ikke er godkjent for bruk på denne indikasjonen. Det var kun 
respondenter fra Sverige som svarte at de hadde anvendt disse og det antas at det har 
sammenheng med at Tecentriq® ble anvendt i kliniske studier og har blitt godkjent for 
bruk mot lungekreft tidligere i Sverige enn i Norge. Også Imfinzi® har antageligvis blitt 
anvendt i forbindelse med kliniske studier. Det siste immunterapeutiske legemiddelet 
Yervoy® (ipilimumab) hadde kun 2,9% av respondentene anvendt også her alle i Sverige. 
Yervoy® kommer i dag primært anvendes i forbindelse med behandling av malignt 
melanom. En annen årsak kan være at de nye PD-1 hemmerne så langt har vist seg å være 
mer effektive og er inkludert i retningslinjene nå også i 1. linje behandling. Alle legene 
hadde behandlet pasienter med immunterapi i 2. linje og over halvparten i 1. linje noe 
som kan forklares med at legemidlene ikke var godkjent i 1. linje behandling til å begynne 
med. Over halvparten av respondentene hadde inntrykk av at retningslinjene ble fulgt i 
81-99% eller alltid av tilfellene. Dette viser at introduksjonen av immunterapi er kommet 
langt i begge land og at retningslinjer for behandling følges. At majoriteten bare hadde 
behandlet et fåtall av sine pasienter med immunterapi henger antagelig sammen med 
fortsatt relativ restriktive kriterier for bruk av de kostbare medisinene. 
Føyeligheten til oppsatte retningslinjer synses å være veldig høy. De fleste svarte at 
retningslinjene ble fulgt i 81-99% eller alltid av tilfellene og flertallet svarte at de hadde 
behandlet et mindretall av pasienter med lungekreft med immunterapi de siste 12 
månedene, av disse alle i 2. linje og majoriteten i 1. linje.  Keytruda® og Opdivo® var 
naturligvis de legemidlene som flest hadde brukt i behandlingen da de har vært på 
markedet lengst og er inkludert i nasjonale retningslinjer. 
 
På spørsmål om respondentene var delaktig i beslutningsprosesser når det gjelder 
introduksjon av nye kreftlegemidler svarte mer enn to ganger så stor andel av 
respondentene i Sverige ja noe som kan forklares med forskjeller i beslutningsprosessen. 
PD-L1 hemmerne Tecentriq® og Imfinzi®, var kun tatt i bruk blant respondentene i 
Sverige og kan derfor indikere at introduksjonen er kommet lengre og årsaken kan 
potensielt ha sammenheng med forskjellene i hvor beslutningene om bruk av de nye 
legemidlene tas.  
 
Respondentene ble bedt om å gi poeng på forskjellige faktorer i hvilken grad de hindrer 
en rask introduksjon av immunterapi. Det var høy grad av konsensus om at veldig høye 
kostnader hindret innføringen i stor grad med et snitt på 3,97 poeng. Faktorene; 
vanskeligheter med å velge riktige pasienter, for dårlig respons, fortsatt mangel på 
kunnskap og klinisk erfaring hadde medium konsensus med gjennomsnitt på 
henholdsvis; 2,97, 2,54 og 2,40 poeng. Det var ingen statistiske signifikante forskjeller 
mellom landene (p= 0,06). Den lave svarfrekvensen muliggjør beklageligvis ikke noen 
form for statistiske analyser på forskjeller mellom Norge og Sverige eller på geografiske 
forskjeller innad i landene og man kan heller ikke stratifisere respondentene i 
undergrupper og analysere for å se etter forskjeller mellom strata.  
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Hvilke forventninger og usikkerhetsmomenter som finnes blant leger i begge land i 
forhold til fremtidig bruk av immunterapi i stor skala ble søkt svar på gjennom en rekke 
spørsmål. Ett fritekst spørsmål undersøkte hvilke forventninger de hadde til bruk av 
immunterapi om det skulle komme til å bli brukt i stor skala hos lungekreft pasienter. Tre 
fjerdedeler av respondentene gav svar som var mulig å tolke gjennom innholdsanalysen. 
Totalt omtrent en tredjedel av respondentene hadde forventninger om bedre overlevelse 
blant pasientene og de forventningene som nest flest hadde felles var bedre metoder for å 
selektere pasienter og forventning om at kostnadene ble lavere. Et mulig bias er bortfallet 
på en fjerdedel som enten har misforstått spørsmålet eller ikke ønsket å svare.  

Et annet spørsmål som ga høy grad av konsensus, 3,2 på Likert skala, var påstanden om 
at medias dekning av de nye immunterapeutika bidrar til for høye forhåpninger til effekt 
blant pasientene. Dette kan gi legene unødige utfordringer og press fra pasientene om å 
tilby en behandling selv om de ikke tilfredsstiller kriteriene.  

Flertallet av respondentene mener den største utfordringen de ser rundt behandling av 
pasienter på individnivå er hvilke kriterier som skal ligge til grunn for behandling. En 
fjerdedel mener i hvilken sekvens man skal anvende immunterapi og tradisjonell 
cytostatika behandling og en femtedel mente at vanskeligheter med å bedømme 
kostnadseffektiviteten på individnivå var den største utfordringen. Andre 
usikkerhetsmomenter var mangel på evidensbaserte retningslinjer, behandling av 
ervervet resistens, at man ikke får anvende alle tilgjengelige legemidler på grunn av 
kostnader og at det tar for lang tid før nye legemidler blir innført. Disse svarene stemmer 
godt overens med inntrykket fra fagområdet gjennom debattinnlegg, metaanalyser og 
effektdata fra kliniske studier. 

Det var bred enighet i at PD-L1 uttrykk > 50% bør prioriteres først for bruk av 
immunterapi og nesten halvparten mente plateeitelkarsinom og performance status (PS) 
0-1 burde være en av tre pasientgrupper eller typer av lungekreft som bør prioriteres 
først. Dette samsvarer med at PD-1 og PD-L1 hemmere er de eneste aktuelle legemidlene 
som er godkjent på nåværende tidspunkt, performance status på 0-1 har tidligere vært 
ansett som pasienter som har størst sjanse for å lykkes med tradisjonell behandling og at 
plateepitelkarsinom har hatt god effekt av immunterapi.  

For å kartlegge fremtidens behandlingsstrategier for behandling av lungekreft, så som 
kombinasjon av forskjellige immunterapeutika, økning av behandlingseffekt gjennom 
kombinasjonsbehandling, indolamine-s,3-dioxygenase (IDO)-hemming, behandling i 
første- eller andre linje, samt bruk av egnede markører for valg og oppfølgning av terapi 
ble en litteraturgjennomgang over avsluttede og pågående studier utført. Respondentene 
måtte også svare på en del spørsmål rundt kjennskap til forskjellige 
behandlingsstrategier.  

Generelt var inntrykket studiepopulasjonen var veldig pålest og hadde kunnskap om nye 
behandlingskonsepter som ligger helt i frontlinjen av dagens behandlingsstrategier av 
lungekreft. En overraskende stor andel (48,6%) av respondentene i Norge og Sverige 
hadde kunnskap om enzymet indolamine-2,3-dioxygenase (IDO) (spørsmål 15). Enzymet 
kan bidra til immuntoleransutvikling som kan redusere effektiviteten av immunterapi 
(70). Andelen som også kjente til epacadostat, en IDO-hemmer som er tenkt kunne 
forbedre effekten av immunterapi var noe lavere, men fortsatt på et høyt nivå og en 
respondent informerte om att avdelingen kommer til delta i en studie der epacadostat 
inngår.  

En fjerdedel svarte at de hadde behandlet pasienter med kombinasjon av flere typer 
immunterapi de siste 12 månedene og en liten del hadde behandlet pasienter med 
kombinasjon av immunterapi og kjemoterapi. Dette kan indikere at de har deltatt i 
kliniske studier på disse kombinasjonene da kombinasjonsbehandling foreløpig ikke er 
godkjent hverken i Norge eller i Sverige. Videre mente over halvparten av respondentene 
at kombinasjonen PD-1/PD-L1 + CTLA4 var de som med størst sannsynlighet kom til å 
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anvendes utenfor studier i nærmeste fremtid. Over en tredjedel hadde tro på kombinasjon 
PD-1 + EGFR tett fulgt av kombinasjonen PD-1 + IDO. Majoriteten hadde god kjennskap 
til kombinasjonen pembrolizumab + cisplantin/pemetrexed. men ingen av respondentene 
hadde deltatt i studier. En liten andel hadde derimot deltatt i studier på kombinasjonen 
Nivolumab + Ipilimumab, kombinasjonen var også kjent blant majoriteten av 
respondentene og kan derfor forklare hvorfor denne kombinasjonen var en av de som var 
forventet å bli tatt i bruk i nærmeste fremtid. Kombinasjonen Durvalumab + 
Tremelimumab hadde også en liten andel personlig erfaring med gjennom studier, men 
var ikke like godt kjent blant respondentene. Samme argumentasjon kan dog anvendes 
her om hvorfor den ble den kombinasjonen som ventes tatt i bruk i nærmeste fremtid. På 
den andre siden var det respondenter som syntes det var vanskelig å svare på da det 
fantes så lite evidens, noen hadde mer tro på kombinasjoner med kjemoterapi og noen få 
mente kombinasjonsbehandling var langt frem i tid. Respondentene hadde god kjennskap 
til og det kan se ut til at respondentene i Norge kjente bedre til enzymet IDO (p= 0,111) og 
IDO-hemmeren (p= 0,051) epacadostat, men forskjellene var som forventet ikke statistisk 
signifikante, men kunne ha vært det om flere hadde deltatt i studien. Nesten halvparten 
kjente til bruken av hel-exom sekvensering, majoriteten hadde som forventet personlig 
erfaring med biomarkøren PD-L1. FISH og ctDNA var godt kjent, men det var kun i 
Sverige en hadde personlig erfaring med biomarkøren ctDNA. Det var middel konsensus i 
svarene om at PD-L1 uttrykk er en nyttig biomarkør og at immunterapi var verdt den 
høye prisen. Lav konsensus at KTR er egnet som biomarkør for effekt av IDO hemmere, 
da majoriteten svarte at de var verken enig eller uenig i påstanden. Dette viser at det 
fremdeles er en del usikkerhetsmomenter rundt kombinasjonsbehandling og bruk av 
biomarkører da evidensen fortsatt er begrenset og en trenger mer kunnskap rundt bruk 
av biomarkører og utvikling av companion diagnostics (CDx) for individualisering og 
optimalisering av behandling. 

For å undersøke hvilken potensiell rolle kliniske farmasøyter kan ha i forbindelse med 
introduksjon og oppfølging av immunterapi ved lungekreft ble studiedeltagerne spurt om 
de var positive til at kliniske farmasøyter bidrar til opplæring av helsepersonell og 
pasienter i forbindelse med immunterapi. En stor majoritet viste en positiv innstilling til 
involvering av kliniske farmasøyter. Det var også høy grad av konsensus at potensielle 
oppgaver for kliniske farmasøyter i fremtiden kan være opplæring av helsepersonell og 
pasienter, bidra til innhenting av dokumentasjon og vurdering i studier i forbindelse med 
utvikling og oppdatering av retningslinjer, løpende totalvurdering av legemiddelbruk, 
interaksjonsrisiko, bivirkninger og dosetilpassing. En lavere grad av konsensus 
registreres i forbindelse med potensielle arbeidsoppgaver som å foreta pasientintervju og 
registrering av aktuell legemiddelbehandling samt oppdatering av legemiddellisten. Det 
var lav grad av konsensus for rollen med å bistå i administrasjon av immunterapeutika og 
overvåking av pasienter. Muligheten til å svare andre roller ga følgende svar; en 
respondent mente de burde anvende disse ressursene på andre områder som mer 
toksiske legemidler som kjemoterapi eller polyfarmasi hos eldre og en annen mente 
yrkesgruppen er underutnyttet og innehar en fagekspertise som bør anvendes i klinikken. 
Fra legenes perspektiv er det stor konsensus for bruk av kliniske farmasøyter og 
majoriteten er positive til at de kan inneha flere roller rundt immunterapi av lungekreft i 
klinikken.  

5.2.1 Finnes det forskjeller mellom Norge og Sverige? 
En sentral problemstilling i dette arbeide var å undersøke om det fantes noen forskjeller 
mellom Norge og Sverige ved innføring av immunterapi mot lungekreft. Helsevesenet i 
Norge og Sverige er på veldig mange måter likt organisert. En viktig forskjell er dog hvor 
beslutningen om å ta i bruk nye legemidler blir tatt. I Norge avgjøres dette i Nye Metoder 
på et nasjonalt nivå ̊, mens i Sverige er det i større grad NT-rådet og SKL (Sveriges 
Kommuner och Landsting) som gir anbefalinger til landstingene. Men også ̊ i Sverige 
diskuteres nå en mer sentralisert nationell kunskapsstyrning der Socialstyrelsen får en 
sentral rolle i forbindelse med utarbeidelse av behandlingsretningslinjer for hele Sverige 
(71).  
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Som tidligere nevnt var studiedeltagelsen dessverre lav og det foreliggende arbeidet har 
ikke den nødvendige styrken for å kunne oppdage statistisk signifikante og valide 
resultater ved subgruppeanalyser. Likevel kan inntrykket oppstå att de finnes forskjeller 
mellom Norge og Sverige i forbindelse med immunterapi, selv om den statistiske 
signifikansen ikke kan vurderes. I tabellene 6, 9, 10, 14 og 20 er prosentuelle forskjeller 
mellom Norge og Sverige som overstiger (vilkårlig satt) 15% markert med fet stil (bold). 
Inntrykket som oppstår er at anvendelse av forskjellige tyrosinkinase-inhibitorer og 
kombinasjonsbehandlinger med disse er mer vanlig i Sverige enn i Norge (tabeller 6, 9 og 
10). Dessuten synes svenske deltagere ha bredere tilgang til eller anvender seg i større 
grad av biomarkører (Tabell 14), og flere svenske respondenter synes ha deltatt i kliniske 
studier i løpet av det siste året (Tabell 20). Derimot kan det muligens finnes større 
anvendelse av nivolumab og kombinasjonsterapi mellom PD-1 og PD-L1 hemmere i 
Norge (tabell 6 og 9). En mulig forklaring kan være at en relativt større andel av de 
svenske deltagere hadde en universitetstilknytting sammenlignet med sine norske 
kolleger. Disse potensielle forskjeller må selvklart tolkes med forsiktighet og det er uklart 
om de er representative for hele studiepopulasjon. Det kan dog være interessant å følge 
opp disse signalene i framtidige studier.  

5.3 Styrker og svakheter med studien 
Studien er representativ i forhold til at det er kommet inn svar fra alle regioner i begge 
land, i Norge fra alle helseforetak og i Sverige fra alle regionale Cancer Centrum. 
Studiepopulasjonen anses dessuten som kunnskapsrike representanter for populasjonen 
og dette kan betraktes som en styrke med studien. Det faktum at 60% av alle 
respondentene ønsket en kopi av den ferdige masteroppgaven og at alle som begynte å 
svare på oppgaven besvarte alle obligatoriske spørsmålene indikerer at 
spørreundersøkelsen var relevant og vekket interesse i målgruppen og at den inneholdt 
relevante spørsmål. Dette kan anses som en styrke i studien. 
 
Svakheter med studien er helt klart det lave antallet som har respondert på 
undersøkelsen. Antallet hadde behøvd å være 4-5 ganger større enn den faktiske 
deltagelsen. Som en konsekvens kunne man ikke utføre meningsfulle subgruppeanalyser 
av foreliggende data for å avsløre eventuelt statistisk signifikante forskjeller i Norge eller 
Sverige. Av samme årsak kunne man ikke undersøke nærmere eventuelle geografiske 
forskjeller i Norge eller Sverige hver for seg. Man kunne heller ikke stratifisere 
respondentene i undergrupper og undersøke forskjeller mellom strata. 
  
Tilsvarende studier har så vidt forfatteren bekjent ikke blitt utført og kan i fremtiden 
betraktes som en pilot studie som eventuelt kan bygges videre på. Behandling av 
lungekreft har muligens gjennomgått et paradigmeskifte og situasjonen kan derfor endre 
seg raskt, noe som kan føre til at validiteten på den foreliggende studien kan forandres 
med tiden. Denne studien bør derfor betraktes som et øyeblikksbilde på status quo av 
immunterapi av lungekreft i Norge og Sverige. 
 
5.4 Etiske aspekter 
De nye immunterapeutiske legemidlene har en veldig høy kostnad og dette kan forsinke 
introduksjonen av immunterapi og overgangen fra eksperimentell terapi til 
rutinebehandling. En problemstilling er at noen få ressurssterke pasienter kan kjøpe 
medisinen for egne penger. Lungekreft pasienter er en sårbar gruppe som har en dårlig 
prognose og det kan tenkes at noen av disse pasientene kan sette seg i en stor gjeld for å få 
tilgang til behandling som ikke finansieres gjennom det offentlige systemet i håp om en 
forlenget overlevelse. Ressurssterke personer kan betale dette selv og således kan det 
oppstå et klasseskille i samfunnet der noen få privilegerte har råd til behandlingen, noe 
som er svært uheldig. Dette er dog generelle etiske aspekter uten direkte relasjon til det 
foreliggende arbeidet. En fortere introduksjon av immunterapi kan dog bidra til å 
begrense tidsintervallet for akkurat dette etiske dilemmaet. 
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Det ble gitt informasjon til respondentene i det medfølgende informasjonsskrivet til 
spørreundersøkelsen at alle svarene skulle behandles anonymt og at alle 
personopplysninger var konfidensielt. Svar i Websurvey programmet er ikke mulig å 
koble til spesifikk innsender da det kun blir registrert dato og tidspunkt når svarene kom 
inn. I følge både den norske og den svenske datalovgivningen regnes dette ikke som 
personregister siden informasjonen ikke kan kobles direkte til et individ. Respondentene 
fikk muligheten til å få et eksemplar av den ferdige oppgaven ved å oppgi sin e-post 
adresse. Noen e-post adresser gjør det mulig å identifisere navnet på personen, da det 
ikke er uvanlig å ha e-post adresser med fullt navn. Adressene blir ikke gjengitt hverken i 
resultatdelen eller i appendiks 3 der den originale sammenfattende rapporten fra 
Websurvey gjengis. Alle e-poster og adresser slettes etter utsendelse av den ferdige 
masteroppgaven og utgjør således ingen fare for anonymiteten. 

6 Konklusjon 
 
Introduksjon av immunterapi av lungekreft i Norge og Sverige har kommet langt og 
representerer sannsynligvis et paradigmeskifte innen behandling av denne kreftformen. 
Så langt har majoriteten av legene bare behandlet et begrenset antall av pasientene med 
immunterapi, dog dette er mest sannsynlig en konsekvens av de strenge kriterier for bruk 
av immunterapi og de høye kostnadene. Høye kostnader og mange fortsatt ubesvarte 
spørsmål omkring optimal behandling og sikkerhet er viktige faktorer som kan forsinke 
introduksjonen. Imidlertid vil økt bruk av hastegodkjenninger og hurtige 
metodevurderinger bidra til at flere immunterapeutika blir tilgjengelige for en 
pasientgruppe med en veldig dårlig prognose. Dette kan initialt føre til at behandlinger 
gjennomføres på basis av et svakt evidensgrunnlag.  Det er derfor av ytterste viktighet at 
alle pasienter følges opp i forskjellige kvalitetsregister, eller inngår i kliniske studier for å 
forbedre kunnskapsnivået. Undersøkelsen viste at både norske og svenske leger er 
velinformerte og har store forhåpninger til immunterapi, men også at det fremdeles er en 
del ubesvarte spørsmål og uromoment rundt de høye kostnadene, seleksjon av pasienter 
der behandlingen forventes gi størst nytte og begrenset kunnskap om immunrelaterte 
bivirkninger. Undersøkelsen viser stor sett bra samsvar i vurderingen av immunterapi 
blant norske og svenske leger, men at det kan muligens finnes forskjeller i diagnostiske 
strategier og terapikonsepter for behandling av lungekreft mellom landene. Oppgaven 
viser at det finnes en generell stor vilje og lojalitet til å følge gjeldende 
behandlingsretningslinjer. Det kan også konstateres at majoriteten av legene er positive 
til bruk av kliniske farmasøyter og ser flere potensielle områder der de kan bidra med sin 
kompetanse ved innføring av immunterapi. Behandling av lungekreft befinner seg i en 
fase i rask utvikling. Denne oppgaven må derfor, med alle sine styrker og svakheter, 
betraktes som et øyeblikksbilde av immunterapi av lungekreft i Norge og Sverige. Bilde 
kan endre seg raskt, og denne oppgaven kan kanskje bidra til å identifisere områder for 
framtidige forskningsinnsatser. 
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Appendiks 1: Informasjonsskriv 
IMMUNOTERAPI AV LUNGEKREFT – Status quo, fremtidsvisjoner og ubesvarte 
spørsmål. 
Jeg heter Marianne Tysse Sperrevik og er student på Master i Farmasi programmet ved 
Umeå Universitetet i Sverige. I dette semesteret skal jeg skrive min Masteroppgave som 
omfatter 30 høgskolepoeng. Min veileder heter Jörn Schneede og er avdelingsleder på 
avdelingen for klinisk farmakologi ved Umeå universitetet. Jeg får også hjelp av 
lungeonkolog Michael Johansson.  
 
Oppgaven min vil bli basert på en spørreundersøkelse blant norske og svenske leger og 
jeg håper at du har mulighet å bidra. 
Formålet med oppgaven er å kartlegge og sammenligne status quo av immunterapi mot 
lungekreft i Norge og Sverige, få belyst fremtidsvisjoner og identifisere spørsmål som 
fortsatt er ubesvart. 
Spesifikke problemstillinger som ønskes besvart er: 
• Å undersøke hvor langt introduksjon av immunterapi i forbindelse med lungekreft har 

kommet i Norge og Sverige.  
• Å undersøke forskjeller mellom Norge og Sverige ved innføring av immunterapi mot 

lungekreft.  
• Å utforske hvilke forventninger og usikkerhetsmomenter som finnes blant leger i 

begge land i forhold til fremtidig bruk av immunterapi i stor skala.  
• Å finne ut hvilke pasientgrupper/typer av lungekreft som i første hånd kan tenkes 

prioriteres for anvendelse av immunterapi.  
• Å kartlegge fremtidens behandlingsstrategier for behandling av lungekreft, så som 

kombinasjon av forskjellige immunterapeutika, økning av behandlingseffekt gjennom 
kombinasjonsbehandling, behandling i første- eller andre linje, samt bruk av egnede 
markører for valg og oppfølgning av terapi. 

• Å undersøke hvilken potensiell rolle kliniske farmasøyter kan ha i forbindelse med 
introduksjon og oppfølging av immunterapi ved lungekreft (fra legens perspektiv). 

Spørreundersøkelsen består av 36 spørsmål, hovedsakelig avkrysningsspørsmål. 
Det tar ca. 10-15 minutter å svare. 
 
Spørreundersøkelsen kommer å analyseres på basis av anonymiserte data ved hjelp av 
deskriptiv statistikk i form av tabeller og diagrammer. Alle personopplysninger behandles 
konfidensielt. Dersom datagrunnlaget tillater det vil forskjeller mellom de to landene bli 
analysert med ikke-parametriske tester. 
  
Jeg blir veldig takknemlig om du kunne svare på spørreundersøkelsen min. Alle som 
deltar i undersøkelsen kommer som takk om ønskelig å få tilsendt et eksemplar av min 
masteroppgave i elektronisk form.  
 
Svarfrist: 12.01. 2018 
 
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=109141  
 
På forhånd takk! 
  
Med vennlig hilsen  
Marianne Tysse Sperrevik – Masterstudent i farmasi 
  
E-post: sperrevik@live.com 
Tel.: + 47 911 76 560Adresse: Sperrevikvegen 195, 5215 Lysekloster, NORGE  
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Appendiks 3: Resultatrapport Websurvey 
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