
Presisjonsbehandling
Hva er det egentlig?
Og hvorfor virker immunterapi på noen 
og ikke på andre?

Odd Terje Brustugun
Onkolog dr med

Onkologisk seksjon, Drammen sykehus



Presisjonsonkologi?

- en innovativ tilnærming til kreftbehandling som sikrer 
at behandlingen din er spesielt designet og målrettet 
mot din unike kreftform



Hva er egentlig immunterapi?
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Noen eksempler







2-delt helsevesen?











Trebarnsmor i førtiårene. Immunterapi fra juli ‘15

Juli 2015 Nov 2015 Aug 2019



TV2, 
kveldsnyhetene, 
22.4.19



Hvorfor får ikke alle effekt?

Hvorfor får noen mer bivirkninger enn andre?



High mutational rates may contribute to increased immunogenicity
Especially in smokers

Mutasjoner i kreftceller gjør at de blir
“fremmede” og synlige for immunsystemet

Lawrence MS,  et al. Nature. 2013



En kreftsvulst
er et «organ»









PD-L1 <1% PD-L1 1-49% PD-L1 >50%

Immunterapi virker best når PD-L1 er uttrykt på kreftcellene

Ingen immunterapi Cellegift først, så immunterapi Immunterapi i 1. linje



Ikke bare PD-1 / PD-L1



Fares et al, ASCO Ed. Book 
(2019) 147-164
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Edvard Munch (1863-1944)
«Death in the Sickroom» (1895)



Topalian, ESMO 2017



2nd line therapy in the pre-IO-era

Hanna et al, JCO 2004
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Herbst et al, The 
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Lungekreft-behandling



23,2%



Gandhi et al, NEJM 2018Schiller et al, NEJM 2002

«All-comers» in both studies

Ny førstelinjes behandling, lungekreft



29. april 2019



Betydning

• Alle med non-plateepitelkarsinom uten EGFR/ALK/ROS1, uavhengig av 
PD-L1-uttrykk, kan vurderes for kombinasjonsbehandling:

Karboplatin x4

Pemetreksed hver 3. uke i inntil 2 år

Pembrolizumab hver 3. uke i inntil 2 år

Ved progresjon – vurdere docetaksel

Ved non-progresjon – følges med regelmessige kontroller

Plateepitelkarsinom-gruppa kommer til å bli vurdert seinere, data foreligger 



https://legemiddelverket.no/

https://legemiddelverket.no/


Oppsummert

• Svært god effekt hos 20-60% av lungekreftpasientene
• I mindre grad «presisjonsmedisin» – nå gis det til alle

• Fortsatt har mange liten eller ingen effekt
• Ofte svært lite bivirkninger
• Men noen får til dels alvorlige bivirkninger


