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Re: Den vanskelige prostatakreften1009

Professor og urolog Truls Bjerklund Johansen, har meget fortjenst-
fullt kommentert vår artikkel om innvendig strålebehandling med 
lavdoserate brakyterapi av lavrisikopasienter med prostatakreft (1). 
Han mener at denne pasientgruppen ikke bør behandles, men aktivt 
overvåkes for å unngå overbehandling. Han synes det er bekym-
ringsfullt at en ny metode tas i bruk når totaloverlevelsen av pasien-
tene er identisk, enten pasientene får ekstern strålebehandling, kir-
urgi eller ingen behandling.

Hvem kan skille mellom klinisk relevant eller indolent sykdom? 
I 2010 hadde 1804 menn med prostatakreft T1-T2 tumorer, 182 
pasienter fikk aktiv overvåkning, 404 ingen behandling, mens de 
resterende fikk en eller annen form for terapi (2). Dette viser at 
aktiv overvåkning fungerer dårlig i Norge, og det er vår kliniske 
erfaring at mange pasienter med lavgradig sykdom som observeres 
ubehandlet kommer til behandling med lokalavansert sykdom 
(se også vår oversiktsartikkel (3)).

I vår artikkel har vi fokusert på behandling av pasienter med 
lavgradig sykdom som utvikler behandlingstrengende sykdom. 
I henhold til internasjonale rapporter (4) vil dette gjelde 30  % 
av pasientene under aktiv overvåkning. Dessuten, opplever vi at 
mange pasienter som har fått lavgradig prostatakreft ønsker en defi-
nitiv primærbehandling. De orker ikke den psykiske belastningen 
av å leve med ubehandlet kreft og gå til mangeårige kontroller med 
stadige blodprøver, MR undersøkelser og prostatabiopsier.

Bjerklund Johansen etterlyser et bedre kunnskapsgrunnlag 
for behandling med lavdoserate brakyterapi, flere publikasjoner 
med høyt evidensnivå, samt bedre kriterier for indikasjon og 
behandling. Lavdoserate brakyterapi praktiseres i dag i nesten 
hele verden, men ikke i Norge. Metoden er standard i alle land hvor 
den praktiseres. Mange hundre tusen pasienter er blitt behandlet 
med metoden, som er gjennomprøvd gjennom to dekader. Littera-
turen omfatter hundrevis av publikasjoner om emnet, og resultatene 
fra behandling av tusenvis av pasienter er presentert. Metoden er 
anbefalt av internasjonale strålebehandlingsorganisasjoner med 
internasjonalt anerkjente professorer i spissen med spesialkompe-
tanse innen stråleterapi (5). Bjerklund Johansen foreslår nye evalu-
eringsstudier og ny metodeevaluering. Hvordan man skal få et 
bedre kunnskapsgrunnlag for metoden i Norge, er for oss vanskelig 
å forstå.

Det er interessant at Bjerklund Johansen ikke kommenterer 
evidensgrunnlaget for at lavdose brakyterapi er kostnadseffektivt 
og gir samfunnsøkonomiske besparelser, som anført i vår oversikts-
artikkel (3). Han uttaler at metoden ikke bør innføres i Norge, da 
langtidsoverlevelsen ikke er bedre enn observasjon. Lavdoserate 
brakyterapi er en kurativ behandling, i motsetning til ingen behand-
ling. Vi mener en pasient som er behandlet og kurert, vil ha god 
livskvalitet, i motsetning til en pasient med en ubehandlet kreft-
sykdom som kan utvikle seg og som må følges med stadige opp-
møter. Vår oppfatning er at lavdoserate brakyterapi er skånsomt, 
billig og pasientene er raskt tilbake til sitt normale liv uten særlige 
bivirkninger, i forhold til ekstern strålebehandling og kirurgi.

Vi mener at forholdene umiddelbart bør legges til rette for at 
lavdoserate brakyterapi introduseres i Norge. Det er pasientene og 
samfunnet tjent med. Det bør imidlertid etableres retningslinjer for 
hvilke pasienter med lavrisikosykdom som skal overvåkes aktivt 
og hvilke pasienter som skal behandles. For at pasienter ikke under-
behandles, må et nasjonalt aktivt overvåkningsopplegg favne alle 
pasienter med lavrisiko sykdom.
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Re: Den vanskelige prostatakreften1009 – 10

I Tidsskriftet nr. 6/2015 har professor Truls Erik Bjerklund Johan-
sen en velskrevet leder med tittelen «Den vanskelige prostatakref-
ten» (1). Hovedanledningen for lederartikkelen er en oversiktsartik-
kel i samme utgave av Tidsskriftet: «Lavdoserate brakyterapi ved 
lavgradig prostatakreft» (2), skrevet av onkologene Raabe, Nor-
mann og Lilleby.

I lederen skriver Bjerklund bl.a. følgende: «Dersom en systema-
tisk litteraturgranskning om en behandlingsmetode ved prostatakreft 
skal gi et valid og transparent kunnskapsgrunnlag, er det nødvendig 
å identifisere artikler med et design som gir høyt evidensnivå, anven-
der omforente kriterier for inklusjon og oppfølging og bruker kli-
niske effektmål. Dette er dessverre ikke tilfelle for granskningen til 
Raabe og medarbeidere..» Og videre: «Det er bekymringsfullt at lav-
doserate brakyterapi anbefales for pasienter som ifølge ny kunnskap 
ikke bør behandles i det hele tatt.»

Dette er vi enige i. Vi har derfor følgende spørsmål til Redaktøren: 
Hvordan kan Tidsskriftet være bekjent av en oversiktsartikkel som 
ikke innfrir disse kravene til kvalitet? Og: To av forfatterne er ansatt 
ved helprivate og kommersielle bedrifter som begge åpenbart har 
økonomisk interesse av konklusjonene som fremkommer i artikkelen. 
Hvordan kan det ha seg at Tidsskriftet aksepterer deres utfylling av 
ICMJE-skjemaet, hvor de oppgir ingen interessekonflikter?

Gisle Roksund

gisle.roksund@gmail.com
Sigbjørn Taksdal

John Brodersen >>>
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Redaktøren svarer:1010

Vi takker for kommentar fra Roksund og medarbeidere. Forfatterne 
spør hvordan Tidsskriftet kan være bekjent av en oversiktsartikkel 
som ikke «identifiserer artikler med et design som gir høyt evidens-
nivå, anvender omforente kriterier for inklusjon og oppfølging og 
bruker kliniske effektmål».

Oversiktsartikkelen har gjennomgått vanlig redaksjonell vurde-
ring i Tidsskriftet, samt faglig vurdering ved to eksterne fagvurde-
rere. Forfatterne har beskrevet søkeprosessen og eksklusjonskrite-
riene. De gjør rede for at det mangler gode prospektive randomi-
serte multisenterstudier med totaloverlevelse som endepunkt. At 
det ikke finnes gode studier, betyr ikke at eksisterende kunnskap 
ikke bør oppsummeres.

En annen sak er om det kan trekkes sikre konklusjoner når stu-
diene ikke har tilstrekkelig kvalitet. Forfatternes anbefalinger og 
konklusjoner er basert på deres egen vurdering av resultatene. I vår 
redaksjonelle prosess undersøker vi om konklusjonen er rimelig 
å trekke på bakgrunn av resultatene – men det betyr ikke at vi går 
god for at det er den eneste rimelige konklusjonen som kan trekkes. 
I denne artikkelen var det åpenbart at forfatternes konklusjon er 
kontroversiell. Derfor ønsket vi en lederartikkel som kunne sette 
artikkelen inn i et større perspektiv.

Når det gjelder interessekonflikter følger Tidsskriftet interna-
sjonal praksis i medisinsk vitenskapelige tidsskrifter. I tråd med 
dette må alle forfattere fylle ut interessekonfliktskjemaet fra Inter-
national Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) (1). 
Tidsskriftet driver normalt ikke egne undersøkelser for å avdekke 
mulige interessekonflikter, vi baserer oss på forfatternes egenerklæ-
ring. Der hvor vi er i tvil spør vi forfatterne under prosessen, så 
også når det gjaldt denne artikkelen. Når Roksund et al nå fremmer 
mistanke om at forfatterne har økonomiske interesser av konklu-
sjonene som fremkommer i artikkelen, har vi fulgt Committee of 
Publication Ethics (COPE) sin anbefaling i slike saker (2): Mis-
tanken er videreformidlet til forfatterne, og vi har bedt dem svare på 
denne. Forfatterne mener at de ikke har interessekonflikter knyttet 
til artikkelen, og har avgitt følgende svar: «Nils Kristian Raabe 
ble pensjonert fra en overlegestilling på Radiumhospitalet for 2 år 
siden. Han driver en privatpraksis tre ettermiddager i måneden hos 
en fastlege på CC-Vest legesenter der han hovedsakelig driver små-
kirurgi. Lavdoserate brakyterapi er en høyteknologisk behandling 
som kun bør gis ved sykehus med utstyr og spesialkompetanse 
for strålebehandling. Marius Normann er ansatt som fagansvarlig 
onkolog ved Aleris Kreftsenter i Oslo. I tråd med nasjonale og 
internasjonale retningslinjer anbefaler Aleris kun behandling til 
pasienter med prostatakreft i høy eller intermediær risikogruppe. 
Aleris tilbyr ingen egen behandling av prostatacancer og har ingen 
kommersiell interesse av hvilken behandling pasienten mottar. 
Aleris har ingen kommersiell interesse av lavdoserate brakyterapi, 
og hverken tilbyr eller har planer om å tilby behandlingen.»
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Re: Hva er god behandling 
ved akutt hjerneslag?1010 – 1

Hanne M. Frøyshovs lederartikkel i Tidsskriftet nr. 7/2015 er forun-
derlig lesing (1). Hun har som hovedpoeng at trombolytisk behand-
ling kan føre til overbehandling og feil prioritering av ressursene, og 
at slagenhetsbehandling med god margin gir mest helsegevinst på 
gruppenivå. Vi synes det er overraskende at man ikke vil gi slipp på 
den gamle idéen om et motsetningsforhold mellom akuttbehandling 
og slagenhetsbehandling, og at det er gruppen og ikke den enkelte 
pasient som teller.

Lederartikkelen mer enn antyder at det er trombolytisk over-
behandling av «lette hjerneslag», selv om man erkjenner at også 
denne gruppen har nytte av behandlingen. Denne holdningen er 
tvetydig, og vi mener den kan bidra til underbehandling av pasien-
ter med mindre hjerneinfarkt. Vår egen erfaring med trombolyse 
ved lett hjerneinfarkt er god og vi anbefaler slik behandling (2).

Endovaskulær intervensjon (embolektomi) er i dag en vitenska-
pelig godt dokumentert behandling som forhindrer store hjerneska-
der og langvarig rehabiliteringsbehov (3). For den enkelte pasient er 
behandlingen helt avgjørende. Lederartikkelen unnlater å ta stilling 
til slik behandling.

Videre anbefaler Frøyshov at pasienten med høy prioritet og uten 
forsinkelse må vurderes av teamet i slagenheten for bl.a. rehabilite-
ring, og at opptrening skal starte så tidlig som mulig. Nyere studier 
viser imidlertid at det går dårligere med pasienter som får aktiv 
behandling de første 24 timene (4, 5).

Behandling av pasienter med akutt hjerneinfarkt og hjerneblød-
ning har kun ett fokus, og dét er nevrologisk. Hjernevev skal reddes 
fra en raskt progredierende død. Akuttfasens første minutter dreier 
seg om nevrologisk og nevroradiologisk diagnostikk, deretter om 
spesifikk nevrovaskulær eller nevrokirurgisk behandling (trombo-
lyse, embolektomi, hemostase) tilpasset diagnosen. Den subakutte 
fasen, de neste timene og det første døgnet, dreier seg om stabilise-
ring av vaskulære og nevronale forhold gjennom generell akutt-
medisinsk monitorering og behandling, og om videre diagnostisk 
avklaring. Rehabiliteringsfasen kommer deretter.

Artikkelen inneholder begreper som overbehandling, overfor-
bruk, feil prioritering og risiko for fatal hjerneblødning. Dette synes 
vi er tendensiøse begreper. Vi, som har lang erfaring og et stort 
volum akutte slagpasienter, ser en annen virkelighet.
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