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en del tacksamma patienters
mejl. 

Han vill inte kalla Gendi-
cine en mirakelmedicin. Han
betonar också att det är en
kombination av flera läkeme-
del och behandlingar – en
skräddarsydd cocktail, som
gör behandlingen på sjukhu-
set så effektiv. 

– Jag tror inte på att en me-
tod kan bota tusen patienter,
säger doktor Dinggang Li.
Bland läkare är det dock van-
ligt att man lyfter fram en be-
handling, eller ett läkemedel.
Men den tiden är förbi – det
är en förlegad tanke. Det visar
till exempel bromsmedici-
nerna för aids-patienterna.
Det är en skräddarsydd cock-
tail som gör behandlingen ef-
fektiv, och likadant är det med
cancerbehandlingen. 

– Som en general i en armé
måste jag veta vilka resurser
och möjligheter som finns,
och sedan kombinera dem på
bästa sätt för att kunna vinna
över fienden. Det är mycket
viktigt.

De terapier som Gendicine
kombineras med i behand-
lingen på sjukhuset är cyto-
statika, strålbehandling, im-
munoterapi, värmebehand-
ling, traditionell kinesisk me-
dicin, kirurgi och CIK (cyto-
kine-induced killer cells). 

Ett viktigt läkemedel i den-
na cocktail av terapier lyfter
Dinggang Li särskilt fram. Det
är det i Kina nyligen godkän-
da Endostar, som är en angio-
geneshämmare (hämmar
blodkärlsnybildning). 

Endostar utvecklades i USA,
under namnet Endostatin, av
barnkirurgen Judah Folkman
och hans grupp redan 1997.
Förhoppningarna var då stora
och man talade om ett
genombrott. Men en rad pro-
blem uppstod och 2003 upp-
hörde tillverkningen och de
kliniska försöken. 

Men en ung kinesisk fors-
kare vid Stanforduniversitet i
USA, Yongzhang Luo, åter-
vände till Kina och fortsatte
utveckla läkemedlet. 2005
godkändes det i Kina som En-
dostar och är nu en viktig del i
sjukhusets behandling. 

Även om behandlingen med
genterapi i Kina är världsunik
så tycks kunskapen om detta
inte särskilt stor i övriga värl-
den, Sverige inbegripet. 

Professorn och överläkaren
Stefan Karlsson, sektionen
för molekylärmedicin och
genterapi vid Lunds univer-
sitet, känner inte till behand-
lingen i Kina. 

– Jag har inte hört talas om
detta, säger Stefan Karlsson.
Jag känner dock till principen
för läkemedlet de använder
med genen p53. Generellt kan

man säga att kineser inte
publicerar särskilt mycket av
sin forskning i tidskrifter som
andra forskare kan läsa och
granska. I forsk-
ningsvärlden är
resultat centrala.
Har man inte sett
något som presen-
terats så är det
svårt att kommen-
tera. Kina är dess-
utom tyvärr ytterst lite repre-
senterade på internationella
forskningsmöten.

Inte heller bland den sven-
ska delegationen som besökte

Beijing Haidian Hospital var
kunskapen om behandlingen
allmän. Besöket på sjukhuset
skedde i samband med en

forskningskonfe-
rens i Beijing och
var utvalt av det
kinesiska hälso-
ministeriet som
ett av flera studie-
besök.

– Jag kände inte
till den här behandlingen
innan vi reste till Kina, säger
Maria Helling, departements-
sekreterare på Socialdeparte-
mentet. Jag läste på lite innan

Kommentarer:

20 april 2007 introduce-
rades Endostars tillverkare,
Simcere Pharmaceutical
Group, på New York-börsen.
Företaget blev det första kine-
siska läkemedelsföretaget att
ta det klivet. 

Men varför finns världens
första genterapeutiska läke-
medel mot cancer i Kina och
inte i västvärlden?

– USA var det första landet
med genterapi i kliniska för-
sök, säger Dinggang Li. I USA
pågår mer än tusen genterapi-
projekt. Men inget läkemedel
har ännu blivit godkänt. Jag
vet egentligen inte varför.
Just nu finns bara en gentera-
pimedicin i världen, och det
är Gendicine. 

– Situationen påminner lite
om vad som hände när peni-
cillinet kom på 1940-talet. Jag
tror att allt fler genterapime-
diciner kommer att tas fram i
en nära framtid, och de flesta
kommer då säkert från USA.
Först då kanske effekterna av
den här behandlingen kom-
mer att bli mer uppenbara.

Efter det att en amerikansk
patient dog 1999 i ett gentera-
peutiskt kliniskt försök, och
två barn i Frankrike utveck-
lade leukemi 2002, så stan-
nade utvecklingen av gentera-
peutiska läkemedel upp i
västvärlden. 

Men Dinggang Li försäkrar
att Gendicine inte kan jämfö-
ras med de läkemedel som

togs fram utan upprepar att
Gendicine är både säkert och
effektivt. Inga komplikatio-
ner har tillstött hos någon av
patienterna som behandlats.

Karin Jacobsen sitter i sängen
i det ljusa moderna rummet.
På täcket ligger en chokladka-
ka, ett nummer av Se & Hör
och ett engelskt–norskt lexi-
kon. En sjuksköterska kom-
mer in och ger henne antibio-
tika mot en infektion som till-
fälligt har stoppat hennes be-
handling. 

Att hon är på Beijing Hai-
dian Hospital beror på ett in-
slag i norsk TV från sjukhuset
som hon och hennes man såg.
Sedan funderade de ett halvår
innan de bestämde sig för att
åka hit.

– Man måste pröva allt, sä-

ger Jarle. Vi läste också om
behandlingen och de resultat
som man nått och sedan åkte
vi hit. Här har vi blivit väldigt
väl bemötta – alla talar engel-
ska.

Vad lovar sjukhuset?
– Ingenting annat än be-

handlingen som är skräddar-
sydd för Karin, säger Jarle.
Den tar åtta veckor – först ef-
ter det görs undersökning
med PET-DT. Men Karin är
stark så vi är optimistiska. 

Om den kinesiska behand-
lingen med genterapi är effek-
tivare än traditionell behand-
ling finns i dagsläget alltså
inga svar på. 

Men faktum kvarstår: allt
fler patienter från hela värl-
den, däribland Skandinavien,
åker till Beijing Haidian Hos-
pital för behandling. Ding-
gang Li berättar också om
många studiebesök.

– Italienska ambassaden
kom hit. De var tvungna att ta
reda på varför så många italie-
nare besöker sjukhuset. Nu
vet de.

– Nyligen var också en bi-
trädande hälsominister från
Sverige med en delegation
här, säger Digngang Li. Sedan
klickar han fram en bild ur da-
torn – den föreställer en hel
grupp svenskar med Dinggang
Li i mitten.

Sten Lundberg
frilansjournalist, 

redaktör för Tebladet, 
Örebro läns landsting

Karin Jacobsen, patient från
Norge, får antibiotika mot en
infektion som tillfälligt har
stoppat hennes genterapibe-
handling mot cancern.
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»Har man inte
sett något som
presenterats så 
är det svårt att
kommentera.«
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vi besökte sjukhuset och för-
stod då att det var en interna-
tionellt sett kontroversiell
metod. 

I gruppen från Sverige ingick
Göran Hägglunds statssekre-
terare Karin Johansson, re-
presentanter från Socialde-
partementet, forskare och
företrädare från näringslivet i
Sverige.

– Chefläkaren berättade
övergripande om sjukhusets
metod med gen-
terapi och den
traditionella ki-
nesiska medici-
nen, säger Maria
Helling. Vi fick
också träffa två
patienter, en
norsk kvinna med hjärntu-
mör och en annan patient.
Båda vittnade om hur fantas-
tiskt bra behandlingen var,
och att de menade att de inte
hade fått tillräcklig hjälp i
hemlandet.

– Det är naturligtvis svårt
att säga om behandlingen är
effektiv eller inte. Man kan ju
alltid fråga sig vilka resultat
som finns och som inte vi-
sades för oss. Men intressant
var att deras hälsoministe-
rium valde ut detta till oss.
Det måste betyda att de vill
göra reklam för den här be-
handlingen.

En som dock känner till be-
handlingen med genterapi i

Kina är professor
Klas Wiman, in-
stitutionen för
onkologi-patologi
vid Cancercent-
rum Karolinska
(CCK), Karolin-
ska Universitets-

sjukhuset. 
– Jag har hört talas om be-

handlingen med p53-gentera-
pi i Kina, säger Klas Wiman.
Frågan är hur bra kliniska re-
sultat man har uppnått. Flera
p53-genterapistudier har tidi-

gare genomförts i både USA
och Europa. Den första publi-
cerades 1996. Ett skräddarsytt
virus, oftast ett adenovirus,
med en intakt ko-
pia av p53-genen
har injicerats di-
rekt i till exempel
lungtumörer eller
tumörer i huvud-
hals-regionen.
Man har lyckats
bromsa tumör-
växt och fått tumörer att gå
tillbaka hos en del av patien-
terna. 

Klas Wiman menar att
genterapimetoden som an-
vänds i Kina, och som i studi-
er också använts i Europa
och USA, har sina begräns-
ningar. Även om den kan ha
effekt på vissa patienter är
det svårt att nå alla cancer-
celler hos patienter där can-
cersjukdomen spritt sig i
kroppen. Då behövs syste-
misk behandling med ett lä-
kemedel som tas upp i hela

kroppen. Det är också forsk-
ning kring sådan behandling
som Klas Wiman och medar-
betare bedriver.

– Genterapi
kan ha effekt lo-
kalt på den tumör
som behandlas,
säger Klas Wi-
man. Vad gente-
rapin inte klarar
på samma sätt är
cancer som har

metastaser – då krävs en sys-
temisk behandling.

Klas Wiman och hans forskar-
grupp har tagit fram en mole-
kyl som kommer att börja tes-
tas kliniskt nästa år på patien-
ter med leukemi och prostata-
cancer. Det är en molekyl som
återställer funktionen hos
muterad p53-gen i cancercel-
lerna och får dem att begå
självmord (apoptos). Det är
tänkt att behandlingen ska
ges systemiskt. 

Sten Lundberg

Universitet och högskolor ska
utbilda i företagshälsovård
som en del av sitt vanliga ut-
bud, föreslår Anna Hedborg,
som åt regeringen utrett före-
tagshälsovårdens framtida
kunskapsförsörjning.

På sikt ska universitet och
högskolor erbjuda utbildning-
ar i företagshälsovård inom
sitt ordinarie utbud. Men
parallellt under en övergångs-
tid ska en särskild nämnd upp-
handla och se till att utbild-
ningar erbjuds. Det föreslår
Anna Hedborg i sitt betän-
kande Ny företagshälsovård –
ny kunskapsförsörjning (SOU
2007:91), som hon överläm-
nade till socialförsäkringsmi-
nister Cristina Husmark
Pehrsson den 19 december. 

Anna Hedborg föreslår ock-
så att en professur i företags-
hälsovård inrättas och att
nämnden ska ta fram ett
forskningsprogram.

När rege-
ringen hös-
ten 2006 be-
slutade att
lägga ner Ar-
betslivsinsti-
tutet, ALI,
uppkom frå-
gan vem som
i stället skulle
utbilda företagsläkare och
andra inom företagshälsovår-
den. Sedan 1995 är det ALI
som utbildat företagsläkare,
arbetsmiljöingenjörer, bete-
endevetare, företagssköter-
skor och sjukgymnaster i
företagshälsovård.

I februari 2007 tillsatte rege-
ringen därför en kommitté,
ledd av utredaren Anna Hed-
borg. Kommittén fick i upp-
drag att ansvara för och upp-
handla utbildningarna under
en övergångsperiod samt att
fundera över hur det ska se ut
i framtiden. Och nu har Anna

Hedborg lämnat sitt förslag,
som alltså innebär ytterligare
en övergångsperiod fram till
2015 innan universitet och
högskolor väntas ha inlem-
mat utbildningarna i sitt ordi-
narie utbud, som de för övrigt
själva styr över.

– Det blir lite abrupt att
släppa frågan nu, sa Anna Hed-
borg vid presskonferensen.

Den särskilda nämnd som
Hedborg föreslår ska ledas av
en statligt utsedd ordförande
och i övrigt bestå av represen-
tanter för arbetsmarknadens
parter. År 2009 ska den Hed-
borgska kommittén avveck-
las, och 2015 väntas den före-
slagna nya nämnden kunna
avvecklas.

Såväl Anna Hedborg som
Cristina Husmark Pehrsson
hoppas på en växande efter-
frågan på företagshälsovårds-
utbildning, dels med tanke på
kommande generationsav-
gångar, dels med tanke på den

så kallade rehabiliteringsga-
rantin och företagshälsovår-
dens framtida roll enligt de
nya ramar som också de har
utretts av Anna Hedborg och
som regeringen ställer sig
bakom. 

Det handlar bland annat om
möjligheten för företagshäl-
sovården att ta ett primär-
vårdsansvar, något som rege-
ringen redan anslagit 3,4 mil-
jarder kronor i 2008 års bud-
get för. Men omfattningen av
detta beror på i vilken mån
landsting sluter avtal om pri-
märvårdsansvaret, i vilken
mån företag vill medverka
och i vilken mån enskilda pri-
vatpersoner väljer att gå till
företagshälsovården med sina
bekymmer. Allt detta påver-
kar utbildningsbehovet.

– Låt oss hoppas att det blir
ett väldigt sug, sa Anna Hed-
borg.

Elisabet Ohlin

Utbildning för företagsläkare 
tas över av universiteten

Anna Hedborg

genterapi

»Man kan ju alltid
fråga sig vilka re-
sultat som finns
och som inte vi-
sades för oss.«

»Vad genterapin
inte klarar på
samma sätt är
cancer som har
metastaser…«




