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NOW APPROVED FOR FIRST-LINE ADVANCED EGFRm NSCLC

TAGRISSO delivered an 18.9 months median PFS vs 10.2 months for the 
EGFR TKI comparator arm1,2

 • HR=0.46 (95% CI: 0.37, 0.57; P<0.0001)

PFS

Overall survival favoured TAGRISSO vs the EGFR TKI comparator arm at 
the interim OS analysis1

 • HR=0.63 (95% CI: 0.45, 0.88; P=NS) at 25% maturity

OS

TAGRISSO demonstrated a consistent PFS benefit across all prespecified 
subgroups, including in patients with or without CNS metastases2

CNS

AstraZeneca AB • AstraZeneca Nordic-Baltic • 151 85 Södertälje • www.astrazeneca.se

* EGFR TKI comparator arm: gefitinib/erlotinib

TAGRISSO IS INDICATED FOR:

•  the first-line treatment of adult patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC)
with activating epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations.

•  the treatment of adult patients with locally advanced or metastatic EGFR T790M mutation-positive NSCLC.

 FIRST-LINE TAGRISSO®

(osimertinib)

18.9 vs 10.2
for the EGFR TKI comparator arm* (P<0.0001) 

in the FLAURA study1,2

HR=0.46 (95% CI, 0.37-0.57)

months median PFS

NS=not significant.

1. TAGRISSO (osimertinib) SPC 2018; www.fass.se. 2. Soria J-C, Ohe Y, Vansteenkiste J, et al; FLAURA Investigators. 
Osimertinib in untreated EGFR-mutated advanced non–small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2018;378(2):113-125. 

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Tagrisso (osimertinib) Rx F. Övriga antineoplastiska medel, proteinkinashämmare. ATC-kod: L01XE35. Filmdragerade tabletter 40 mg och 80 mg.

Indikation: Tagrisso som monoterapi är indicerat för första linjens behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars tumörer har 
en aktiverande epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR)-mutation samt behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad EGFR T790M-mutationspositiv NSCLC. 
Behandling med TAGRISSO ska initieras av en läkare som har erfarenhet av cancerbehandling.

Utvärdering av mutationsstatus: Innan Tagrisso förskrivs måste positivt EGFR -mutationsstatus fastställas av ett kliniskt laboratorium med en validerad testmetod. 
Mutationstestet kan utföras på vävnadsprov eller från cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) från ett plasmaprov.

Varningar och försiktighet: Om interstitiell lungsjukdom (ILD) diagnostiseras ska Tagrisso utsättas.

Förpackning: 30 tabletter (3 st blisterark) i styrkorna 40 mg och 80 mg.

Senaste översyn av Produktresumén 2018-08-31 

För övrig information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och aktuella priser, se www.fass.se. 
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HON LEDER 
NÄTVERKET MOT CANCER 
– envis arbetsmyra med internationell erfarenhet 

68   onkologi i sverige nr 3 – 19



  onkologi i sverige nr 3 – 19   69

När vi träffas har Margareta Haag 
precis haft sin debut som 
NMC:s ordförande i rollen som 

värd för Världscancerdagen som i år ar-
rangerades för tionde gången och sam-
lade drygt 200 deltagare. Dagen avlöp-
te väl och evenemanget fick mycket 
uppmärksamhet i media.

– Det var inte det lättaste att få till 
ett bra program med de rätta personer-
na, främst på grund av allt strul med 
valet. Men vi lyckades trots allt få nya 
socialministern Lena Hallengren att 
ställa upp, berättar Margareta Haag 
med ett nöjt leende. NMC:s starka in-
tressepolitiska engagemang är välkänt.

Att kalla Margareta Haag 
internationell är ett kraftigt 
understatement. Det går 
snabbare att räkna upp 
länder hon inte besökt och/
eller bott i än motsatsen. 
Hon har också alltid varit 
en skicklig nät verkare och 
förenings människa. Som 
nybliven ord  förande för 
Nätverket mot cancer (NMC) 
kommer nu alla hennes 
samlade erfaren heter väl 
till pass – inte minst den 
egna erfarenheten av att 
leva med en kronisk cancer-
sjukdom. 

En utmärkt glad och pigg nätverkare men 
också envis som synden – Margareta Haag har 
kämpat länge för en bättre cancervård.
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Det råder ingen tvekan om att 
Margareta är en utåtriktad och 

engagerad föreningsmänniska med en 
stark förmåga att knyta kontakter och 
utveckla samarbeten.
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Hon har precis fyllt 74 år och har 
varit vice ordförande i NMC sedan 
2015. Hon är även ordförande för 
Svenska Ödemförbundet och har un-
der många år arbetat för den interna-
tionella organisationen International 
Federation of Biomedical Laboratory 
Science (IFBLS) som verkar för att 
stärka laboratorieassistenternas (nume-
ra biomedicinska analytiker) villkor i 
hela världen.

FÖRSTA CANCERBESKEDET 1994

Att alla frågor som rör cancer sedan 
länge ligger henne varmt om hjärtat är 
ingen slump. 

– Jag fick min första cancerdiagnos 
senvåren 1994. En knöl i ljumsken som 
företagsläkaren trodde var ett ljumsk-
bråck visade sig så småningom vara 
lymfom. Visst var jag trött under våren 
men jag trodde det berodde på att jag 
reste för mycket.  

– Vid tidpunkten för det första be-
söket hos doktorn var jag så himla upp-
tagen av mitt jobb. Jag tänkte ta itu 
med bråcket efter sommaren och gick 
runt med den där knölen ända till sep-
tember i tron att det var något ofarligt. 
Jag hade inga andra symptom än trött-
het och kunde inte föreställa mig att 
detta skulle kunna vara cancer, säger 
hon och berättar att den enda relation 
hon tidigare haft till cancer var att hen-
nes mormor dog i sjukdomen.

När Margareta börjar berätta om 
vilket liv hon levde fram till sjukdoms-
debuten – och även efteråt för den de-
len – är det lätt att få förståelse för att 
hon då för 25 år sedan tyckte att hon 
inte riktigt ”hade tid” att vara sjuk.

Ett lustigt siffersammanträffande är 
att hon nu varit sjuk lika många år som 
hon sammanlagt bott utomlands, näm-
ligen 25.

– Jag är född i Stockholm och gick 
ut skolan med normalkompetens, som 
det hette då, 1962. Eftersom jag inte 
ville ta studenten skickade min pappa 
mig till Schweiz där jag pluggade språk, 
franska, spanska och engelska. Jag var 
bara 17 år och bodde – och stortrivdes 
– på en pension i Neufchatel i två år.

Därefter ”pinade” hon sig igenom 
det hon kallar för en riktig tjejskola, se-
kreterarskolan Barlock i Stockholm. 

– Ja, det där var nog inte riktigt min 
grej, säger hon sakligt och fortsätter 
berätta.

– När jag fyllt 21 flyttade jag till Ali-
cante och så småningom sökte jag mig 
till Madrid för att hitta arbete som 
översättare.

Hon fick ett vikariat på Svenska 
Handelskammaren som sekreterare 
och översättare och därefter en tjänst 
som chefssekreterare och översättare 
på dåvarande LM Ericssons spanska 
bolag.

ROLIGA ÅR I MADRID

– I samband med flytten till Madrid 
minns jag att min pappa sa ”du kom-
mer att åka hem inom tre månader” 
men oj, så fel han hade. Jag och min 
medföljande bästis hade två makalöst 
roliga år i Madrid. Och det var där jag 
träffade min man som var i Madrid på 
sitt livs första tjänsteresa för dåvarande 
LM, numera Ericsson.

Paret träffades den 3 september 
1967, Margareta minns omläggningen 
till högertrafik bättre än de flesta av 
oss….

Kort därpå var det dags för den för-
sta gemensamma utlandstjänstgöringen.

– Vi flyttade till Rio i Brasilien 1969 
och bodde där i tre år. Helt underbara 
år, minns Margareta som arbetade som 
översättare och var upptagen med dot-
tern som föddes där och nu är 49 år.

Sedan blev det några år i Sverige där 
sonen föddes 1973.

– Det var under åren i Sverige jag 
blev engagerad i Svenska laboratorieas-
sistentföreningen och dess internatio-
nella federation.

1982 fick maken Olle en tjänst i Syd-
korea och hela familjen stortrivdes där 
också. Därefter blev det tre år i Hong-
kong och 1988 var det dags att komma 
tillbaka till Sverige, till den bostad i 
Saltsjöbaden där paret fortfarande bor.

–Det var inte det lättaste att återvän-
da hem måste jag erkänna. Allt var 
ändrat, banksystemet, bussarna, skolan 
höll inte alls samma standard som vi 
varit vana vid. Nej, det var faktiskt gan-
ska svårt att anpassa sig till livet här. 
Jag uppskattade verkligen vårt interna-
tionella liv, jag älskar att vara i rörelse 

Trots att hon fyllt 74 år och lever med en 
kronisk cancersjukdom är Margareta Haag 
alltid i rörelse.
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och träffa olika slags människor. Och 
jag är glad att vi har ett hus i södra Spa-
nien, ett av mina favoritländer dit vi re-
ser så ofta som möjligt.

Men Margareta behövde inte sakna 
sin internationella tillvaro länge. Hon 
fick ganska snart en tjänst som VD för 
IFBLS, ett arbete som innebar mycket 
samarbete med WHO i Geneve för att 
utveckla ett gränsövergripande strate-
giskt policyarbete för att förbättra labb-
assistenters, idag biomedicinska analy-
tikers, arbetsvillkor i alla länder.

VILL RÖRA SIG I VÄRLDEN

– Det blev en spännande tillvaro med 
många världskongresser och många re-
sor. Jag var också vice ordförande i or-
ganisationen SWEA Stockholm och nu 
när jag fick röra mig mycket i världen 
– vi tillbringade bland annat tre år i Sri 
Lanka där vi har ett hus kvar – trivdes 
jag bra med att vara huvudsakligen bo-
fast i Stockholm.

Det råder ingen tvekan om att Mar-
gareta är en utåtriktad och engagerad 
föreningsmänniska med en stark för-
måga att knyta kontakter och utveckla 
samarbeten. 

– Jo, den beskrivningen stämmer 
nog ganska bra, säger hon lite försik-
tigt. Hon har aldrig haft något behov 
av att framhäva sig själv, hon har bara 
jobbat på och uppskattat och tagit vara 
på de möjligheter livet har gett henne.

Livet, ja, det ställdes verkligen på sin 
spets hösten 1994 när hon mitt i sin 
hektiska tillvaro fick diagnosen aggres-
sivt Non-Hodgkins lymfom.

– Jag fick bra vård på både Ersta och 
SÖS och under en period med ASIH 
men det var ändå en riktigt hemsk tid. 
Jag mådde så illa av cytostatikabehand-
lingen och tyckte sedan det var jobbigt 
att strålas varje dag. Hela behandlings-
året 1994–95 är som ett töcken idag.

När arbetsmyran Margareta stod nå-
gorlunda på benen igen mot slutet av 
1995, kom nästa dråpslag.

– Min läkare ringde mig dagen före 
julafton – ja, precis, dagen före julafton 
av alla dagar, upprepar hon ilsket. Han 
meddelade att jag nu hade drabbats av 
lågmalignt lymfom och skulle få strål-
behandling. Det gjorde mig så arg att 
han gav mig detta helt oväntade besked 
på telefon precis före jul, men jag fick 
aldrig möjlighet att skälla ut honom ef-

tersom han omkom i en lavinolycka un-
der julhelgen.

Ilskan hon kände förbyttes snart i en 
depression och hon hade svårt att orka 
ta sig igenom behandlingen. 

– Prognosen var inte direkt upp-
muntrande. Sjukdomen är obotlig och 
man vet inte riktigt hur den kommer 
att utvecklas. Men jag blev långsamt 
bättre och jobbade på så gott jag kunde 
trots att jag var väldigt försvagad.

Nästa smäll kom ganska snart – vid-
skepliga personer brukar ju säga att 
många olyckor kommer i omgångar av 
tre.

– Efter att ha hostat mycket och haft 
smärtor i buken konstaterades det att 
jag hade lymfom i lungan. Och jag 
tänkte bara – hur i helskotta ska jag 
kunna orka med detta också.

Trots att sjukvården nu visade sig 
från sin sämsta sida med sjabbel och 
förseningar av olika slag tog sig Marga-
reta igenom denna pärs också.

– Men nu insåg jag att jag måste slu-
ta jobba och sade tack och adjö. År 
2000 flyttade vi till Singapore och 2003 
flyttade vi tillbaka till Hongkong på 
några år. Eftersom jag inte längre var 
yrkesverksam låtsades jag att jag hade 
semester, säger hon med ett skratt. 

Att vara overksam är verkligen inget 
som ligger för henne så inom kort star-
tade hon Svenska Ödemförbundet.

– Jag hade stora problem med ödem 
och fick ingen bra hjälp med manuellt 
lymfdränage. Ödem är ett livslångt 
problem för många av oss och jag tyck-
te det var hög tid att försöka påverka 
sjukvården genom att starta en lobby-
organisation.

”ÄR ENVIS SOM SYNDEN”

Sagt är som så ofta samma sak som 
gjort när Margareta engagerar sig i nå-
got. Idag har förbundet funnits i 20 år 
och antalet medlemmar är 1 500. Mar-
gareta har varit ordförande sedan 2011.

– Vi driver frågan om att utbilda 
lymfterapeuter inom högskolan men 
inte mycket har hänt hittills tyvärr, sä-
ger hon och tillägger att det inte bety-
der att hon givit upp.

– Nej, jag är envis som synden. Att 
ge upp när det gäller något jag tror på 
finns inte. Jag kämpar på.

2012 blev Ödemförbundet en av 
medlemsföreningarna i Nätverket mot 

Cancer och bara tre år senare blev Mar-
gareta vice ordförande. 

I maj 2018 valdes hon till NMC:s 
ordförande. Ett uppdrag hon känner 
sig hedrad av men också lite tveksam 
till.

– Jag tycker att yngre förmågor bor-
de ta över snart.  Jag har numera två 
barnbarn som jag gärna vill tillbringa 
mycket tid med. Hälsomässigt är jag 
rätt ok, jag rör mig mycket och gör yoga 
och qigong regelbundet. Men att leva 
med kronisk cancer innebär ett försva-
gat immunsystem och en ständig räds-
la för återfall. Att arbeta med svårt sju-
ka människor i NMC innebär ju också 
en konstant påminnelse om cancer, det 
är svårt att lägga tankar på sjukdomen 
åt sidan.

Men i väntan på en ny och yngre 
ordförande kommer Margareta Haag 
förstås att sköta sitt uppdrag med klok-
het, kraft och engagemang. 

– NMC ser mycket fram mot att 
samarbeta med alla Regionala Cancer-
centrum i landet. Vi vill bland annat 
gärna dela våra patientdata med vården 
och vi önskar att alla ”bör” i det Natio-
nella Vårdprogrammet för Cancerreha-
bilitering snarast ska bytas ut mot 
tvingande ”skall”, säger hon med glöd 
och tillägger:

– Det finns hur mycket som helst 
kvar att göra inom svensk cancervård.

Fakta Margareta Haag:
Ålder: 74 år
Familj: Maken Olle, två vuxna barn 
och två barnbarn
Bor: Saltsjöbaden, Stockholm
Yrke: Översättare, har varit verksam 
som Executive Director i IFBLS (den 
internationella Yrkesföreningen för 
Labbassistenter), före detta vice ordfö-
rande i SWEA Stockholm, ordförande 
i Svenska Ödemförbundet, verksam i 
NMC sedan 2012, valdes till ordföran-
de i maj 2018.
Intressen: Att nätverka och påverka, 
resor, barnbarn, yoga, musik, opera, 
simning och naturupplevelser.

EVELYN PESIKAN
FOTO: BOSSE JOHANSSON




