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1.     English Summary 
 

1.1      Trial summary 
 

Title 
A randomised, multicenter phase III trial of combination chemotherapy ± thoracic radiotherapy in the 
treatment of patients with stage III non-small cell lung cancer not eligible for radical therapy. 
 
Endpoints 
Primary:          -     Overall survival     
 
Secondary:       -     Health related quality of life (HRQOL) 

-     Time to progression (TTP) 
-     In field relaps 
-     Drug related adverse event frequency and severity 
-     Health economy 

 
Trial Design 
 
An open, randomised multicenter phase III trial. Patients, not eligible for radical chemo- or chemo-
radiotherapy, will be randomised between combination chemotherapy and thoracic radiotherapy or 
combination chemotherapy alone.  
 

                  Combination chemotherapy and thoracic Radiotherapy (A) 
R 
                  Combination chemotherapy (B) 

 
The two treatment groups will be stratified by:                  - Performance status (WHO 0 – 1 vs. 2) 
                                                                                            - Age < 75 years vs. ≥ 75 years 
Block randomisation will be used to obtain treatment balance across the strata. 
 
 
Patients 
 
Chemonaive patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) locally advanced Stage III, not candi-
dates for radical radiotherapy and with no pleural effusion.  
 
 
Number of Patients 
 
352 patients are required. 
 
 
Trial treatment 
 
Chemotherapy: 
All patients will receive 4 cycles of chemotherapy: oral vinorelbine tablets 60 mg/m2 per os day 1 
and 8 and intravenous carboplatin AUC = 5 (Calvert) IV over 1 hour day 1. Prior to receiving intra-
venous chemotherapy, all patients will receive premedication with intravenous ondansetron and dex-
amethasone 8 mg IV (or betamethasone 8 mg IV or an equivalent dose of another corticosteroid). 
 
 



Radiation Treatment:  
Simulator planned, two opposing fields with fractionation 2,8 Gy x 15. The radiotherapy should start 
at the same time as or just after cycle number two.  Cycle number three should be given three weeks 
after cycle number two. 
 
Arm A:  Will in addition to chemotherapy receive thoracic radiotherapy and best supportive care. 
Arm B:  Will in addition to chemotherapy get best supportive care. 
 
Best supportive care: 
Defined as all kind of supportive treatment necessarily (analgetics, stereoids etc.). If palliative radio-
therapy to patients in Arm B is considered, a hypofractionated regime of 8,5 Gy x 2 against thoracic 
tumour is recommended. Against skeletal metastasis a fractionation of 8 Gy x 1 in both arms of the 
study is recommended.  
 
 
Statistical considerations 
 
The two groups will be compared on an intention-to-treat basis with respect to overall survival, 
HRQOL, toxicity and time to progression. The goal of the final analysis is, with an 80 % power for a 
2-sided 5 % significance level test, to assess a difference of 15 % for 1-year survival, selected 
HRQOL items and toxicity. For multiple comparisons of HRQOL data we will use a significance 
level of 0,01. 
 
Based on these assessments the target number of evaluable patients is 320. The primary and sec-
ondary endpoints will require a minimum follow-up of 12 months. Since 10 % loss to follow-up 
is expected, a total of 352 patients (176 per arm) will be required for the final analyses. Assuming 
a monthly recruitment of 13 patients, a total recruitment period of 2,5 years is expected. The trial 
will be monitored to assure data quality. 
 
 
Study period 
 
We plan to include patients between November 2006 and May 2009.  
 
 
1.2    Trial plan 

-1 - 0 0 3 6 9 12 20 28 36 44 52 

 Random- 

izing 

1.treatm. 
course 

2.treatm 
course 

3.treatm 
course 

4. treatm 
course 

Follow up Follow up Follow up Follow up Follow up Follow up 

CRF 1+2 3 4 5 6 7+8+9 10 11 12 13 14 
Biochemistry X b X X X X X X X X       X 

Chest x-ray X  X X X X X X X X X 
CT thorax + 
u. abdomen X     X  

Physical exam X X X X X   X X X X X X 

If  in-field relapse is suspected  

b Haemoglobin, neutrophile granulocytes and platelets are to be measured at day 8 and 15 in every cycle. 



2      Norsk resymé 
 
2.1 Studie sammendrag 
 
Tittel 
 
En åpen, randomisert, multisenter fase III studie av kjemoterapi og samtidig palliativ fraksjonert tho-
rakal strålebehandling, versus kjemoterapi alene, hos kjemonaive pasienter med stadium III ikke-
småcellet lungecancer, som ikke er aktuelle for radikal kurativ behandling. 
  
 
Endepunkter 
 
Primært:         -     Total overlevelse 
 
Sekundære:      -     Helserelatert livskvalitet (HRQOL) 

-     Tid til progresjon   
-     Residiv i strålefeltet 
-     Toksisitet 
-      Helseøkonomi 

 
 
Studiedesign:  
 
En åpen randomisert multisenter fase III studie. Pasienten vil bli randomisert  mellom  cellegift med 
samtidig thorakal strålebehandling eller cellegift med best supportiv care. 
 
                                                       Kjemoterapi plus thorakal strålebehandling 
                               R 
                                                        Kjemoterapi med best supportive care 
 
Behandlingsgruppene vil bli stratifisert mht:            - WHO Performance status (0 – 1 vs. 2) 
                                                                                  - Alder  < 75 år vs. ≥ 75 år 
Blokk-randomisering vil bli utført for å oppnå balansering av strata mellom behandlingsarmene. 
 
 
Pasienter 
 
Kjemonaive pasienter med NSCLC, uten pleuraeffusjon, men med lokalavansert stadium IIIA og 
IIIB, som har negative prognostiske faktorer og dermed ikke er aktuelle for radikal kurativ behand-
ling.  
 
Antall pasienter 
 
352, dvs. 176 i hver arm, er nødvendig. 
 
 
Behandling 
 
Cellegift: 
Alle pasienter skal ha 4 cykler kjemoterapi med 3 ukers mellomrom: vinorelbin 60 mg/m2 per os dag 
1 og  8 og carboplatin AUC= 5 (Calvert) i.v. over 1 time dag 1.  Før intravenøs kjemoterapi admi-
nistrering gis kvalmeprofylakse i form av ondansetron i.v. og deksametason 8 mg i.v. (eller betameta-
son 8 mg i.v. eller tilsvarende dose av en annen kortikosteroid). 



Strålebehandling: 
Det gies fraksjonert strålebehandling med dosering 2,8 Gy x 15. Enkel stråleteknikk, AP felt, direkte 
innstilling på simulator. Det anses ikke behov for CT doseplanlagte felt. Strålebehandlingen skal star-
te samtidig eller like etter kur 2. Kur 3 skal tilstrebes gitt 3 uker etter kur nr 2.  
 
Best supportive care: 
Dette defineres som all støttebehandling som anses riktig og nødvendig (analgetica, steroider osv). 
Dersom palliativ stråling til Arm B pasienter er aktuelt anbefales hypofraksjonert behandling 8.5 Gy 
x 2 mot tumor i thorax. For øvrig 8 Gy x 1 mot evt  skjelettmetastaser i begge studiearmer. 
 
Arm A: Vil  i tillegg til kjemoterapi få samtidig thorakal strålebehandling 
Arm B: Vil i tillegg til kjemoterapi få best supportive care. 
 
 
Statistiske vurderinger 
 
De to gruppene vil bli sammenliknet på “intention-to-treat” basis med hensyn til  total overlevelse, 
vurdering av helserelatert livskvalitet, toksisitet og tid til progresjon. 
Målet for de endelige analyser er å ha en 80 % styrke for ved 5 % signifikansnivå (2-sidet signifi-
kans test) å kunne påvise forskjell på >15% når det gjelder 1-års overlevelse, definerte HRQOL 
variable og toksisitet. For multiple sammenligninger av HRQOL data vil vi benytte et signifikans-
nivå på 0,01.    
For å kunne oppnå dette vil det nødvendige antall evaluerbare pasienter være minst 320. Både pri-
mært endepunkt og de sekundære endepunkter forutsetter minimum oppfølgingstid på 12 måne-
der. Om en regner 10 % frafall av forskjellige grunner, vil det nødvendige antall inkluderte pasi-
enter være 352 pasienter (176 per arm).  
Med en rekrutteringsrate på 13 pasienter pr. måned vil den forventede rekrutteringsperiode være 
knapt 2-3 år. Studien vil bli monitorert for å sikre data kvaliteten.  
 
 
Inklusjonstid 
 
Planen er å inkludere pasienter mellom november 2006 og mai 2009. 
 
 
2.2       Studieplan 

-1 - 0 0 3 6 9 12 20 28 36 44 52 

Tiltak Random- 

isering 

1. kur 2. kur 3. kur 4. kur Kontroll Kontroll Kontroll Kontroll Kontroll Kontroll 

Skjema 1+2 3 4 5 6 7+8+9 10 11 12 13 14 
Blodprøver X b X X X X X X X X       X 

Rtg. thorax X  X X X X X X X X X 
CT thorax + 
ø. abdomen X     X 

Klinisk us. X X X X X   X X X X X X 

Ved tegn til progrsjon i strålefeltet  

b Hemoglobin, nøytrofile granulocytter og trombocytter kontrolleres dag 8 og 15 i hver kur. 



3        Bakgrunn 
 
3.1       Generelt 
 
Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) har tradisjonelt vært oppfattet til å være betydelig mind-
re påvirkelig av cellegift enn småcellet lungekreft. Dette har vært bakgrunn for at det inntil 
slutten av 1990 årene var vanlig å behandle symptomgivende NSCLC med palliativ strålebe-
handling alene, såfremt det ikke var indikasjon for operasjon eller strålebehandling med ku-
rativt siktemål. 
  
Gjennom de siste ti årene er det imidlertid gjort mange studier av cellegift på pasienter med 
varierende utbredelse av NSCLC. Flere har dokumentert en beskjeden grad av økt overlevel-
se og bedre livskvalitet ved bruk av  platinumbasert kjemoterapi med nyere stoffer (taxaner, 
gemzitabine, vinorelbin osv.), både ved stadium IIIa,  IIIb og stadium IV. Forutsetningen sy-
nes å være at allmenntilstanden ikke må være for dårlig (Sørenson Sverre, 2001). 
 
I forlengelsen av dette har man de siste tjue årene undersøkt effekten av å kombinere celle-
gift og strålebehandling mot NSCLC begrenset sykdom. Etter hvert har en fått mye doku-
mentasjon på at man kan oppnå en forlenget median overlevelse og i blant kurasjon hos pasi-
enter med god prognostiske faktorer, selv om langtidsoverlevelsen kun er marginalt forbed-
ret sammenliknet med strålebehandling alene. 
 
Meta analyser antyder overlevelsesgevinst også for stadium IIIb pasienter ved multimodal 
behandling (Dillman et al., 1996,Auperin et al., 2006), men ingen studier har vært designet 
spesifikt for å se på dette.  Ettersom NSCLC utgjør om lag 80% av all lungecancer og cirka 
40 % representerer stadium III, vil slik behandling være aktuell for en stor gruppe pasienter.  
 
Kurativ behandlingsintensjon av st III NSCLC tilsier at pasientene må være i rimelig god al-
mentilstand, med begrenset vekttap, og dersom kurativ stråling er aktuelt, at tumor ikke er 
for stor.  
 
Dersom pasientene ikke har positive prognostiske faktorer er effekten av et kurativt behand-
lingsopplegg liten. Dog vil man hos noen kunne oppnå langtidsoverlevelse, selv hos de som i 
utgangspunktet har negative prognostiske faktorer. Disse pasienter har imidlertid oftest fått 
strålebehandling i tillegg til kjemoterapi, gjerne gitt som en konsoliderende behandling etter 
avsluttet kjemoterapi. Det er imidlertid uavklart om det er strålebehandlingen som sådan som 
gir denne gevinst, eller om dette kun er en er seleksjonsfaktor av pasienter som har en bedre 
prognose uansett.  
 
Hensikten med denne studien er å klargjøre hvorvidt protokollert tillegg av palliativ fraksjo-
nert strålebehandling hos stadium III pasienter med en eller flere negative prognostiske fak-
torer, og som ikke er tilgjengelige for kurativt behandlingsopplegg, vil kunne gi en forbedret 
overlevelse sammenliknet med kjemoterapi alene.  

  Positive prognostiske faktorer: 
•    Tumorstørrelse ≤ 8 cm, og 
•    WHO PS 0-1, og 
•    Vekttap < 10% siste 6 måneder 

  Negative prognostiske faktorer: 
•    Tumorstørrelse ≥ 8 cm, eller 
•    WHO PS 2, eller 
•    Vekttap ≥ 10% siste 6 måneder 



3.2    Cytostatikabehandling 
 
På bakgrunn av ovennevnte må en stille krav om at en velger cytostatika med god enkelt-
stoff-effekt mot NSCLC og som er forenlig med samtidig strålebehandling. Stoffene bør 
helst også være strålesensitiviserende, uten uakseptabel toksisitet. 
 
En rekke forskjellige cytostatika har vært utprøvd. Blant de best dokumenterte finner vi vi-
norelbin og taxaner. På grunn av betydelig/toksisk strålesensibilisering er ikke gemcitabine 
et alternativ i denne sammenheng.  
 
Det foreligger tre randomiserte studier, totalt omfattende 431 pasienter, der en har vurdert 
effektivitet av kombinasjonsbehandling med ikke-cisplatinbasert cellegift og strålebehand-
ling opp mot strålebehandling alene. Det ble ikke funnet signifikant forskjeller i objektive 
responsrater mellom de to gruppene(Johnson, 1990,Morton, 1991,Trovo, 1990). 
 
Effektivitet av Sekvensiell kjemoradioterapi – Cisplatina basert: 
Rereranse 
Studiedesign 

Antall 
pasienter 

Pasient karakteris-
tikk 

Intervensjon Sammen 
Liknet mot 

Oppfølg- 
Ings Tid 

Resultat Effekt mål 

Mattson 
1988 
(RCT) 

 
252 

Alder:62,  
Stadium 1 – IV 
Karnofsky ≥ 70 

CAP + 55 Gy RT 55 Gy RT 2 år Response (CR 
+ PR) 

2 år (%) RT 44%, 
RT/Chemo 49% 

      Overlevelse MS (Mo) RT:10,  
MS (Mo) Ch/RT 11 

       2 år (%) RT: 17%, 
2 år (%) Ch/RT: 19% 

      Bivirkninger Mentioned very briefly 

Dillman 1990 
(RCT) 

155 Alder: 60 
Stadium  
      III a og b 
Karnofsky  ≥ 70 

Vb P + 60 Gy RT 60 Gy RT 5 år Response (CR 
+ PR) 

RT 35%,  Ch/RT 46% 

      Overlevelse MS (Mo) RT: 10, 
MS (Mo) Ch/RT: 14 

       2 & 5 år % RT: 13%, 3% 

      Bivirkninger Ingen behandl.relatert død 

       Hospitalskrevende infeksjo-
ner:  RT 3%,  Ch/RT 7% 

       Alvorlig vekttap: RT 6%, 
                      Ch/RT: 14 % 

Miller 1998 
(RCT) 

229 Alder: 61 
Stadium: 
   IIIa og b 
Karnofsky  ≥ 70 

FVMCAP +  
             58 Gy RT 

58 Gy RT 5 år Response 
(CR+PR) 

RT: 39%,  Ch/RT 38 

      Overlevelse MS (Mo) RT : 9 
MS (Mo) Ch/RT: 9 

       2 år (%) RT: 18%,   
         Ch/RT 13% 

      Bivirkninger Ikke rapportert 

Sause 2000 
(RCT) 

454 Cytologisk el histolo-
gisk diagnose, inope-
rabelt stadium 

Vb P + 63 Gy RT 63 Gy RT 5 år Response (CP 
+ PR) 

Ikke rapportert 

      Overlevelse MS (Mo) RT: 11 
MS (Mo) Ch/RT: 13 

Imidlertid foreligger det en serie studier med cisplatinbasert kombinasjonsbehandling, der en 
i varierende grad ser en trend mot bedre responsrater av cellegift kombinert med strålebe-
handling når en sammenlikner med strålebehandling alene(Sause, 2000,Mattson, 1988,
Dillman, 1990,Miller, 1998,Kim, 2002,Sharma, 2003,Fairlamb et al., 2005). Det er imidler-
tid viktig å bemerke at pasientene som har inngått i disse studiene gjennomgående har det vi 
definerer som positive prognostiske faktorer. 



Gjennom BLANK og VING studiene har vi høstet mye erfaring med kombinasjonen  av car-
boplatin og vinorelbin. Denne kombinasjonsterapien kan også gis sammen med strålebe-
handling med akseptabel toksisitet. 
 
 
3.2     Sekvensiell eller samtidig strålebehandling? 
 
Fra studier av epiteliale svulster er den kliniske stråleeffekten relatert til  total dose per tids-
enhet. Den kliniske fordelen ved mange daglige fraksjoner ligger i redusert sen vevsskade 
(Jett et al., 2003).  Det foreligger foreløpig ikke sikker dokumentasjon på at hyperfraksjonert 
strålebehandling gir bedre resultater enn konvensjonell fraksjonering (Belani et al., 2005). 
Tvert i mot er det i palliativ sammenheng dokumentert at kort tids hypofraksjonert strålebe-
handling gir like gode resultater i palliativ sammenheng, som forlenget, normofraksjonert 
behandling (Sundstrom et al., 2005). Multimodal behandling gitt sekvensielt regnes først og 
fremst å ha fordeler med hensyn til å eradikere mikrometatstatisk sykdom (Vokes et al., 
2005). Til sammenlikning regner man med at den strålesensitiviserende effekten av cytostati-
ka gitt før eller i sammenheng med strålebehandling  kan virke fordelaktig med hensyn til 
regional kontroll av svulstvev. En systemisk effekt på mikrometastaser forutsetter imidlertid 
at terapeutiske doser av kjemoterapi blir gitt. 
 
En metaanalyse fra 2004 (Rowell and O'rourke, 2004) så på tre randomisert kontrollerte   
studier av sekvensiell eller samtidig (konkomitant) kjemoradioterapi hvor Cisplatin-basert 
kjemoterapi ble gitt. De tre studiene omfattet i alt 711 pasienter med NSCLC i stadium I - 
III. De fant en relativ risiko (RR) på 0,86 for død etter to år i favør av samtidig kjemoradiote-
rapi. Det var imidlertid en signifikant økt forekomst av øsofagitt i den konkomitante armen. 
De tre studiene brukte konvensjonelt fraksjonert strålebehandling 60 – 66 Gy, og det er der-
for uklart hvilken effekt et mer palliativt preget stråleregime vil ha. I andre studier er det 
også påvist betydelig myelosuppresjon ved radikale stråledoser gitt samtidig med kjemotera-
pi. (Furuse et al., 1999). 
 
Effektivitet av Sekvensiell versus konkomittant Kjemoradioterapi: 
Referanse Studie de-

sign 
Antall pa-
sienter 

Pasient karak-
teristika 

Intervensjon Sammen-liknet 
med 

Oppfølgings 
Tid 

Resultate Effekt 

Rowell 
2004 

Systematisk 
Review av 
5 RCT 

3 studier 
(711 pas) 

Pas med bekref-
tet NSCLC 
uansett alder og 
alm tilst, men 
uten distale 
metaster 
(stadium I-III) 

Sekvensiell Che-
moradio-terapi 
(Cisplatinabasert 
og stråleterapi en 
gang daglig) 

Konkomittant 
Kjemoradio-terapi 
(Cisplatinabasert 
og stråleterapi en 
gang daglig) 

Varierende Risiko for 
død etter 2 år 

Relativ risiko 
0,86 i favør av 
konkomittant 
kjemoradio-
terapi 

       Bivirkninger Signifkant økt 
øsofoagitt i 
konkomittant 
arm, mens nivå 
av  neutropeni 
og pneumonitt 
var lik i begge 
armer 

I og med at målsettingen med behandlingen er tumorrettet palliativ vil det være riktig at 
kombinasjonen av kjemoterapi og stråleterapi ikke medfører uakseptabel høy toksisitet. I 
tråd med dette vil man velge en fraksjonering som er godt tolerabel. Vi har tidligere vist god 
effekt og livskvalitet ved bruk av vår særnorske fraksjonering 2,8 Gy x 15 (42 Gy / 15 dgr).  



4      Problemstillinger, endepunkt og dimensjonering 
 

4.1 Hypotese for studien 

Det foreligger i dag nyere cytostatika ved NSCLC som i kombinasjon gir mindre 
toksisitet enn tidligere regimer. Det er grunn til å tro at stadium III-pasienter kan profitere 
på lokal stråleterapibehandling i tillegg til kjemoterapi. I denne studien ønsker vi å under-
søke om kombinasjonsbehandling med carboplatin og vinorelbin i kombinasjon med strå-
leterapi er bedre enn kjemoterapi alene.  

 
 
 

4.2 Endepunkter 

Primært:                -      Total overlevelse 
 
Sekundære:          -       Helserelatert livskvalitet (HRQOL) 

      -       Tid til progresjon           
      -       Residiv i strålefeltet 
      -       Toksisitet 
      -       Helseøkonomi 

 
 
 
4.3  Antall pasienter og studiens varighet 

 
Utvalgsstørrelsen er bestemt etter følgende vurderinger: Data fra VING-studien tilsier at 
1 års overlevelse for pasienter i stadium IIIb behandlet med carboplatin og vinorelbin lig-
ger på cirka 33 %. Tar man utgangspunkt i dette, vil det for å detektere en forskjell i over-
levelse på 15% med en styrke på 80 % og signifikansnivå 0,05, kreves 320 evaluerbare 
pasienter. Dette pasientantallet kreves også for å kunne detektere en 15 % forskjell i 
livskvalitet og toksisitet. 
 
Man må forvente frafall og feil-inklusjon på opp mot 10 %. Vi tar derfor sikte på å inklu-
dere minst 352 pasienter. 

 
De viktigste HRQOL endepunkter er global QOL, fatigue, samt LC-13 data som hoste, 
dyspné, smerter, hemoptyse og øsofagitt. For multiple sammenligninger av øvrige 
HRQOL data vil det bli benyttet et signifikansnivå på 0,01. Når det gjelder toksisitet vil 
anemi, leukopeni, granulocytopeni og trombocytopeni være viktigst. En forskjell her på 
15 % ligger også til grunn for dimensjonering av studien.  

 
Inklusjon av pasienter beregnes å starte november 2006. Også stadium IIIA pasienter med 
negative prognostiske faktorer vil kunne inkluderes. Basert på erfaring med VING-studien - 
som inkluderte både stadium IIIb og IV - regner vi med å kunne inkludere ca 13 pasienter pr. 
måned. Inklusjonstid beregnes derfor til omlag 2,5 år.  



5   Inklusjonskriterier 
 

•    Histologisk eller cytologisk verifisert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC ). 
•    Alle stadium III hvor behandling med ”kurativ” intensjon ikke er aktuell. 
•    WHO performance status 0-2 (Se punkt 18) 
•    Ikke pleuraeffusjon. 
•    Ingen øvre aldersgrense. 
•    Ingen tidligere kjemoterapi. 
•    Ingen annen aktiv kreftsykdom. 
•    Leukocytter > 3,0.  Trombocytter > 100. 
•    Serum kreatinin < 1,5 x øvre referanseverdi. 
•    Bilirubin < 2 og  og ALAT < 3 x øvre referanseverdi. 
•    Kvinnelige pasienter må ikke være gravide eller ammende.  Kvinner i fertil alder 

må bruke antikonsepsjon. 
•    Evne til å forstå muntlig og skriftlig informasjon om mulige fordeler, bivirkninger 

og ulemper av kjemoterapi og om studiens problemstilling.  
•    Deltakelse i studien forutsetter skriftlig informert samtykke. 

 
 
6            Studiedesign 
 
En åpen randomisert multisenterstudie. Pasientene vil bli randomisert mellom kjemotera-
pi med vinorelbin og carboplatin versus kjemoterapi med vinorelbin og carboplatin samt 
lindrende strålebehandling.   
 
 
7        Inklusjon og Randomisering  
 
Pasienten skal tilbys deltakelse i studiene etter å ha fått skriftlig og muntlig informasjon, - 
se eget skjema. De forespurte må få betenkningstid, vanligvis minst ett døgn, og så lang 
at de har anledning til å rådføre seg med andre. Samtykke bør leveres på eget initiativ på 
anvist sted. 
 

               Vinorelbin/carboplatin (4 cykler, kur hver 3. uke)  + samtidig strålebehandling 
R                                
               Vinorelbin/carboplatin (4 cykler, kur hver 3. uke)  + best supportive care 

 
             
Ved randomiseringen tilstrebes samme antall pasienter i gruppene. Blokk randomisering vil 

bli benyttet for å oppnå balanse for følgende stratifiseringsfaktorer mellom gruppene: 

-    WHO Performance status: 0 – 1 vs. 2              

-     Alder  < 75 år vs. ≥ 75 år 
 



Før randomisering skal ansvarlig lege sjekke at:  
 

1.    Regional stråleavdeling går god for at utbredelse av tumor lar seg favne i et      
                              pragmatisk strålefelt. 
2.    Inklusjonskriteriene forøvrig er oppfylt 
3.    Celletype, stadium, WHO performance status og vekttap er registrert 
3.    Pasienten har mottatt muntlig og skriftlig informasjon, og gitt sitt skriftlige samtykke          

                        til deltakelse i undersøkelsen 
4.    Første livskvalitetsskjema er  utfylt 
5.   Ansvarlig lege skal ha fylt ut skjema 1 (randomiseringsskjema) samt signert og  
                              datert dette.  

 
 
Randomisering skjer via telefon eller faks til: 
Enhet for Kreftforskning, Klinisk Forskningssenter, Universitetssykehuset i Nord-Norge.  
Telefon (+47) 77 66 91 17    eller    77 62 67 87    Faks (+47) 77 66 90 74  

   
NB! Det første livskvalitetsskjemaet skal være utfylt før randomisering (før pasienten gis 
første kjemoterapikur). De øvrige livskvalitetsskjemaene sendes pasienten direkte fra Enhet 
for Kreftforskning, KFS,  UNN.   
 
 
8       Undersøkelser og studieplan 

 
Før inklusjon:           Full klinisk undersøkelse + Vekt 
                                    Rtg Thorax, CT thorax + øvre Abdomen,  

                        Hemoglobin, Leukocytter, Granulocytter, Trombocytter 
                                    ALAT, LD, ALP, GT, Bilirubin, Albumin, Ca, Kreatinin 
 
Røntgenbilder bør diskuteres med regional strålenhet, for å sikre at strålebehandling er gjennomførbar. 
 
Ved hver kur start:   Klinisk undersøkelse 
                                    Vekt 

 Hemoglobin, Nøytrofile granulocytter, Trombocytter, K, Ca,  
Kreatinin, Albumin 

 
Dag 8 i syklus:           Hemoglobin, Nøytrofile granulocytter, Trombocytter 
 
 
Dag 15 i syklus:         Hemoglobin, Nøytrofile granulocytter, Trombocytter 
 
 
Kontroller:                Klinisk undersøkelse + Vekt 
                                    Rtg Thorax 
                                    Hemoglobin, leukocytter, Trombocytter 
                                    Bilirubin, GT, ALP, ALAT, LDH, Kreatinin, Ca, Albumin 
                                    CT Thorax ved første kontroll 
                                                         (om dokumentert progresjon ved CT tidligere behøves ikke dette) 
                                           Ved mistanke om residiv i strålefeltet skal alltid CT Thorax gjøres 



-1 - 0 0 3 6 9 12 20 28 36 44 52 

Tiltak Random- 

isering 

1. kur 2. kur 3. kur 4. kur Kontroll Kontroll Kontroll Kontroll Kontroll Kontroll 

Skjema 1+2 3 4 5 6 7+8+9 10 11 12 13 14 
Blodprøver X b X X X X X X X X      X 

Rtg. thorax X  X X X X X X X X X 
CT thorax + 
ø. abdomen X     X  

Klinisk us. X X X X X   X X X X X X 

Ved tegn til progrsjon i strålefeltet  

b Hemoglobin, nøytrofile granulocytter og trombocytter kontrolleres dag 8 og 15 i hver kur. 

9       Skjema 
 

•    Kopi av signert Samtykkeerklæring,  Utfylt livskvalitetsskjema  fra skjemabo-
ken og  Randomiseringsskjema (Skjema 1) sendes til Enhet for Kreftforsk-
ning, UNN, straks etter randomisering.  

 
•    Skjema 2 Henvisning til strålebehandling  sendes til nærmeste stråleenhet 

umiddelbart etter randomisering. 
 

•    Livskvalitetsskjema for hver behandlingssyklus og kontroll kommer til å bli 
sendt pasienten  fra Enhet for Kreftforskning, UNN.  Etter utfylling returnerer 
pasienten dette i tilsendt frankert konvolutt til Enhet for Kreftforskning. 

 
•    Skjema 3 - 6 (Kjemoterapiskjema) sendes inn snarest mulig etter avsluttet be-

handlingssyklus. 
 

•    Skjema 7, 8 og 9, henholdsvis oppsummering etter strålebehandling, oppsum-
mering av cellegiftbehandling og Oppfølging etter avsluttet behandling uke 12 
sendes i forbindelse med første kontroll i uke 12. 

 
 
•    Skjema 10 - 14 (Kontrollskjema) sendes inn snarest mulig etter gjennomført 

kontroll. 
 

•    Skjema 15: Fylles ut og sendes inn når studien lukkes eller etter pasientens 
død. 

 
•    Skjema 16 (Uønsket hendelse) innsendes/rapporteres i tråd med retningslinjene i 

punkt 14. 



VED UTSATT KUR: 
Kontroll av Hb, nøytrofile og trombocytter en gang per uke til nøytrofile granulocytter ≥ 1,5 og 
trombocytter ≥100.  Når behandlingen gjenopptas, reduseres dosen av begge midlene til 75 % av 
full dose for de gjenværende kurene.  
 
VED LEUKOPENI ASSOSISERT INFEKSJON I FOREGÅENDE BEHANDLINGSYKLUS 
Avvente med behandling til pasienten er klinisk restituert fra infeksjonen og perifere blodverdier er 
normaliserte (Nøytrofile ≥ 1,5 og Trc ≥100). Når behandlingen gjenopptas, reduseres dosen til 75% 
av foregående dose for begge stoffer i gjenværende kurer. 

BLODPRØVEKONTROLL:  
Før kur, samt dag 8 og dag 15. For hvilke, se kurskjema. 
 
 
DOSERING:  
• Pasienter over 75 år gis 75 % av full dose fra kur 1. 
• Carboplatin dose anbefalt beregnet med Regneark eller kalkulator. Kan fås hos prosjektleder. 
• Dosering av peroral Vinorelbin må tilpasses tilgjengelige tablettstyrker. Blodprøve dag 8 kan 

evt. tas hos fastlege. Ta høyde for evt. dosereduksjon ved utskriving av resept. Endelig dose-
ring kan bekreftes over telefon  til pasienten, etter følgende veiledning (beregnet ut fra areal):  

DOSEJUSTERING: 

Overflate ( i m2) 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 

100%  dose  Navelbine tabletter 90 mg 100 mg 100 mg 110 mg 110 mg 120 mg 

75% dose     Navelbine tabletter 70 mg 70 mg 80 mg 80 mg 90 mg 90 mg 

10 Behandling 
 
10.1 Kjemoterapi 
 
PREMEDISINERING: 
• Dexamethason 8 mg iv (eller ekvivalent dose av annet kortikostereoid)gis før iv kur. 
• Som kvalmeprofylakse gis 5 HT3-antagonist i.v (eks. Ondansetron) dag 1. I forbindelse 

med Vinorelbin kapsler dag 8 gis for eksempel Ondansetron tabl 8 mg morgen og kveld.  
Ytterligere kvalmebehandling etter behov. 

 
 
ADMINISTRERING: 

Stoffene i % av vanlig dose 

Nøytrofile granulocytter Trombocytter Vinorelbin Carboplatin 

≥ 1,5 ≥ 100 100% 100% 

1,0  -  1, 49 75  -  99 75 % 75 % 

< 1,0 < 75 Utsett kur en uke 

Hvis  

Kurdag Stoff  Dosering Utblanding Infusjonstid 

1   Carboplatin I.v. AUC = 5 
(Calvert) 

500 ml Glukose 50 mg/ml 1 time 

Vinorelbin Per os 60 mg/m2 Som tabletter 

8 Vinorelbin Per os 60 mg/m2 Som tabletter 



10.2  Strålebehandling 
 

Det gies fraksjonert strålebehandling med dosering 2,8 Gy x 15. Enkel stråleteknikk, 
AP felt, direkte innstilling på simulator. Det anses ikke behov for CT doseplanlagte felt. 
Strålebehandlingen skal starte samtidig eller like etter kur 2. Kur 3 skal tilstrebes å gies 3 
uker etter kur nr 2.  

 
     Fraksjonering: 

Arm A:        2.8 Gy x 15 med 1 fraksjon pr dag. 5 fraksjoner pr. uke. Totalt 42 Gy. 
 
Arm B:        Ingen strålebehandling 

 
 

10.3  Avslutte behandling 

Behandlingen avsluttes dersom: 
•    en pasient har måttet redusere dosene to ganger pga toksistet - og opp-

lever toksisitet som kvalifiserer til nok en dosereduksjon. 
•    dersom en kur må utsettes mer enn 3 uker pga hematologisk eller non-

hematologisk toksisitet. 
•    det er  tegn til progresjon. Pasientene vurderes med klinisk undersøkel-

se og kontroll av laboratorieverdier. Røntgenologisk progresjon vurde-
res etter WHO-kriteriene (se punkt 18). Ved palpabel sykdom måles 
denne. Ved mistanke om progresjon vil det være aktuelt å gjøre sup-
plerende billeddiagnostikk – eks. CT thorax/ø abdomen eller  MR 
cerebrum. Ved mistanke om residiv eller progresjon i strålefeltet skal 
CT Thoraks gjøres. 

•    pasienten ønsker det. 
 
 
11      Vurdering av behandlingseffekt 
 
11.1. Vurdering av livskvalitet.  
 
Pasientrapportert livskvalitet vurderes etter et standardisert spørreskjema utarbeidet av 
EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer) Core Quality-of-
Life Questionnaire, - (QLQ-C30) samt en spesifikk lungekreft modul QLQ-LCI3 (Se 
punkt 21).  QLQ-C30 inneholder 5 funksjonelle dimensjoner (fysisk, rolle, kognitiv, emo-
sjonell og sosial), en global livskvalitetsskala og en serie spørsmål vedrørende sympto-
mer som er hyppige blant kreftpasienter(Aaronson et al., 1993).  QLQ-LC13, utviklet 
som et lungekreft spesifikt supplement, registrerer spesifikke symptomer som forekom-
mer ved lungekreft og ved behandling av sykdommen(Bergman et al., 1994).  
Hver pasient skal ha fylt ut det første spørreskjemaet før behandlingsstart (baseline). Deretter 
fyller pasienten ut spørreskjemaet før hver cellegiftbehandling, 8 uker etter start av siste kur 
og deretter med 2 måneders intervaller.  For pasienter som er i live 54 uker etter randomise-
ring, avsluttes livskvalitetsmålinger ved dette tidspunktet. Pasientene får livskvalitets-
skjemaer tilsendt fra Enhet for Kreftforskning, Universitetssykehuset i Nord-Norge 
(unntatt første skjema som utleveres og fylles ut før randomisering.).  



Beregning av livskvalitetspoeng, relevante endringer og manglende data 
Svar i spørreskjemaet blir overført til en poengskala (0-100) etter retningslinjer gitt av 
EORTC. For flere av livskvalitetsmålene i QLQ-C30 inklusive den globale livskvalitets-
skalaen, blir 10 poeng eller mer oppfattet som en klinisk relevant forandring. Bortfallet av 
svar pga. død eller forverring av tilstanden som gjør det umulig for pasienten å fylle ut et 
spørreskjema, beregnes til ca. 50%. Metoder er utviklet for å korrigere for systematiske 
feil som kan oppstå gjennom bortfall av data som følge av negative behandlingseffekter.  
 
Statistisk analyse.   
Man vil vurdere om det foreligger forskjeller mellom behandlingsarmene. Variansanalyse 
med ANOVA teknikk vil bli brukt på data ved behandlingsstart og på hvert tidspunkt for 
utfylling av skjema. Man forventer at gruppene fremviser like livskvalitetsprofiler ved 
baseline. For å bekrefte resultatene med ANOVA test, vil pasienter bli stratifisert i 3 kate-
gorier avhengig av forandringer i livskvalitet over tid: bedring, ingen endring eller forver-
relse. Bedring eller forverring forutsetter en endring på minst 10 poeng på skalaen.   
Primære endepunkter fra HRQOL delen er hoste, dyspné, smerter, hemoptyse samt global 
livskvalitet. I den statistiske vurderingen av disse vil man nytte et signifikansnivå på 0,05. 
For multiple sammenligner av HRQOL data for øvrig vil man bruke et signifikansnivå på 
0,01. Evaluering av en eventuell forskjell mellom behandlingsgruppene med henblikk på 
bedring eller forverring vil skje vha. X2 -test. 
 
11.2. Vurdering av overlevelse 
 
Overlevelsen beregnes fra randomiseringsdato til dato for død (eller siste observasjon).  
Statistiske overlevelsesanalyser vil bli utført ved hjelp av Kaplan Meyer plot, og log rank 
test vil bli benyttet for sammenligning av gruppene. 
 
11.3. Vurdering av toksisitet 
 
Toksisitet vil bli vurdert på grunnlag av rapporterte hematologiske verdier. Man vil i til-
legg ut fra livskvalitetsundersøkelsen få subjektive data for annen toksisitet som kvalme, 
oppkast, fatigue o.a.  
 
 
12      Behov for ytterligere kjemoterapi 
 
Dokumentasjonen av effekten av kjemoterapi ved tilbakefall av NSCLC etter cytostatika-
behandling er begrenset. Hovedprinsippet er at pasienten tilbys palliasjon ved behov. Hos 
motiverte pasienter i god allmenntilstand kan en overveie å gi 2. linjes kjemoterapi, even-
tuelt palliativ strålebehandling. Dette må i så fall dokumenteres i skjema for siste obser-
vasjon (Skjema 15). 
 
 
13      Behov for stråleterapi i kjemoterapiarmen 
 
Ved behov for palliativ strålebehandling mot sykdom i thorax gis fortrinnsvis hy-
pofraksjonert behandling med 8,5 Gy x 2.  Palliativ strålebehandling for øvrig etter vanli-
ge retningslinjer. Dette må i så fall dokumenteres i skjema for siste observasjon (Skjema 
15). 



14      Meldeplikt ved uønskede medisinske hendelser 
 
Med bivirkninger forståes en uønsket medisinsk hendelse der årsakssammenheng med le-
gemiddelet som utprøves ikke kan utelukkes (sannsynlig eller mulig årsakssammenheng).  
Alvorlige bivirkninger som oppstår under utprøving i Norge, skal meldes som enkelt-
rapporter (rapporter for hver pasient) til Statens Legemiddelverk.   
 
Uønskede medisinske hendelser skal meldes til Statens Legemiddelverk.  Følgende 
meldefrister gjelder: 
 
A.   Bivirkninger som er dødelige eller livstruende og som er uventede, skal meldes om-

gående, og senest innen 7 dager direkte til Statens Legemiddelverk. 
B.   Bivirkninger som er alvorlige og uventede skal meldes innen 15 dager direkte til Sta-

tens Legemiddelverk.                               
C.   Alle alvorlige uønskede hendelser skal meldes samlet i årsrapport av prosjektleder. 
D.   Alle uønskede medisinske hendelser skal meldes samlet i sluttrapport av prosjektle-
der. 
 
Sammen med melding om bivirkninger i gruppe A og B skal det følge en redegjørelse for 
eventuelt avbrudd i behandling, utprøvers vurdering av årsakssammenheng og følger for 
videre utprøving. 
 
Skjema for melding av uønskede hendelser finnes i skjemabok (Skjema 16). 
 
 
15      Ansvarsforhold 
 
Hvert deltakende sykehus skal ha en navngitt lege som er ansvarlig for at protokollen blir 
fulgt samt at skjemaer blir utfylt og innsendt.  
 
Studien er vurdert Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Region Nord-Norge og .   
Personvernombudet for forskning ved Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste. De har ingen inn-
vendinger mot at prosjektet gjennomføres. Alle pasienter som deltar er sikret i henhold til Pasi-
entskadeerstatningsordningen. Eventuelle krav om erstatning skal meldes til Norsk Pasient-
skadeerstatning. Det er også tegnet en egen legemiddelansvarsforsikring.  
 
 
16      Monitorering 
 
Studien monitoreres av prosjektleder og Enhet for Kreftforskning, Klinisk Forskningssen-
ter, Universitetssykehuset i Nord-Norge.  
 
 
17      Publisering og forfatterskap 
 
Ved publisering (abstract eller tidsskriftartikkel) vil det bli presisert at studien utgår fra 
Norsk Lunge Cancer Gruppe (NLCG). Forfattere til publikasjoner vil være representert 
med studiens koordinator, aktive medlemmer i protokollkomitéen og ansvarlig lege ved 
hver institusjon som bidrar med minst 10% av randomiserte pasienter. Ved publikasjon 
av artikler vil de øvrige som bidrar bli kreditert i eget appendiks. 



0 I stand til å utføre enhver normal aktivitet uten begrensning. 

1 Ikke i stand til fysisk krevende aktivitet, men oppegående og i stand til å utføre 
lett arbeid. 

2 Oppegående og i stand til all egenpleie, men ikke i stand til noe arbeid; oppe og i 
bevegelse mer enn 50 % av våken tid. 

3 Bare i stand til begrenset egenpleie, bundet til seng eller stol mer enn 50 % av vå-
ken tid. 

4 Helt hjelpetrengende; klarer ikke noen egenpleie; helt bundet til seng eller stol. 

18    Skala for performance status (WHO) 

19 Hovedkriteriene for vurdering av ”target lesion” 

                                                                                                                               (Therasse et al., 2000) 
 
 
20  Gradering av øsofagitt som bivirkning (Adverse Event) 

Complete response (CR)  The disappearance of all target lesions. 

Partial response (PR): At least 30 % decrease in the sum of the longest diameter of target lesion, 
taking as reference the baseline sum of longest diameter. 

Progressive disease (PD): At least 20 % increase in the sum of of the longest diameter of target le-
sions, taking as reference the smallest sum longest diameter recorded 
since the treatment started, or the appearance of one or more new lesions. 

  

Stable disease (SD): Neither sufficient shrinkage to qualify for partial response nor sufficient 
increase to qualify for prgressive disease, taking as reference the smallest 
sum longest diameter since the treatment started. 

1. Asymptomatic pathologic, radiographic, or endoscopic findings only. 
2. Symptomatic or Altered eating/swallowing (e.g. Altered dietary habits, oral supplements) 
         or IV fluids indicated < 24 hrs 
3. Symptomatic and severly altered eating/swallowing (e.g. Inadequate oral caloric or fluid 
         intake) or IV fluids, tube feedings, or TPN indicated ≥ 24 hrs 
4. Life-threatening consequence 
5. Death 
 
    (i henhold til National Cancer Institute’s Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v 3.0) 



Cate-
gory Toxicity Grade0 Grade1 Grade2 Grade3 Grade4 
He-
mato-
logy  

WBC (x103/l)  ≥4 3.0 - 3.9 2.0 - 2.9 1.0 - 1.9 < 1.0 

 Platelets (x103/
l)  WNL* 75.0 - normal 50.0 - 74.9 25.0 - 49.9 < 25.0 

 Hemoglobin (g/
dl)  WNL 10.0 - normal 8.0 - 9.9 6.5 - 7.9 < 6.5 

 Granulocytes/ 
Bands (x103/l)  ≥2 1.5 - 1.9 1.0 - 1.4 0.5 - 0.9 < 0.5 

 Lymphocytes 
(x103/l)  ≥2 1.5 - 1.9 1.0 - 1.4 0.5 - 0.9 < 0.5 

 Hemorrhage  none mild, no 
gross, 1 - 2 units 

transfusion per epi-
sode 

gross, 3 - 4 units 
transfusion per 

episode 

massive, > 4 
units transfusion 

per episode 
Coagu- 
lation  Fibrinogen  WNL 0.99 - 0.75 x N 0.74 - 0.50 x N 0.49 - 0.25 x N < 0.25 x N 

 Prothrombin 
time(Quick)  WNL 1.01 - 1.25 x N 1.26 - 1.50 x N 1.51 - 2.00 x N > 2.00 x N 

 
Partial 
thrombo- 
plastin time  

WNL 1.01 - 1.66 x N 1.67 - 2.33 x N 2.34 - 3.00 x N > 3.00 x N 

Meta-
bolic  

Hyperglycae-
mia (mg/dl)  < 116 116 - 160 161 - 250 251 - 500 > 500 or ketoaci-

dosis 

 Hypoglycaemia 
(mg/dl)  > 64 55 - 64 40 - 54 30 - 39 < 30 

 Amylase  WNL < 1.5 x N 1.5 - 2.0 x N 2.1 - 5.0 N > 5.0 x N 

 Hypercalcae-
mia (mg/dl)  < 10.6 10.6 - 11.5 11.6 - 12.5 12.6 - 13.4 13.5 

 Hypocalcaemia 
(mg/dl)  > 8.4 8.4 - 7.8 7.7 - 7.0 6.9 - 6.1 6 

 Hypomagne-
saemia (mg/dl)  > 1.4 1.4 - 1.2 1.1 - 0.9 0.8 - 0.6 0.5 

Gas-
tro- 
intesti-
nal  

Nausea  none able to eat rea-
sonable intake 

intake significantly 
decreased but can 

eat 

no significant 
intake __ 

 Vomiting  none 1 episode in 24 
hrs 

2 - 5 episodes in 24 
hrs 

6 - 10 episodes in 
24 hrs 

> 10 episodes in 
24 hrs or requir-
ing paren- teral 

support 

 Diarrhoea  none 
increase of 2 - 3 
stools / day over 

pre-Rx 

increase of 4 - 6 
stools / day, or noc-

turnal stools, or 
moderate cramping 

increase of 7 - 9 
stools / day, or 

incontinence, or 
severe cramping 

increase of > 10 
stools / day or 
grossly bloody 
diarrhoea, or 

need for paren- 
teral support 

 Stomatitis  none 
painless ulcers, 

erythema, or mild 
soreness 

painful erythema, 
oedema, or ulcers 
but can eat solids 

painful erythema, 
oedema, or ulcers 

and cannot eat 
solids 

requires paren- 
teral or enteral 
support for ali-

mentation 

21    WHO (World Health Organization) Toxicity Criteria by Grade 



Cate-
gory Toxicity Grade0 Grade1 Grade2 Grade3 Grade4 

Liver  Bilirubin (N = 
17 µmol/L)  WNL ----- < 1.5 x N 1.5 - 3.0 x N > 3.0 x N 

 ASAT, ALAT  WNL 2.5 x N 2.6 - 5.0 x N 5.1 - 20.0 x N > 20.0 x N 

 ALP or 5 nu-
cleotidase  WNL < 2.5 x N 2.6 - 5.0 x N 5.1 - 20.0 x N > 20.0 x N 

 Liver- clinical  
No change 
frombase-

line 
----- ----- precoma hepatic coma 

Kid-
ney,  
blad-
der  

Creatinine  WNL < 1.5 x N 1.5 - 3.0 x N 3.1 - 6.0 x N > 6.0 x N 

  Proteinuria  No change 1 (+) or < 0.3 g% 
or 3 g/L 

2 - 3 (+) or 0.3 - 1.0 
g% or 3 - 10 g/L 

4 (+) or > 1.0 g% 
or > 10g/L 

nephrotic syn-
drome 

 Haematuria  Negative microscopic only gross, no clots no Rx 
needed 

gross and clots 
bladder irrigation 

requires trans- 
fusion or cystec-

tomy 

 Weight gain/ 
loss  < 5.0 % 5.0 - 9.9 % 10.0 - 19.9 % 20.00% ----- 

Pulmo-
nary  Pulmonary  none or no 

change 

asymptomatic, 
with abnormal- 

ity in PFTs 

dyspnoea on signifi-
cant exertion 

dyspnoea at nor-
mal level of ac-

tivity 
dyspnoea at rest 

Car-
diac  

Cardiac ischae-
mia  none non-specific T- 

wave flattening 

asymptomatic, ST 
and T wave changes 
suggesting ischae-

mia 

angina without 
evidence of in-

fraction 

acute myocardial 
infarction 

 Cardiac ar-
rhythmias  none 

asymptomatic, 
transient, requir-
ing no therapy 

recurrent or persis-
tent, no therapy re-

quired 

requires treat-
ment 

requires moni- 
toring; or hypo- 
tension, or ven-

tricular tachycar-
dia or fibrillation 

 Cardiac func-
tion  none 

asymptomatic, 
decline of resting 
ejection fraction 

by less than 20 % 
of baseline value 

asymptomatic, de-
cline of resting ejec-
tion fraction by more 
than 20 % of base-

line value 

mild CHF, re-
sponsive to ther-

apy 

severe of refrac-
tory CHF 

 Cardiac- peri-
cardial  none 

asymptomatic 
effusion, no iter-
vention required 

pericarditis (rub, 
chest pain, ECG 

changes) 

symptomatic ef-
fusion; drainage 

required 

tamponade; 
drainage urgently 

required 

 Hypertension  none or no 
change 

asymptomatic, 
transient increase 
by greater than 

20 mm Hg (D) or 
to > 150 / 100 if 

previously WNL. 
No treatment re-

quired. 

recurrent or persis-
tent increase by 

greater than 20 mm 
HG (D) or to > 150 / 

100 if previously 
WNL. No treatment 

required. 

requires therapy hypertensive cri-
sis 

 Hypotension  none or no 
change 

changes requiring 
no therapy (incl- 
uding transient 

orthostatic hypo- 
tension) 

requires fluid re-
placement or other 

therapy but not hos-
pitalisation 

requires therapy 
and hospitalisa-
tion; resolves 

within 48 hours 
of stopping the 

agent 

requires therapy 
and hospitalis- 

ation for > 48 hrs 
after stopping the 

agent 



Cate-
gory Toxicity Grade0 Grade1 Grade2 Grade3 Grade4 

Neu-
rologic  Cerebellar  none 

slight incoordi-
nation, dysdia-
dochokinesia 

intention tremor, 
dysmetria, slurred 
speech, nystagmus 

locomotor ataxia cerebellar necro-
sis 

 Mood  no change mild anxiety or 
depression 

moderate anxiety or 
depression 

severe anxiety or 
depression suicidal ideation 

 Headache  none mild moderate or severe 
but transient 

unrelenting and 
severe ----- 

 Constipation  none or no 
change mild moderate severe ileus > 96 hrs 

 Hearing  none or no 
change 

asymptomatic, 
hearing loss on 

audiometry only 
tinnitus 

hearing loss in-
terfering with 

function but cor-
rectable with 
hearing aid 

deafness not cor-
rectable 

 Vision  none or no 
change ----- ----- 

symptomatic sub-
total loss of vi-

sion 
blindness 

Pain  Pain  none mild moderate severe reg. narcotics 

Skin  Skin  none or no 
change 

scattered macular 
ot papular erup-
tion or erythema 
that is asympto-

matic 

scattered macular or 
papular eruption or 

erythema with pruri-
tus or other associ-

ated symptoms 

generalised 
symptomatic 

macular, papular 
or vesicular erup-

tion 

exfoliative der-
matitis or ulcerat-

ing dermatitis 

Alope-
cia  Alopecia  no loss mild hair loss pronounced or total 

hair loss ----- ----- 

Allergy  Allergy  none 
transient rash, 
drug fever < 

38oC (100.4oF) 

urticaria, drug fever 
38oC (100.4oF), 

mild bronchospasm 

serum sickness, 
bronchospasm 
requiring par-

enteral medica-
tion 

anaphylaxis 

Local  Local  none pain 
pain and swelling 
with inflammation 

or phlebitis 
ulceration plastic surgery 

indicated 

Infec-
tion  Infection  none mild moderate severe life-threatening 

Fever 
of un-
known 
origin 

Fever of un-
known origin  none 37.1 - 38.0oC  38.1 - 40.0oC  > 40oC for less 

than 24 hrs 

> 40oC for more 
than 24 hrs or 

accompanied by 
hypotension 



22    Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 
 
 
Denne forespørselen er rettet til pasienter med ikke-småcellet lungekreft, der operasjon ikke 
er aktuelt, men der cellegift er vanlig behandling. Cellegiftbehandling kan lindre plager fra 
svulsten og i mange tilfeller også redusere svulstens størrelse og forlenge levetiden. 
 
Vi ønsker med dette å spørre om du vil delta i en studie - for å undersøke om eventuell strå-
lebehandling av svulsten i lag med cellegiftbehandlingen vil gi bedre resultater enn cellegift 
alene. 
 
Deltakerne blir ved loddtrekking tilfeldig plassert i en av to grupper, der den ene gruppa får 
vanlig (standard) behandling i form av cellegift og den andre gruppa i tillegg får strålebe-
handling mot svulsten. Med andre ord vil du i begge tilfelle være sikret tradisjonell behand-
ling, siden begge gruppene vil bli tilbudt fire kurer med en kombinasjon av Carboplatin og 
Vinorelbin gitt delvis intravenøst (i en blodåre) og delvis som tabletter første dag hver tredje 
uke over i alt ni uker. I tillegg vil det bli gitt cellegift i form av tabletter etter en uke (dag 8) i 
hver behandlingsrunde. Normalt kan en være hjemme mellom kurene.  
 
Hensikten med studien er å undersøke om strålebehandling gitt i tillegg kan gi bedre effekt 
enn cellegift alene. Strålebehandling kan gi bivirkninger i form av svelgvansker og sårhet i 
spiserøret, cellegiften kan gi kvalme og tendens til infeksjoner. Av den grunn vil det være 
viktig at deltakerne i studien besvarer spørreskjemaer som kartlegger livskvaliteten. Det førs-
te skjemaet skal besvares før start av behandlingen, de resterende skjemaene blir sendt hjem 
til pasienten hver 3. uke under behandlingsperioden, deretter hver 2.måned til totalt 1 år i tid. 
 
Deltakelse i prosjektet er frivillig og vi ber deg lese denne forespørselen nøye. Du behøver 
ikke svare i dag. Diskutér gjerne med dine nærmeste, og hvis du vil delta kan du fylle ut 
samtykkeerklæringen nedenfor og levere den på vaktrommet på avdelingen. Du kan når som 
helst trekke deg fra studien og da vil forskningsdataene bli slettet. Journalnotater angående 
behandlingen vil bli stående. Du behøver ikke å begrunne dine valg. På avdelingen vil du 
uansett bli tilbudt den behandlingen legene mener er best for deg. 
 
Opplysninger om deltakerne blir arkivert elektronisk, - etter en ”avidentifisering”. Alle gis 
en pasientkode og koden vil være oppbevart ved Enhet for Kreftforskning, Universitetssyke-
huset i Nord-Norge. All informasjon vil bli behandlet strengt konfidensielt. Det vil ikke være 
gjenbruk eller kobling av data mot andre registre, men informasjonen lagres i 15 år. Vi reg-
ner med å avslutte studien i løpet av 2010, dvs. at opplysningene lagres til år 2025 før de 
slettes. Resultatene av denne studien planlegges publisert internasjonalt, men det vil her ikke 
være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner. Deltakerne kan få tilgang på prosjektets resultater. 
Statens Legemiddelverk vil, for å kontrollere studiens kvalitet, kunne ha behov for å sjekke 
at opplysningene gitt i studien stemmer med opplysninger i din journal.  
 
Alle pasienter som deltar er sikret i henhold til Pasientskadeerstatningsordningen. Det er 
tegnet egen legemiddelansvarsforsikring og eventuelle krav om erstatning skal meldes til 
Norsk Pasientskadeerstatning. Personvernombudet for forskning ved Norsk samfunnsviten-
skapelige datatjeneste og Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge (REK 
Nord) har ingen innvendinger mot at prosjektet gjennomføres.  



 
 
Studien er utarbeid på vegne av Norsk Lungekreftgruppe, med deltakelse av leger fra alle 
store sykehus i landet. Prosjektleder er Hans Henrik Strøm, Helgelandssykehuset,  
avd. Sandnessjøen, 8800 Sandnessjøen, Telefon 750 65100, Telefax 750 65175.  
For enkelthets skyld har studien fått navn etter sin engelske tittel:  
                                                CONcommitant ChemoRADiotherapy - Conrad-studien. 
 
 
 
 
Trenger du mer informasjon eller det er noe du ønsker å snakke om angående studien kon-
takter du legen din. 
 
 
Ansvarlig lege:  ______________     eller        _____________    Telefon:  __________ 
 
 
 
 
 
Det bekreftes med dette at muntlig og skriftlig informasjon om Conrad-studien er gitt 
til pasienten og at pasienten får et eget eksemplar av informasjonsskrivet.. 
 
 
Dato: ……….             Signatur: …………………………        Tittel: ………….. 
 
 
 
                            Samtykkeerklæring 
 
Jeg har fått muntlig orientering og lest skriftlig informasjonen om undersøkelsen og 
samtykker i å delta i Conrad-studien. 
 
 
Pasientnavn: ……………………………………………………………   (Blokkbokstaver) 
 
 
Pasientsignatur: …………………………………….. Dato: ……………. 
 
 
Din kontaktperson er: ……………………………………… Telefon: …………. 



23            EORTC - Livskvalitetsskjemaer 

VING-studien
Pasientnr.

EORTC QLQ-C30
(Versjon 3.0) QL Qnr.

Vi er interessert i forhold vedrørende deg og din helse. Vær vennlig å besvare hvert spørsmål ved å sette et
kryss i den ruten som best beskriver din tilstand. Det er ingen "riktige" eller "gale" svar. Alle opplysningene
vil bli behandlet konfidensielt.

Født (dag, måned, år)

Ditt navns forbokstaver

Dato for utfylling (dag, måned, år)

Ikke i det
hele tatt

Svært
myeLitt En del

1.   Har du vanskeligheter med å utføre anstrengende aktiviteter,
      slik som å bære en tung handlekurv eller en koffert?

2.   Har du vanskeligheter med å gå en lang tur?

3.   Har du vanskeligheter med å gå en kort tur utendørs?

4.   Er du nødt til å ligge til sengs eller sitte i en stol i løpet av
      dagen?

5.   Trenger du hjelp til å spise, kle på deg, vaske deg eller gå
      på toalettet?

I løpet av den siste uka:

6.   Har du hatt redusert evne til å arbeide eller utføre andre
      daglige aktiviteter?

7.   Har du hatt redusert evne til å utføre dine hobbyer eller
      andre fritidsaktiviteter?

8.   Har du vært tung i pusten?

9.   Har du hatt smerter?

10. Har du hatt behov for å hvile?

11. Har du hatt søvnproblemer?

12. Har du følt deg slapp?

13. Har du hatt dårlig matlyst?

14. Har du vært kvalm?

Ikke i det
hele tatt Litt En del

Svært
mye

Bla om til neste side

. .    1 9

. .    2 0

CONRAD - studien 
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1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

EORTC QLQ-C30
Pasientnr.QLQnr.

Ikke i det
hele tatt Litt En del

Svært
myeI løpet av den siste uka:

15. Har du kastet opp?

16. Har du hatt treg mage?

17. Har du hatt løs mage?

18. Har du følt deg trett?

19. Har smerter påvirket dine daglige aktiviteter?

20. Har du hatt problemer med å konsentrere deg,
      f.eks. med å lese en avis eller se på TV?

21. Har du følt deg anspent?

22. Har du vært engstelig?

23. Har du følt deg irritabel?

24. Har du følt deg deprimert?

25. Har du hatt problemer med å huske ting?

26. Har din fysiske tilstand eller medisinske behandling
      påvirket ditt familieliv?

27. Har din fysiske tilstand eller medisinske behandling
      påvirket dine sosiale aktiviteter?

28. Har din fysiske tilstand eller medisinske behandling
      gitt deg økonomiske problemer?

Som svar på de neste spørsmålene, sett et kryss i den ruten fra 1 til 7 som best
beskriver din tilstand

29. Hvordan har din helse vært i løpet av den siste uka?

Svært dårlig Helt utmerket

30. Hvordan har livskvaliteten din vært i løpet av den siste uka?

Svært dårlig Helt utmerket

Bla om til neste side

CONRAD - studien 
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Nei Ja

Pasientnr.QLQnr.

En del pasienter opplever av og til at de har hatt noen av følgende symptomer. Vær vennlig å angi i hvilken grad
du har hatt disse symptomene i løpet av den siste uka.

I løpet av den siste uka:
Ikke i det
hele tatt Litt En del

Svært
mye

31. Hvor mye har du hostet?

32. Har du hostet blod?

33. Har du vært tung i pusten i hvile?

34. Har du vært tung i pusten når du har gått?

35. Har du vært tung i pusten når du har gått i trapper?

36. Har du vært sår i munnen eller på tungen?

37. Har du hatt svelgproblemer?

38. Har du hatt prikninger (stikninger) i hendene eller i bena?

39. Har du hatt håravfall?

40. Har du hatt smerter i brystet?

41. Har du hatt smerter i arm eller skulder?

42. Har du hatt smerter i andre deler av kroppen?

Hvis ja, hvor har du hatt vondt?

43. Har du brukt smertestillende medisiner?

Hvis ja, hvor mye har det hjulpet?

© QLQ-C30-LC13 Copyright 1994 EORTC Study Group on Quality of Life. All rights reserved.

Vennligst kontroller at alle spørsmålene er besvart !

Hvis du har ytterligere kommentarer, vennligst spesifiser nedenfor:

CONRAD - studien 
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