Andreas Hallqvist, onkolog och medicine doktor, Göteborg, får årets Lungcancerpris

”Jag hoppas att screeningfrågan ska drivas
aktivt från Socialstyrelsen”
Andreas Hallqvist, onkolog och medicine doktor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
får årets Lungcancerpris 2020. Motiveringen är bland annat att han ”har pågående forskningsprojekt
inom lungcancerområdet, har designat och driver flera akademiska studier av lungcancerbehandling
på nationell och Skandinavisk basis samt att de patienter som har Andreas som läkare känner sig
trygga och har stort förtroende för honom”.
Utmärkelsen delades ut på Lungcancerdagen 12 november i Stockholm.

- Jag blev jätteglad och mycket hedrad, och väldigt förvånad, jag var helt oförberedd på det. Det
känns speciellt fint att de är från patienterna, säger Andreas Hallqvist.
Andreas Hallqvist är både kliniskt verksam och forskar inom lungcancer. Han stöttar också
lungcancerföreningen med att bland annat hjälpa till att svara på frågor från medlemmar.
- Det är så otroligt mycket information som ligger ute på webben så det är inte lätt att som patient
eller anhörig sovra i detta, så kan några förhoppningsvis klargörande rader underlätta förståelsen och
minska grubblerier så tror jag det är av godo, säger han.
I nomineringen står att Andreas Hallqvist är uppdaterad och påläst om all ny behandling inom
lungcancerområdet.
- Forskningsläget inom lungcancer är glädjande nog mycket aktivt nu och det har hänt mycket
positivt på behandlingssidan de sista åren framförallt genom immunterapin. Dörren till detta område
är nyligen öppnad och jag är säker på att vi kommer se ytterligare förbättring av resultaten när vi lär
oss mer om hur de olika behandlingsstrategierna såsom kirurgi och strålbehandling ska integreras
med läkemedelsbehandling på bästa sätt.
Lungcancerföreningen vill att screening införs för riskgrupper. Förslaget har diskuterats länge, men
inte mycket händer mer än att Region Stockholm beslutat om ett pilotprojekt där kvinnor som röker
erbjuds att lungundersökas i samband med mammografi. Att screening införs är något som Andreas
Hallqvist tycker är mycket viktigt:
- Jag hoppas att screeningfrågan ska drivas aktivt från Socialstyrelsen så att man genom det
programmet har möjlighet att finna tumörer i ett tidigare stadium.
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Motivering till året Lungcancerpris 2020 – som är ett hederspris
” 2012 publicerade Andreas Hallqvist avhandlingen “Optimization of radiotherapy in locally advanced lung
cancer”, en gedigen avhandling som belyser hur behandlingen kan förbättras ur flera aspekter för patienter
drabbade av lungcancer i stadium III. Andreas har designat och driver flera akademiska studier av
lungcancerbehandling på nationell och Skandinavisk basis. Han har varit med i utformningen av
patientöversikten inom lungcancerregistret. Han är aktiv inom undervisning av lungcancer, både för läkare,
studenter och patientföreningar. Han arrangerat olika kurser, bland annat ett antal efterutbildningskurser för
seniora läkare samt har pågående forskningsprojekt inom lungcancerområdet, både molekylärgenetiska och
studier av livskvalitet efter behandling.
Andreas är en aktiv medlem i Svenska planeringsgruppen för lungcancer och en person som levererar resultat,
håller sig uppdaterad och påläst gällande all ny behandling inom lungcancerområdet.
Han föreläser sakligt och lättförståeligt för både patienter och närstående.
De patienter som har Andreas som läkare känner sig trygga och har stort förtroende för honom.”

Lungcancerföreningen är en oberoende ideell förening. www.lungcancerforeningen.se

