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Regionernes nye KoordineringsRåd for Ibrugtag-

ning af Sygehusmedicin, KRIS, mødes første  

gang i december 2012. Rådet, der afløser det 

tidligere UVKL under Sundhedsstyrelsen, får til 

opgave at vurdere, om nye EU-godkendte kræft-

lægemidler skal indgå som standardbehandling til 

danske kræftpatienter. 

KRIS skal tage stilling til, om de nye lægemidler 

tilfører en væsentlig øget værdi for kræftpatien-

ter. Og så skal rådet sikre, at alle patienter får en 

hurtig og lige adgang til den bedste behandling. 

Det fortæller formanden for KRIS, Steen Werner 

Hansen, i et interview til Perspektiv & debat.

Meldingen er et klart signal om, at myndighederne 

fortsat bakker op om, at danske kræftpatienter 

ikke skal affinde sig med mindre end det ypperste. 

Det er et godt signal i en tid, hvor der fra  

politisk side faktisk har været lidt stille omkring 

det nationale danske kræftprojekt – og hvor vi fra 

tid til anden har måttet lægge øre til en priorite-

ringsdebat præget af antydninger om, at vi måske 

alligevel ikke har råd til alt det nye. Men det er 

også et vigtigt signal for selve sjælen i vores of-

fentlige sundhedsvæsen - nemlig tilliden til, at der 

bliver taget optimalt hånd om én, når sygdommen 

rammer. 

Netop patienternes tillid betegner direktør i 

Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen, 

som altafgørende. I et interview med Perspektiv 

& debat byder Leif Vestergaard Pedersen KRIS 

velkommen. Men han lover samtidig, at Kræftens 

Bekæmpelse vil lave den nødvendige larm, hvis 

rådet lægger unødige hindringer i vejen for  

lægernes mulighed for at tilbyde de bedste  

behandlinger til deres patienter.

Lad os håbe, at KRIS får lov til at udføre sit arbejde 

i fred og ro.

God læselyst!
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Kampen mod KræfTen:
Der er stadig medvind!

Kampen mod kræft er i medvind. Det budskab var overskriften på en slags 

program-artikel i det første nummer af Perspektiv & debat, som udkom i 

2006. Og faktisk var overskriften ment som en bevidst modificering af et 

jubelbudskab, som med jævne mellemrum dukkede op i dagspressen og 

andre steder; nemlig at nu vinder vi kampen mod kræften.

– Det væsentligste, der er sket siden 2006, er nok, at vi er blevet i stand til at lave hel-genom-analyser af både tumorer og af hele mennesket, 
vurderer overlæge dr.med. Mikael Rørth, Onkologisk klinik på Rigshospitalet. 

Måske går det langsommere, end mange havde håbet på, men vi vinder stadig terræn i kampen mod kræften.  
Perspektiv & debat har fået to af vores førende klinikere til at gøre status - 6 år efter at man flere steder i de  
danske medier kunne læse, at sejren over kræftsygdommene nu er inden for rækkevidde.  
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Et af udgangspunkterne for det glade budskab dengang var, at den da-

værende chef for National Cancer Institute i USA blev citeret for, at man 

allerede i 2015 ikke længere vil dø af en kræftsygdom. Han henviste samtidig 

til, at fremtidens nye biologisk målrettede behandlinger ville ændre kræften 

til en kronisk sygdom, på samme måde som fremstillingen af insulin havde 

gjort med diabetes.

– Jeg tror, at vi var mange, der lyttede til den forudsigelse med betydelig 

skepsis. Og ser vi længere tilbage i historien, er der adskillige fortilfælde, 

hvor store og små videnskabelige opdagelser er blevet blæst op i avisspal-

terne og præsenteret som den endelige sejr over kræften, påpeger over-

læge dr.med. Mikael Rørth, Rigshospitalet, som var en af de to eksperter, 

der i 2006 hjalp os med kigge bag om jubelbudskaberne.

– Men kernen i den historie, vi fortalte i 2006, var, at vi gennem en årrække 

havde fået et nyt og indgående kendskab til kræftsygdommenes biologi, og 

at vi med dette udgangspunkt i fremtiden ville blive i stand til at udvikle be-

handlinger, som mere målrettet og effektivt ville kunne blokere eller hæmme 

kræftens udvikling og vækst. Den historie er i mellemtiden blevet bekræftet, 

og den holder også stadig vand, når vi kigger fremad, tilføjer han.

Individualiseret kræftbehandling
– Siden 2006 er vores viden jo vokset betydeligt, men da det stadig tager lang 

tid at omsætte viden til færdigudviklede behandlingstilbud til patienterne, er 

den største forskel på dengang og nu nok i virkeligheden, at gabet mellem 

vores viden og behandlingsmulighederne er blevet endnu større, siger  

Mikael Rørth. Han har indvilget i at hjælpe os med en frisk status – denne 

gang sammen med lederen af Fase 1 Enheden på Rigshospitalets onkologi-

ske afdeling, overlæge, ph.d. Ulrik Lassen, som til daglig arbejder med tidlige 

kliniske forsøg med nye lægemidler. På den baggrund tøver han ikke med at 

bekræfte, at vejen fra ny viden til nye anvendelige behandlinger er lang.

 

– Man regner med, at det i gennemsnit tager 8 år og koster adskillige 

mia. dollars, fra man finder og beskriver molekylet, til man kan afslutte de 

nødvendige randomiserede kliniske forsøg. I perioden fra 2006 til i dag ser 

det dog ud til, at man har lært af nogle af de fejl, man gjorde dengang – for 

eksempel at det ikke er hensigtsmæssigt at gennemføre de randomiserede 

afprøvninger med store uselekterede diagnosegrupper, siger Ulrik Lassen.

– En af den nærmeste fremtids meget store udfordringer er at blive i stand til at håndtere 
den enorme informationsmængde, som følger med udviklingen af de genteknologiske 
testmetoder, forudser overlæge, ph.d., Ulrik Lassen, som leder Fase 1 Enheden på 
Rigshospitalets onkologiske afdeling.

Gabet mellem vores viden og vores 
behandlingsmuligheder er endnu større 

i dag end i 2006. 



– I dag er der i langt højere grad fokus på at individualisere behandlings-

strategierne. Samtidig med udviklingen af den nye medicin leder man efter 

værktøjer til at identificere de patienter, som har gavn af medicinen. Det gør 

det nemlig muligt at påvise god effekt med deltagelse af meget færre patien-

ter – og dermed også meget hurtigere end med de store diagnosegrupper, 

forklarer Ulrik Lassen.

Genomet
– Det væsentligste nye siden 2006 er nok, at vi er blevet i stand til at lave 

hel-genom-analyser både af tumorer og af hele mennesket. Det betyder 

netop, at vi via bioinformatikken kan blive meget bedre til at udvælge de 

rigtige patienter til de rette behandlinger, siger Mikael Rørth.

– I et klinisk perspektiv bliver en af de store udfordringer her at finde ud af at 

håndtere de enorme informationsmængder – for det er stadig dyre analyser, 

og det er også svært at finde ud af, hvilken information, der er vigtig, og 

hvilken der er mindre vigtig. Det kan vi som klinikere ikke håndtere selv – vi 

er afhængige af, at analysespecialerne opruster med de nødvendige kom-

petencer. Og så skal organisationen på plads, så vi kan sikre lige adgang til 

analyserne for alle landets kliniske afdelinger, supplerer Ulrik Lassen.

– Men det er en udvikling, der også vil blive lagt pres på fra patientside, i 

takt med at de nye muligheder og gennembrud finder vej til avisspalterne, 

forudser han.

– Og det kommer til at gå hurtigt – prisen for genanalyserne falder hurtigt, 

og pludselig bliver det realistisk at få dem gjort til en del af rutinerne i klinik-

ken. I en forsidehistorie forudså tidsskriftet Nature for nylig, at det snart 

bliver lige så hurtigt at få lavet en genom-analyse, som at hive stetoskopet 

op af kittellommen, fortæller Mikael Rørth.

– Med de nye genetiske og molekylære diagnostiske værktøjer vil vi også 

se en udvikling, som går i retning af en helt ny klassificering af kræftsyg-

dommene. Som klinikere har vi brug for en karakteristik af sygdommen, vi 

kan handle ud fra, og i takt med at de nye behandlinger vinder indpas, vil vi 

selvfølgelig få mere fokus på kræftcellernes genetiske og molekylære udtryk 

end på primærtumorens oprindelige lokalisering, forudser Mikael Rørth. 

Kombinationsbehandling
– Bestemmelsen af geno- og fænotyper vil dog fortsat primært tjene til at 

skåne patienter for behandlinger, som de ikke har nogen gavn af. Når det 
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Vi vinder kampen mod 
kræften, lyder det sam-
stemmende fra såvel 
forskningslaboratorierne 
som klinikken. Perspektiv 
& debat har tjekket efter, 
om der virkeligt er hold i 
det glade budskab.

Kampen mod 
 kræft er i 

Det er ganske vist. Mange års mismod i kræft- 

behandlingen er afløst af en ny optimisme 

blandt kræftområdets forskere og klinikere, 

og nyheden er tilmed sluppet ud i den store 

offentlighed. Således kunne Morgenavisen 

JyllandsPosten i juli præsentere sine læsere 

for jubelbudskabet: Vi vinder kampen mod 

kræften!

Budskabet handler kort fortalt om, at omtrent 

30 års forskning har banet vej for en nærved 

fuldstændig indsigt i de basale biologiske 

processer bag kræftsygdommenes opståen 

og udvikling – og at det, der nu mangler, er at få 

omsat denne viden til effektive og sikre målret-

tede terapier, som kan stoppe eller hæmme de 

patologiske processer. 

Og målet skulle være inden for synsfeltet. 

Morgenavisen JyllandsPosten citerer chefen 

for National Cancer Institute i USA, Dr. Andrew 

von Eschenbach, for den superoptimistiske 

prognose, at vi allerede i 2015 er nået så langt, 

at der ikke længere vil være nogen, der dør af 

”I tidligere tiders udviklingsprincipper tog man udgangspunkt i 
bestemte egenskaber, for eksempel væksthæmning eller drab 
af kræftceller, og testede en masse stoffer uden nødvendigvis at 
vide, hvordan de virkede”

Seks proceselementer

     Mikael Rørth og Paul Kristjansen er enige 

om, at kræftsygdommens biologiske liv i 

dag er velbeskrevet. De er også enige om, 

at en af de bedste introduktioner til emnet 

fortsat kan findes i en artikel fra tidsskriftet 

Cell fra 2001. Derudover henviser de til 

en nyere – og mindst lige så fremragende 

- oversigtsartikel fra Nature Medicine 2004, 

som kæder tingene sammen på en over-

raskende klar måde.

I Cell-artiklen beskrives seks basale 

proceselementer for kræftsygdommens 

opståen og udvikling – elementer, som vil 

være oplagte mål for fremtidens målrettede 

terapier:

1.  Manglende vækstkontrol

2.  Manglende følsomhed for væksthæmning

3.   Manglende apoptose (cellers evne til 

selvdestruktion)

4.  Ubegrænset delingspotentiale

5 .  Angiogenese (dannelse af blodkar til 

tumor)

6.  Proteolyse (spredning og invasion af 

omgivende væv)  

Referencer: 

1)  Hanahan D, Weinberg RA. The hallmarks of cancer. Cell 
100(1),  jan. 2000, s. 57-70.

2)  Vogelstein B, Kinzler KW. Cancer genes and the pathways 
they control. Nature Medicine, Vol. 10, nr. 8, aug. 2004, 
s. 789-99.

Mikael Rørth Paul E. G. Kristiansen

deres kræftsygdom. Von Eschenbach sam-

menligner den nye biologiske og målrettede 

behandlingsstrategi med, hvad insulinen tilførte 

diabetesbehandlingen i begyndelsen af forrige 

århundrede. De målrettede kræftterapier vil 

med andre ord gøre det muligt at ændre de i 

dag dødelige kræftdiagnoser til kroniske syg- 

domme, som kan behandles og holdes i skak på 

livstid.    

Men holder jubelsangen – har vi ikke tidligere 

set eksempler på, at lægevidenskaben har 

hævet armene for tidligt? Og er kræftsygdom-

mene, når det kommer til stykket, ikke alt for 

”snedige” til at trække sig eller gå i dvale, blot 

fordi vi udskifter haglgeværet med en riffel med 

kikkertsigte? 

 Dybdegående indsigt

– Jeg er ikke i tvivl om, at de sidste årtiers 

eksplosion af biologisk viden med sikkerhed 

vil føre til nye, stærkt forbedrede behandlinger. 

Den udvikling er ganske tydelig og faktisk i 

fuld gang, fastslår læge dr. med. Paul E. G. 

Kristjansen, som i en årrække har forsket i 

kræftsygdomme som leder af Laboratorium 

for Eksperimentel Onkologi ved Københavns 

Universitet, og som i dag er science director 

hos Novo Nordisk A/S.

Professor og overlæge Mikael Rørth fra Onko-

logisk Klinik på Rigshospitalet har også svært 

ved at bevare pessimismen.

– Vi er i fuld gang med at omsætte 30 års 

forskningsresultater i markant forbedrede 

behandlingstilbud til kræftpatienterne. Og den 

udvikling, som nu er sat i gang, vil helt sikkert 

vende op og ned på det billede, vi hidtil har 

haft af, hvad det vil sige at få en kræftsygdom, 

siger han. 

Paul E. G. Kristjansen og Mikael Rørth bekræf-

ter således samstemmende, at det er den basale 

biologiske indsigt, der skal bane vej for de frem- 

skridt i behandlingstilbudene, som kræftpatien-

terne vil komme til at mærke. Og forskellene i 

de tos beskrivelse af denne udvikling, som de 

medvind
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Mikael Rørth og Paul Kristiansen, forskningschef hos Novo Nordisk, hjalp i en artikel i 2006 Perspektiv & debats læsere med at kigge 
dagspressens bebudelser af en snarlig sejr over kræften efter i sømmene. 



Kemoterapien består
Hverken Mikael Rørth eller Ulrik Lassen kan få øje på en fremtid, 

hvor fremkomsten af nye målrettede kræftlægemidler har overflødig-

gjort kemoterapien.

– I nogle tilfælde ser vi så massive drab af kræftceller ved kemote-

rapi, at det er svært at forestille sig, at vi vil kunne undvære den. Det 

gælder for eksempel anvendelsen af platinholdige regimer i behand-

lingen af testescancer og carboplatin i behandlingen af småcellet 

lungekræft, lyder meldingen fra Mikael Rørth.

– Det er stadig kemoterapien, der skal slå kræftcellerne ihjel. De nye 

målrettede terapier kan holde kræften nede og bremse væksten, 

men når de ophører med at virke, eller man stopper behandlingen 

med dem, vender kræften normalt tilbage – nogle gange med en 

rebound-effekt, hvor man næsten får indtryk af, at kræften skal 

indhente det tabte. Og ser vi på historikken, er det undtagelsen fra 

reglen, at de nye målrettede lægemidler anvendes som monoterapi. 

De anvendes stort set alle i kombination med kemoterapi, 

siger Ulrik Lassen.
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Vi har allerede set overraskende gode resultater i 
forsøg med kombinationsbehandling med flere 
målrettede stoffer ved kræftformer, hvor behandlingen 
med de enkelte stoffer ikke har virket.

drejer sig om at finde nye stoffer og nye angrebsmål, må vi stadig igennem 

de tidskrævende kliniske undersøgelser, siger Mikael Rørth. 

– Men også her sker der noget. I de senere år er der introduceret omkring 

10 nye målrettede stoffer om året, og mange af dem har været rettet mod 

helt nye targets. Det har tilvejebragt store fremskridt i den mediane overle-

velse for patienter med udbredt kræft. Og med tiden vil flere af disse stoffer 

rykke op i hierarkiet og opnå en plads i efterbehandlingen til kirurgien, hvor 

overlevelsesgevinsten er endnu større, supplerer Ulrik Lassen.

– De nye målrettede behandlinger giver dog primært længere levetid og ikke 

decideret helbredelse. Den store udfordring er resistensudviklingen. Når 

det lykkes at blokere en signalvej med én behandling, finder kræften nye 

eller parallelle signalveje, som så må blokeres med stoffer, der har helt andre 

targets. Derfor forsøger man i stigende grad at effektivisere behandlingerne 

ved at anvende flere målrettede lægemidler i kombination. Og her har vi 

allerede set overraskende gode resultater med kombinationsbehandling med 

flere målrettede stoffer ved kræftsygdomme, hvor behandlingen med de 

enkelte stoffer ikke har virket. Vi har endda set eksempler på, at de bivirk-

ninger, man oplever ved anvendelse af enkeltstofferne, forsvinder, når de 

anvendes i kombination, påpeger Ulrik Lassen. 

Vi vinder terræn
– Man kan sige, at udfordringen for den målrettede kræftbehandling er 

den samme som i 2006: Nemlig at kræften finder nye signalveje, udvikler 

resistens mod de nye behandlinger eller, på basis af stamceller, udvikler helt 

nye typer af kræftceller, bekræfter Mikael Rørth. 

– Kræftceller er meget heterogene, og derfor er de en mere kompleks mod-

stander end de fleste andre sygdomme. Og derfor er sammenligningen med, 

hvad insulinen gjorde for diabetespatienter, heller ikke særlig rammende. 

Når det gælder kræft, er det mere retvisende at tale om sygdomsfri overle-

velse end om forvandling til kronisk sygdom. Hos nogle patienter lykkes det 

helt at fjerne kræften, men den vil altid kunne dukke op igen. Hos andre lyk-

kes det at finde en behandling, som ikke fjerner kræften, men som kan holde 

den i skak eller forsinke udviklingen. Er det en relativt langsomt udviklende 

kræftsygdom som for eksempel brystkræft, begynder det i nogle tilfælde at 

ligne en livslang overlevelse, siger han.

– Og så må vi ikke glemme, at kampen mod kræften har mange fronter. Det 

er stadig fremskridtene på kirurgiens område, som baner vej for, at flere kan 

blive kureret for deres kræftsygdom. Stråleterapien bliver også hele tiden 

bedre og mere skånsom, og endelig har indsatsen på forebyggelsesområdet 

en afgørende betydning for den generelle reduktion i kræftdødeligheden. 

– Så selv om det måske går langsommere, end optimisterne havde håbet, så 

vinder vi faktisk hele tiden nyt terræn i kampen mod kræften, slutter 

Mikael Rørth.

 

    



– Vi ved fra litteraturen, at tarmkræft, som har spredt sig til leveren, kan 

differentieres på baggrund af en analyse af kræftcellernes måde at vokse på 

i leveren, forklarer Rikke Eefsen om sit ph.d.-projekt, som hun gennemfører 

med overlæge, dr.med. Kell Østerlind, Rigshospitalet, som vejleder.

– Det ser også ud til, at denne variation har betydning for prognosen, men 

nøjagtig hvilken, og hvilket klinisk potentiale, variationen rummer, skal mit 

projekt bidrage til at kaste lys over, forklarer hun. 

– Der er en stigende interesse for at undersøge metastaser. Kræftcellerne 

i metastaserne optræder typisk lidt anderledes end i primærtumorerne, 

blandt andet fordi de vokser i et andet væv eller organ. Jo mere præcist vi 

kan karakterisere den enkelte patients kræftsygdom, jo større er chancen 

for at optimere vores behandlinger via individualiserede behandlingsvalg, 

tilføjer hun om det kliniske perspektiv i projektet. 

Analyserer bortopererede levermetastaser
Metastaser i leveren kan kun vokse, hvis kræftcellerne tilpasser sig til det 

omgivende mikromiljø i leveren, da de ellers vil blive opfattet som fremmede 

og blive afstødt. Det er her, man tidligere har påvist, at denne tilpasning 

udtrykkes i tre forskellige vækstmønstre (se boks).

– Mit arbejde går ud på at undersøge den prognostiske betydning af de 

forskellige vækstmønstre, og om tidligere behandling med kemoterapi og 

angiogenese-hæmning har betydning for, hvor hurtigt, og i hvilket mønster 

levermetastaserne udvikler sig. Det gør jeg ved at analysere levermetastaser 

fra tarmkræftpatienter, som er blevet opereret for levermetastaser på  

Rigshospitalet i perioden 2007-2010.

Kliniske perspektiver
– Vi ved, at vækstmønstrene i levermetastaser har forskellig prognose og 

forskellig biologi, herunder forskelle i angiogenese, bindevæv og protein-

nedbrydning. Konkret skal jeg kigge på, om vækstmønstrene kan relateres 

til risikoen for tilbagefald efter operation, og om prognosen og biologien  

for de enkelte vækstmønstre ændrer sig ved behandling med kemoterapi  

og angiogenese-hæmning. Med hensyn til vækstmønstrenes biologi under-

søger vi proteinmarkører, der er relateret til angiogenese, inflammation  

og invasion.

– Ved at blive klogere på kræftcellers vækstmåde ved metastasering til  

leveren håber vi at få viden om, hvorfor en specifik behandling ikke virker, 

eller ophører med at virke efter et stykke tid. De proteinmarkører, vi under- 

søger, kan være potentielle markører for respons på den onkologiske 

behandling inden leveroperationen. På den måde vil mit arbejde på længere 
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TyK- og endeTarmsKræfT:

Metastaseundersøgelser 
skal bane vej for mere 
effektiv behandling
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Biologisk klassificering af kræftsygdomme rummer nøglen til fremtidens mere effektive kræftbehandlinger. 
På Rigshospitalet søger ph.d.-studerende Rikke Eefsen efter det kliniske potentiale i, at tyk- og endetarmskræft 
vokser forskelligt fra patient til patient efter spredning til leveren.



sigt kunne bidrage til at identificere metoder til at forudbestemme, om  

specifikke behandlinger kan have god effekt for den enkelte eller ej. For 

eksempel vil mit projekt kunne bidrage til at afklare, om levermetastasernes 

vækstmønstre bør afdækkes inden stillingtagen til behandling for at sikre 

den optimale behandling til hver enkelt patient. 

– Med billeddiagnostiske værktøjer vil vi forhåbentlig blive i stand til at 

analysere metastasernes vækstmønstre inden en eventuel operation og 

på den måde få et bedre grundlag for at individualisere behandlingsvalget, 

forklarer Rikke Eefsen. Hun understreger, at hendes forskning kan generere 

hypoteser, men at disse skal afprøves i fremadrettede forsøg, inden de kan 

finde plads i standardtilbuddet til fremtidens tarmkræftpatienter.

Ph.d.-studerende Rikke Eefsen og hendes vejleder overlæge dr.med Kell Østerlind, 
Rigshospitalet, undersøger, om forskelle i levermetastasernes vækstmiljø kan 

anvendes til at sikre patienter med fremskreden tarmkræft 
en mere individualiseret og effektiv behandling.
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Belgiske forskere beskrev i 2001 tre forskellige vækstmønstre for 

levermetastaser ved tarmkræft:

1. Desmoplastisk vækst: Metastaserne indkapsles af bindevæv i   

 forhold til det omliggende levervæv.  

2. Pushing-vækst: Metastaserne skubber til og invaderer de 

 foranliggende leverceller. 

3. Replacement-vækst: Metastase-cellerne erstatter leverceller, 

 hvorved den oprindelige levercelle-struktur bevares.

Ref.: Vermeulen PB et al. Liver metastases from colorectal 

adenocarcinomas grow in three patterns with different angiogenesis 

and desmoplasia. J Pathol 2001 Oct;195(3):336-42.
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Tre vækstmønstre

Der er en stigende interesse for at undersøge 
metastaser, blandt andet fordi kræftcellerne her 

optræder lidt anderledes end i primærtumorerne.



– Egentlig var det lidt af en tilfældighed, at jeg for et par år siden kom til at 

sidde ved siden af Axel Grothey under en faglig konference i København, 

hvor han var oplægsholder. Og som udgangspunkt var det faktisk ham, der 

udtrykte et ønske om at etablere en udvekslingsordning for yngre læger med 

en europæisk kræftafdeling, fortæller overlæge Lone Nørgaard, som leder 

det gastro-intestinale team på Rigshospitalets onkologiske afdeling.

Axel Grothey er professor og tilknyttet tarmkræft-teamet på Mayo Clinic, 

Minnesota, USA. Mayo Clinic hører til blandt USAs absolut førende klinikker 

inden for behandlingen af kræft.  

Perspektivet er en udvekslingsordning
– Det er nok lidt for tidligt at kalde det en tradition, men det er bestemt 

intentionen at udvikle samarbejdet til en tilbagevendende begivenhed. Vi har 

foreløbig haft en af vores yngre læger på et månedlangt ophold på klinikken 

i Minnesota, og jeg har også selv haft mulighed for at aflægge klinikken et 

besøg. Om en måned sender vi så den næste yngre læge i hoveduddannelse 

derover, fortæller Lone Nørgaard.

– Det er relativt nemt for os at sende en læge af sted, selv om vi selvfølgelig 

må tage hensyn til bemandingen i vores egen klinik. Det er ligeledes let at 

komme til Mayo-klinikken, da den har en lang tradition for at modtage besøg 

af læger fra hele verden. Her er det selvfølgelig en stor fordel, at de kan tage 

imod besøg uden at skulle ændre sprog i de daglige procedurer. 

– Problemerne er større den anden vej. De yngre læger i USA arbejder i 

mere intensive og programlagte uddannelsesforløb. Det kan derfor være 

svært for dem at finde tid til en måneds fravær. Men det er bestemt ambitio-

dansK-amerIKansK 
uddannelsessamarbejde: 

Unge danske onkologer 
henter inspiration i USA

– Det er bestemt ambitionen, at vi også på et tidspunkt skal 
kunne tage imod besøg af unge læger fra Mayo-klinikken, siger 
overlæge Lone Nørgaard, som leder GI-teamet på Rigshospitalets 
onkologiske klinik.

Unge læger fra Rigshospitalets onkologiske afdeling har fået en unik mulighed for at hente inspiration til deres 
speciallægeuddannelse via et ophold på et af USAs absolut førende kræfthospitaler, Mayo Clinic i Minnesota. 
Overlæge Lone Nørgaard, der står bag initiativet, håber, at det kan blive en tilbagevendende ordning, som også 
giver unge amerikanske kræftlæger mulighed for at besøge klinikken på Rigshospitalet.
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nen, at vi også på et tidspunkt skal kunne tage imod besøg af unge læger fra 

Mayo-klinikken, siger Lone Nørgaard.

Forskelle og ligheder
- Det er et projekt, der også har fået bevågenhed fra ledelsen af den onko-

logiske klinik på Rigshospitalet, som har udtrykt interesse for at få lignende 

aftaler for andre af afdelingens kræftspecialer, fortæller Lone Nørgaard.

– Perspektivet er først og fremmest at stimulere den interesse, man som 

ung læge i speciallægeuddannelse allerede har i forvejen. Jeg tror ikke, at 

der er meget store forskelle med hensyn til den basale behandling, vi giver 

vores patienter. Det er jo den samme litteratur, vi baserer vores behand-

lingsvalg på, og i det danske sundhedsvæsen har vi – i modsætning til hvad 

mange faktisk tror – adgang til at tilbyde vores patienter de bedste blandt de 

kendte, dokumenterede behandlinger, påpeger Lone Nørgaard. 

– Det spændende perspektiv ligger snarere i at få mulighed for på nærmeste 

hold at iagttage de forskelle og ligheder, der er i vores faglige kulturer og 

faglige organisation – herunder ikke mindst den måde undervisningen er 

tilrettelagt på, tilføjer hun.

– Den mest iøjnefaldende forskel var nok patienternes tilgang til systemet 

og systemets tilgang til patienterne. De amerikanske onkologer er special-

læger med stort S. De tager ikke noget ansvar for understøttende behand-

ling, pleje, rehabilitering og andre af de udfordringer, som følger med, når 

man rammes af en kræftsygdom. Det er grundlæggende patienternes eget 

ansvar, og de forventer da heller ikke, at det er noget, som onkologerne skal 

beskæftige sig med, forklarer 1. reservelæge på den onkologiske klinik på 

Rigshospitalet, Mads Nordahl Svendsen, som sidste år tilbragte en måned 

hos professor Axel Grothey og hans team på Mayo-klinikken.

– I Danmark arbejder vi meget mere tværfagligt i teams, hvori f.eks. syge-

plejerskerne spiller en meget vigtig koordinerende rolle. I USA møder man 

overhovedet ikke en sygeplejerske under besøget hos onkologen. I det hele 

taget tror jeg, at forskellighederne beror på nogle grundlæggende kulturfor-

skelle, som så også viser sig i måden, hvorpå klinikken og uddannelsesforlø-

bene er organiseret, siger han.

Selekteret patientgruppe
Gennemsnitspatienten på Mayo-klinikken er væsensforskellig fra gennem-

snitspatienten på Rigshospitalets onkologiske klinik.

– Amerikanske kræftpatienter behandles som udgangspunkt lokalt hos 

privatpraktiserende onkologer, som først visiterer deres patienter til klinik-

ken, når sygdommen udvikler sig på en måde, som kræver særlig specialist-

vurdering. Derfor er det en selekteret patientgruppe med specielle og mere 

komplicerede kliniske udfordringer, man møder på Mayo-klinikken, fortæller 

Mads Nordahl Svendsen.  

Unge danske onkologer 
henter inspiration i USA

Samme behandlinger 
– forskellige kulturer
For Mads Nordahl Svendsen var det en særdeles inspirerende oplevelse at besøge Mayo-klinikken. Behandlingerne 
er stort set de samme, men kulturen, organisationen og uddannelsen er meget anderledes, fortæller han.
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– Det er nok også den basale årsag til, at man får indtryk af, at behandlingen 

foregår mere individualiseret, og at der improviseres mere i valget af be-

handlinger, end vi er vant til herhjemme. Mange af patienterne har allerede 

været igennem flere behandlinger, hvilket giver mere råderum til at forlade 

standardalgoritmerne, tilføjer han.

– Det kræver, at man kan sin litteratur, og en af de store oplevelser for 

mig var Axel Grotheys enorme overblik på det område. Hver gang jeg var i 

audiens, kom jeg ud med flere nye artikler, som han havde henvist til. Til sidst 

foreslog jeg, at jeg fik en USB med hans samlede litteraturliste, og at han så 

kunne henvise til et nummer på listen.  

Undervisning i ambulatoriet
Undervisningen af uddannelseslægerne på Mayo-klinikken foregår i direkte 

forbindelse med ambulatoriet. De unge læger er tilknyttet en speciallæge, 

som i sidste instans har ansvaret for behandlingen af de enkelte patienter. 

– Flere gange tog jeg mig selv i at tænke, om den unge læge dog ikke kunne 

bidrage til at fremme produktiviteten og påtage sig et lidt større ansvar for 

egne beslutninger. Men de har mere lægetid til rådighed pr. patient, end vi 

har. Jeg oplevede det også som fagligt berigende at lytte med på de mange 

spontane konfereringer, hvor problemstillingerne blev vendt en ekstra gang 

i et kvalificeret fagligt perspektiv, inden beslutningerne blev truffet, fortæller 

Mads Nordahl Svendsen.

– Hos os er konferencerne i langt højere grad sat i system, og vores multi-

disciplinære konferencer kender de slet ikke til. Tværfagligheden etableres i 

stedet via personlige kontakter, hvor den behandlende onkolog tager direkte 

kontakt til de specialister, som han har brug for, for hurtigt at få patienten 

bragt videre i systemet. Patienterne kommer ofte langvejs fra, og klinikken 

kalkulerer derfor ikke med at indlægge ventetider på flere dage i udred-

nings- og behandlingsforløbene. Patienten bliver typisk sendt ned i kantinen 

med en spisebillet, mens onkologen ordner en tid hos den specialist, som 

skal bringe vedkommende direkte videre i sit udrednings- eller behandlings-

forløb, forklarer han.

 

Inspirerende
Mads Nordahl Svendsen er ikke i tvivl om, at månedsopholdet i Minnesota 

har været en stor inspiration for hans egen speciallægeuddannelse.

   

– Jeg kom hjem med et klart indtryk af, at vi herhjemme er på faglig om-

gangshøjde. Men jeg synes, at det var spændende at opleve den meget 

fokuserede lægefaglighed, som driver deres klinik. For eksempel har jeg 

tænkt på, om det er muligt for os i lidt højere grad at adskille den lægelige 

og sygeplejefaglige tilgang til patienterne – om det kunne bane vej for en 

styrkelse af begge fagligheder. Jeg ved det ikke, men det kunne være spæn-

dende at prøve.

– Derudover blev jeg også lidt optaget af potentialet i den ambulatorie-

baserede uddannelse. Kombinationen af, at det er de unge læger, der møder 

patienterne i ambulatorierne, men at ansvaret for beslutningerne ligger hos 

en speciallæge, som så at sige svæver lidt over vandene. Jeg er selv meget 

optaget af, at kræftbehandlingen bevæger sig mere og mere i retning af 

individualiseret behandling. og deres måde at arbejde på giver en interessant 

adgang til som ung læge at få vendt de konkrete kliniske problemstillinger på 

højeste faglige niveau, slutter Mads Nordahl Svendsen.

– Som onkolog er man i USA mere entydigt lægefagligt orienteret end i Danmark, 
hvor vi arbejder mere ”holistisk” i tværfaglige teams. Jeg ved ikke, hvad der er bedst 
for patienterne, men det er en meget stor forskel, fortæller 1. reservelæge 
Mads Nordahl Svendsen, Rigshospitalet.
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- For det første er hjernetumorer ofte forbundet med et meget aggressivt 

sygdomsforløb. For det andet er det en sygdom, som i usædvanlig grad 

rammer hele familien, der ud over selve sygdommen også skal forholde sig 

til, at det familiemedlem, der rammes, meget ofte ændrer personlighed. 

Derfor var der faktisk ikke mange, som troede, at der i denne patient- og 

pårørendegruppe var overskud til at påtage sig dette arbejde, fortæller 

overlæge dr.med. Hans Skovgaard Poulsen, som er leder af det neuro-

onkologiske team på Rigshospitalet.

Inspiration fra hinsidan
Historien starter i 2010, hvor Hans Skovgaard Poulsen kommer i kontakt 

med en svensk kvinde, hvis mand er død af en hjernetumor. Sammen med 

en professor fra Karolinska Universitetshospital har hun taget initiativ til 

en patientforening for svenske hjernetumorpatienter og deres pårørende. 

Det inspirerer Hans Skovgaard Poulsen til at samle en dansk initiativgruppe 

bestående af neurokirurger, onkologer og sygeplejersker fra hele landet, 

samt en pårørende.

- Jeg havde længe tænkt, at der var behov for et initiativ, der kunne bane 

vej for mere fokus på sygdommen. Det var baggrunden for, at vi i Initiativ-

gruppen i 2011 besluttede at lave Hjernetumordagen, fortæller han.

- Initiativet viste sig hurtigt at være en kæmpe succes. Selv om tilmel-

dingslisten hurtigt blev overtegnet, kom folk valfartende fra hele landet, for 

man skulle jo nok finde en plads til dem alligevel, husker Hans Skovgaard 

Poulsen, som fremhæver, at styrken ved Hjernetumordagen er, at den giver 

patienter og pårørende et forum, hvor de kan mødes og udveksle erfaringer.

Styrket fagligt samarbejde og solidt offentligt fokus
– For os i fagmiljøet er det også vigtigt, at vi kommer ud og får et indtryk af, 

hvad der rører sig på patient- og ikke mindst på pårørendesiden. Det gør 

vi på Hjernetumordagen, og jeg tror, at det kan hjælpe os til at møde vores 

patienter og pårørende på den bedste måde i vores klinik. Og så giver 

Hjernetumordagen et godt og solidt offentligt fokus på det, vi laver. Og vi 

kan jo faktisk præsentere gode behandlingsresultater, siger 

Hans Skovgaard Poulsen.

Styrken ved Initiativgruppen bag Hjernetumordagen er, ifølge et af med-

lemmerne, Charlotte Haslund, 1. reservelæge, onkologisk afdeling, Aalborg 

Sygehus, netop, at det er en netværksgruppe med deltagelse af både 

neurokirurger, onkologer og sygeplejersker fra hele landet og, ikke mindst, 

en pårørende:  

Patient- og pårørende-
initiativ med succes
- Hjernetumordagen har bragt behandlere, patienter og 
pårørende tættere sammen – og banet vej for en lands-
dækkende patientforening.

På meget kort tid er det lykkedes en gruppe dedikerede professionelle, patienter og pårørende at etablere en  
årlig Hjernetumordag med over 400 deltagere fra hele landet. I kølvandet er det tilmed lykkedes at skabe en  
landsdækkende HjernetumorForening. 
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– Det gør, at vi, der behandler patienterne, kommer rundt om hele perso-

nen og ser de problemstillinger, som hjernetumorpatienter og deres pårø-

rende oplever, fra alle sider.  Det tætte samarbejde på tværs af faggrupper 

og landsdele betyder også, at vi bedre kan hjælpe hinanden og samarbejde 

i hverdagen og sikre, at patienterne får den samme optimale behandling, 

uanset hvor i landet de bor, forklarer hun.

Fra netværk til forening
Hans Skovgaard Poulsen mødte Bitten Næsted i efteråret 2008, da han 

behandlede hendes far for en hjernetumor – og hun kom med i Initiativ-

gruppen.

– Som pårørende oplevede jeg, at der var behov for et sted, hvor patienter 

og ikke mindst pårørende kunne mødes, og for en hjemmeside, hvor man 

kunne få information om sygdommen på dansk. I Initiativgruppen fandt jeg 

ud af, at lægerne og sygeplejerskerne også manglede et sted, de kunne 

henvise til, fortæller Bitten Næsted. 

Hun tog derfor kontakt til den daværende formand for den svenske 

hjernetumorforening og Kræftens Bekæmpelse, og i sit oplæg på den 

første Hjernetumordag i 2011 inviterede hun patienter og pårørende til et 

satellitmøde for at starte et netværk. 25 patienter og pårørende mødte 

op til satellitmødet, hvor de bl.a. definerede netværkets formål. Siden er 

netværket vokset, og i 2012 blev HjernetumorForeningen stiftet.

Vi valgte at gå skridtet videre  
og stifte en forening.

– For os i fagmiljøet er det vigtigt, at vi kommer ud 
og får et indtryk af, hvad der rører sig blandt 
patienterne og ikke mindst deres pårørende. 
Det gør vi på Hjernetumordagen, siger overlæge, 
dr.med. Hans Skovgaard Poulsen, Rigshospitalet.

– Det tætte samarbejde på tværs af faggrupper og 
landsdele betyder, at vi bedre kan hjælpe hinanden 
og samarbejde i hverdagen, siger 1. reservelæge 
Charlotte Haslund, Onkologisk afdeling på 
Aalborg Sygehus.

– Vi er ambitiøse og har store drømme for 
vores forening, siger Bitten Næsted, formand 
for HjernetumorForeningen og medlem af 
Initiativgruppen bag Hjernetumordagen.
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– Vi valgte at gå skridtet videre og stifte en forening, fordi vi gerne vil signa-

lere øget seriøsitet, og fordi vi som forening har mulighed for at søge blandt 

andet tips-midler, som kan give os økonomisk råderum til flere aktiviteter, 

fortæller Bitten Næsted.

I dag har HjernetumorForeningen kontaktpersoner i alle regioner og 

netværksgrupper i flere regioner, som holder temaaftener osv. Foreningen 

har 100 betalende medlemmer, fordelt på 43 patienter, 40 pårørende og 17 

støttemedlemmer.

– Jeg synes, at et medlemstal på 100 er rigtigt flot, når man tager i betragt-

ning, at foreningen netop er blevet stiftet, og at det er en relativt lille patient-

gruppe, siger Bitten Næsted. 

Store ambitioner
– Men vi er ambitiøse og har store drømme for vores forening. Vi er allerede 

nået et godt stykke med de første tre formål – at give patienter og pårø-

rende mulighed for at mødes, at give adgang til information om sygdommen 

og at øge de sundhedsprofessionelles forståelse for, hvordan sygdommen 

påvirker patienter og deres pårørende, siger Bitten Næsted. 

– Fremover skal vi også forfølge de sidste to formål, som er befolkningsop-

lysning og styrket bevågenhed. Vi ønsker, at der er viden om foreningens 

eksistens. Vi vil for eksempel arbejde på at få etableret et ambassadørkorps 

og på at få en protektor, der kan hjælpe med at skabe opmærksomhed 

omkring sygdommen og repræsentere foreningen. Og så skal vi arbejde på 

at påvirke den politiske dagsorden, for eksempel i forhold til rehabilitering, 

sygedagpenge osv., slutter hun. 

•	 Cirka	1250	danskere	rammes	hvert	år	af	en	hjernetumor.	

•	 Sygdommen	rammer	alle	aldersgrupper	-	også	børn.		

•	 Lidt	over	halvdelen	af	patienterne	er	i	live	fem	år	efter	diagnosen.

•	 Afhængig	af	tumorens	placering	i	hjernen	kan	hjernetumor-

 patienter være fuldt funktionsdygtige og i stand til at blive i deres   

 job. Men der er også mange, som får fysiske handicap, som f.eks.  

 ikke at kunne bevæge en arm, eller kognitive forstyrrelser, såsom   

 personlighedsændringer, hukommelsesbesvær og epileptiske  

 anfald.

•	 Hjernetumordagen	blev	første	gang	afholdt	i	2011.	Dagen	sætter			

 fokus på sygdommen, og på hvordan sygdommen påvirker 

 patienter og pårørende.

•	 Bag	Hjernetumordagen	står	en	initiativgruppe	af	læger,	sygeplejer-	

 sker og pårørende fra hele landet.

Kilde: www.cancer.dk
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Fakta om hjernetumorer:

1. At patienter med hjernetumorer og deres pårørende har mulighed  

 for at udveksle erfaringer med og få støtte fra andre i samme 

 situation. 

2. At patienter og pårørende på foreningens hjemmeside kan finde   

 aktuel viden om sygdommen og dens følger og finde information,   

 der kan lette deres dagligdag.   

3.  At sundhedsprofessionelle får en øget forståelse af, hvad det vil sige  

 at leve med en hjernetumor, og hvordan det er at være pårørende til  

 en person med hjernetumor. 

4. At oplyse befolkningen om, hvad det vil sige at leve med en   

 hjernetumor, og hvordan det er at være pårørende til en person   

 med hjernetumor.

5. At få en styrket bevågenhed på forskning og behandling inden for  

 hjernetumorområdet.

Læs mere på www.cancer.dk/hjernetumorforeningen
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HjernetumorForeningens formål:
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Biobanken 
gør det 
hele 
enklere 
og meget 
bedre! 
Estrid Høgdalls hjerte banker for forskning. Det har ført 
hende vidt omkring – herunder til sit nuværende job 
som daglig leder af Dansk CancerBiobanks sekretariat, 
der har til huse på Herlev Hospital. Vi skal bane vej for 
epokegørende forskning til gavn for fremtidens 
kræftpatienter, lyder hendes ambitiøse målsætning 
på projektets vegne. 

porTræT af en Ildsjæl

- Det ultimative mål er, at forskningen resulterer i spændende resultater, 
som kan komme fremtidens kræftpatienter til gode, siger leder af 
Dansk CancerBiobank sekretariat og leder af MolekylærEnheden 

på Patologiafdelingen, Herlev Hospital. ph.d. Estrid Høgdall. 
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– Jeg har altid syntes, det var spændende, at man aldrig ved, hvad det ender 

med, fortæller Estrid Høgdall om baggrunden for, at hun siden 1991 udeluk-

kende har bestridt forskningsrelaterede stillinger.

Mellemstationerne på vejen til jobbet som daglig leder af Dansk CancerBio-

bank har været forskningsstillinger på Statens Seruminstitut og i Kræftens 

Bekæmpelse, samt engagement i forskningsprojekter i blandt andet Holland 

og London. I karriereforløbet er der derudover blevet plads til at tage en mo-

lekylærbiologisk ph.d. fra det medicinske fakultet på KU samt – lidt ”uden for 

nummer” – en merkonomuddannelse og nogle fag på HD-studiet.

– Jeg har flere børn, og det har, i barselsperioder, givet plads til at snuse til en 

helt anden verden end den medicinske forskning, forklarer Estrid Høgdall, som 

dog hele tiden har haft fokus på ét bestemt hjertebarn: 

– 90 procent af min forskning har handlet om ovariecancer, og det er stadig 

et helt særligt interesseområde. Men engagementet i Dansk CancerBiobank 

har givet et bredere udsyn. Jeg har jo kunnet se, at rigtig mange af de samme 

problemstillinger går igen på tværs af kræftsygdommene, fortæller hun.  

Store kvalitetssikrede materialer
– Det var tidligt lidt af en øjenåbner for mig at erfare, at forskning i tilsynela-

dende samme problemstilling risikerer at give helt forskellige resultater. Hvorfor 

nu det? Kan vi ikke gøre noget for at reducere risikoen for, at uerkendte 

små detaljer og tilfældigheder påvirker vores forskning og giver varierende 

analysesvar? Det kan jo få meget store, og måske fatale konsekvenser, for syge 

mennesker, påpeger Estrid Høgdall.

Interessen i at eliminere risikoen for bias i den medicinske forskning går igen i 

hendes ambitioner for Dansk CancerBiobank.

Biobanken skal bruges 
i så mange projekter 

som muligt.

Overblik, tilgængelighed og formidling

Dansk CancerBiobanks it-modul registrerer data for biobankens 

materiale på baggrund af indberetninger fra de afdelinger, som 

indsamler og arkiverer materialet.

– Vores primære opgave er at etablere et overblik og sikre en let 

adgang til det relevante materiale for forskere, som ønsker at løfte 

en spændende hypotese til en konkret projektbeskrivelse. Når vi 

får en henvendelse, kan vi via hukommelsen eller via en søgning 

i modulet finde frem til det materiale, som bedst modsvarer den 

konkrete forespørgsel. Herefter formidler vi så kontakt mellem 

forskeren og den afdeling, som har indsamlet og arkiveret mate-

rialet, fortæller Estrid Høgdall.

– En anden opgave er at sikre, at forskeren får udleveret et mate-

riale, som er tilstrækkeligt stort til at kunne afprøve hypoteserne, 

men heller ikke større end nødvendigt – af hensyn til fremtidig 

anvendelse af det samme materiale.

– Et fremtidigt mål er at kunne registrere analysesvar, når mate-

rialet har været anvendt til forskningsanalyser, således at flere kan 

gøre anvendelse af resultaterne. Det vil sikre, at midler til analyser 

anvendes optimalt, og at den samme analyse ikke udføres flere 

gange. Både historiske materialer og nye materialer registreret i 

Dansk CancerBiobank, samt registrering af analyseresultater vil 

øge muligheden for sammen med kliniske databaser og andre 

registre at kunne lave forskning af høj kvalitet, forklarer 

Estrid Høgdall.

1 7

P E R S P E K T I V  &  d e b a t  •  N Y E  V E J E  I  K R Æ F T B E H A N D L I N G E N



– I forbindelse med min ovariecancerforskning fik jeg syn for, hvad et stort ma-

teriale betyder for muligheden for at kunne få anvendelige forskningsresultater. 

Perspektivet er jo ikke at drive en biobank for biobankens, men for anvendel-

sens skyld. Min målsætning for Dansk CancerBiobank er, at den skal bruges i 

så mange projekter som muligt, og at vi skal kunne levere et stort og optimalt 

materiale til forskerne – så de kan producere epokegørende resultater til gavn 

for fremtidens kræftpatienter, siger hun. 

Det er sådan, vi gør det
Den konkrete vej til sekretariatslederjobbet gik bl.a. via DMCG, hvor Estrid 

Høgdall på baggrund af sin forskning i ovariecancer og sit engagement i 

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe fik en plads i en arbejdsgruppe, der 

arbejdede med etablering af en national biobank.

– Udgangspunktet var den såkaldte KOF-rapport fra 2005, som udstak 

retningslinjerne for at få etableret en infrastruktur for den danske kliniske 

kræftforskning, herunder etableringen af en national biobank. Jeg søgte og fik 

oprindeligt stillingen som leder af biobanken her på Herlev Hospital. Da den 

nationale dataregistrering for Dansk CancerBiobank er placeret på Herlev, 

udviklede stillingsindholdet sig til et nationalt projektlederjob, hvis formål er at 

være samlende og sørge for, at Dansk CancerBiobank bliver et fælles nationalt 

projekt – og i den sammenhæng skiftede vi navn til Dansk CancerBiobank for 

ligesom at få præciseret, hvad det drejer sig om, siger Estrid Høgdall.

– Det helt afgørende er, at vi på alle centrene nu har fået fælles standarder for, 

hvordan vi udtager og opbevarer materialet. Det betyder, at forskerne i langt 

højere grad kan være sikre på, at det ikke er på grund af materialets beskaf-

fenhed, hvis de får nogle resultater, der af den ene eller den anden grund 

afviger fra tidligere fund, understreger hun. 

33 igangsatte projekter
Netop på grund af sit fokus på anvendeligheden taler Estrid Høgdall stadig 

mest i fremtid, når det gælder konkrete eksempler på Dansk CancerBiobanks 

betydning for den danske kræftforskning.

– Vi startede i 2010, og man skal lære at bruge biobanken – der skal etableres 

en tradition for at ”tænke biobank”, når man skal planlægge, hvordan man opti-

malt kan indsamle materiale, således at forskere kan afklare hypoteser i forsk-

ningsprojekter. Udfordringen er at udbrede kendskabet til de store fordele, der 

er forbundet med let at kunne få adgang til et meget stort og kvalitetssikret 

materiale. Og i praksis bør det også opleves som lettere og bedre, end hvis 

forskerne selv skal samle eller skaffe sig adgang til materiale.

 

– Det tager selvfølgelig tid, men vi er da i gang. Lige nu kører der 33 forsk-

ningsprojekter, som er faciliteret via banken. Vi har også løbende forespørgsler 

på materialebeholdninger og status. Vi laver så søgninger og besvarer. Kigger 

vi frem, vil vi inden længe råde over noget, der ligner et unikt materiale, og det 

Omverdenen holder allerede 
godt øje med os.

Er du en ildsjæl?

– Hvis jeg skal svare på det spørgsmål, må du først fortælle mig, hvad 

en ildsjæl er, lyder den spontane reaktion fra Estrid Høgdall.

– Hvis det handler om at brænde for det arbejde, man er blevet sat til 

at udføre, så har jeg da ikke noget imod, at man kalder mig en ildsjæl, 

tilføjer hun dog hurtigt uden at vente på en nærmere forklaring. 

– Men den relevante historie er jo, at Dansk CancerBiobank er et 

resultat af mange ildsjæles indsats. For eksempel har overlæge og 

leder af patologiafdelingen her på Herlev Hospital, Beth Bjerregaard, 

gjort et kæmpearbejde i forbindelse med etableringen af biobankens 

sekretariatsfunktion på hospitalet. 

– Beth Bjerregaard og professor Torben Ørntoft er formænd for den 

faglige følgegruppe, og begge er medlemmer af biobankens nationale 

styregruppe. Begge fora er sammensat af personer, der brænder for 

sagen. Jeg er ikke i tvivl om, at det er en afgørende forudsætning 

for projektet, at vi alle holder hinanden til ilden – også når nyhedens 

interesse fortoner sig, siger Estrid Høgdall. 
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Omverdenen holder allerede 
godt øje med os.

Perspektiv & debat modtager gerne forslag til emner til vores 

artikelserie med portrætter af ildsjælene i den danske 

kræftbehandling.

Alle forslag kommer med i vores ekspertpanels votering. 

Til næste nummer består panelet af:

•	 Professor,	overlæge,	dr.med.	og	formand	for	Dansk	Bryst	Cancer			

 Gruppe, Peer Christiansen, Kirurgisk afd. P, Aarhus Universitets-  

 hospital. 

•	 Overlæge,	ph.d.	Niels	Holm,	Onkologisk	Afdeling,	

 Odense Universitetshospital. 

•	 Professor,	overlæge,	dr.med.	og	formand	for	Lundbeckfonden		 	

 Mikael Rørth, Onkologisk klinik på Rigshospitalet.

Send dit forslag med en kort begrundelse til kommunikationschef 

Morten Wiberg, Roche a/s. Mail til morten.wiberg@roche.com

•	 Murstensløst	nationalt	samarbejde	mellem	danske	sygehusaf-

 delinger, der håndterer blod- og vævsprøver fra kræftpatienter.  

•		 Etableret	i	2010	på	baggrund	af	en	anbefaling	fra	KOF-rapporten			

 (2005) og en sundhedsministeriel bevilling (2007-2009) til opbyg-

 ning af en infrastruktur for den danske kliniske kræftforskning. 

•	 Sekretariatet	for	Dansk	CancerBiobank	har	til	huse	på	patologiaf-		

 delingen på Herlev Hospital.

•		 Driften	af	Dansk	CancerBiobank	er	fra	2009	finansieret	af	

 Danske Regioner.

•	 Styringsansvaret	er	placeret	i	en	national	styringsgruppe,	som		 	

 har deltagelse af  repræsentanter for regionerne, universiteterne 

 og DMCG. Derudover er der etableret en faglig følgegruppe, 

 som samarbejder om anbefalinger etc. 

Læs mere: www.danskcancerbiobank.dk
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Tip en ildsjæl!
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Dansk CancerBiobank

Estrid Høgdall og formand for Dansk CancerBiobanks følgegruppe, 
ledende overlæge, ph.d. Beth Bjerregaard, Herlev Hospital.

er der allerede stor bevågenhed om både herhjemme og fra det store udland, 

siger Estrid Høgdall, som også mærker interessen for biobanken i form af en 

stigende efterspørgsel på foredrag og konsulentbistand fra lande, som er i 

færd med at opbygge lignende funktioner.

– Omverdenen holder allerede rigtig godt øje med os. Det, der nok er i færd 

med at ske nu, er, at de mange ressourcer samles, og det vil helt sikkert få 

rigtig stor betydning for, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Danske 

forskere arbejder mere og mere internationalt og er meget velansete – ikke 

mindst fordi vi har denne unikke adgang til det biologiske patientmateriale og 

mulighed for samkøring med valide registre og kliniske databaser, påpeger 

Estrid Høgdall.

– Men vi kan jo ikke påstå, at vi er nået i mål. Alting kan altid blive bedre – og 

det skal vi fortsat holde os for øje, slutter hun.
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Kræftens Bekæmpelse og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi glæder sig over, at tomrummet efter nedlæggelsen af 
UVKL nu bliver fyldt ud. Men de vil holde øje med, at det nye tværregionale koordineringsråd KRIS ikke viderefører 
den hidtidige langsommelige sagsbehandling.

IbrugTagnIng af nye KræfTlægemIdler:

Hurtigere, tak! 
– Vi syntes jo, det var helt utilstedeligt, da Sundhedsstyrelsen i februar 

uden videre besluttede at nedlægge UVKL. Det bør selvfølgelig være den 

nationale sundhedsmyndighed, der tager stilling til kvaliteten af vores of-

fentlige sundhedsvæsens behandlingstilbud. Meldingen kommer fra direk-

tør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen, som dog hurtigt er 

klar med formildende tilføjelser.

– Når det er sagt, er vi da glade for, at Danske Regioner med etablerin-

gen af Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin, KRIS, har 

samlet bolden op, så vi hurtigt kan komme ud af det vakuum, der opstod, 

da de nationale myndigheder uden videre besluttede at kaste håndklædet i 

ringen, siger han og tilføjer: 

– Og den nye forankring har så måske tilmed den store fordel, at en beslut-

ning om at tage en ny behandling i brug ikke efterfølgende skal gennem 

flere forsinkende mellemregninger, inden den kan effektueres.  

Den opfattelse deler man i Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, DSKO.

Regionernes eget råd
– I de seneste 8 måneder har vi ikke haft en instans, der samlet kunne 

tage stilling til nye kræftbehandlinger på landsplan. Vores forventninger 

til KRIS er derfor, at de hurtigt kommer i arbejdstøjet, så de forskellige 

DMCG’er ved, hvad de har at rette sig efter i forhold til de behandlinger, 

der er undervejs, lyder det fra formanden for DSKO, overlæge ph.d. Anders 

Bonde Jensen, Aarhus Universitetshospital, som så til med undren, da de 

nationale myndigheder ”over hals og hoved” valgte at nedlægge UVKL.

– Vi undrede os især over, at man ikke inden nedlæggelsen havde sikret 

sig, hvordan procedurerne skulle være efterfølgende, husker Anders 

Bonde Jensen, der ligesom Leif Vestergaard Pedersen håber, at den 

kortere afstand mellem beslutningstagerne og udøverne kan eliminere de 

unødvendige forsinkelser. 

– Vi så for eksempel flere gange, at en UVKL-afgørelse efterfølgende skulle 

igennem en mini-MTV-vurdering regionalt. Det var en meningsløs forsin-

kende procedure, både for os som læger og ikke mindst for patienterne. 

Derfor har vi gjort gældende over for regionerne, at vi må benytte lejlighe-

den til at få afskaffet alt forsinkende dobbeltarbejde. Nu er det jo regioner-

nes eget råd, der træffer beslutningerne, siger DSKO-formanden.

På den negative side tæller for DSKO, at man i sammensætningen af det 

nye råd har valgt at begrænse den lægefaglige repræsentation til regionalt 

udpegede cheflæger og ledende onkologiske overlæger.

– I UVKL var både DSKO og DMCG repræsenteret, og jeg tror da bestemt, 

at det havde en positiv betydning for kvaliteten af den faglige vurdering af 

data, fremhæver Anders Bonde Jensen.

Patienternes tillid er afgørende
Også Kræftens Bekæmpelse er blevet forbigået i sammensætningen af 

det nye tværregionale råd, men det vækker mindre bekymring i den store 

patientorganisation.
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– Patienternes tillid er helt central for vores offentlige sundhedsvæsen, 
siger direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen. 

– Vi mangler information om, hvordan man i det nye råd vil sikre, at der ikke sker unød-
vendige forsinkelser, efter at rådet har truffet en positiv afgørelse, siger formanden for 
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, overlæge ph.d. Anders Bonde Jensen, 
Aarhus Universitetshospital. 

– Vi har ikke noget behov for at sidde med ved bordet. Vi forventer, at rådet 

udfører deres arbejde i respekt for, hvad der er fagligt korrekt, og så skal vi 

ikke gøre os klogere end fagfolkene. Men vi følger med fra sidelinjen som 

patienternes vagthund, og hvis de behandlende læger for eksempel mener, 

at en afgørelse i rådet forholder dem muligheden for at levere det ypperste 

til deres patienter, så er vi parate til at lave den nødvendige larm, 

siger Leif Vestergaard Pedersen

– Det afgørende for os er, at danske kræftpatienter sikres hurtig adgang 

til nye behandlinger, uden unødvendige forsinkelser. Derfor har vi også 

genfremsat vores ønske om, at rådet også bør være parate til at kigge på 

ansøgninger om præparater, som endnu ikke er endeligt EMA-godkendt. 

Meget ofte har man jo den lægefaglige indsigt på plads, inden EMA 

har færdiggjort sagsbehandlingen – og derfor skal vi også huske på, at 

initiativpligten ligger hos DMCG’erne og de videnskabelige selskaber. Og 

KRIS kan jo bare gøre deres godkendelser betingede af den forestående, 

forventede EMA-godkendelse.

– En situation, hvor nogle patienter har fået en ny virksom behandling i en 

protokol, mens andre får nej, fordi man på ubestemt tid afventer en beslut-

ning i en eller flere instanser, kan volde ubodelig skade på patienternes  

tillid til deres behandlingssystem. Fagligheden skal selvfølgelig være i 

orden, men vi håber, at vi med KRIS får en hurtig og gennemsigtig proces, 

så vi kan slippe for, at nye virksomme behandlinger havner i en mørkebox, 

hvor ingen rigtig ved, hvad der foregår, slutter Kræftens Bekæmpelses 

direktør.
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IbrugTagnIng af nye KræfTlægemIdler:

Slut med unødvendige 
forsinkelser!
Hverken lægerne eller patienterne kommer til at vente unødvendigt længe på de nye og mere effektive 
kræftlægemidler, lover den nyudnævnte formand for det tværregionale koordineringsråd KRIS. 

KoordineringsRådet for Ibrugtagning af Sygehusmedicin, KRIS, er på plads 

og konstitueret med en formand. Han hedder Steen Werner Hansen og er 

vicedirektør på Herlev Hospital. Og så har han beredvilligt lovet at hjælpe 

Perspektiv & debat med at kaste lys over rådets fremtidige opgaveva-

retagelse. Inspireret af Sundhedsstyrelsens pludselige og overraskende 

nedlæggelse af UVKL lægger vi ud med at spørge ham, hvorfor det nu er 

den driftsansvarlige, og ikke længere den nationale sundhedsfaglige 

myndighed, der skal træffe beslutninger om kvaliteten af sundheds-

væsenets ydelser?

– Det ser jeg mere som en trend end noget enestående. RADS er for 

eksempel et udtryk for, at opgaven med at sikre en landsdækkende høj og 

ensartet kvalitet i vores sundhedsydelser udmærket kan varetages af et 

organ, der er administrativt forankret i regionerne, siger 

Steen Werner Hansen.

– Og fordelen er jo, at der bliver meget kortere vej fra beslutning til imple-

mentering. Med KRIS har regionerne givet hinanden håndslag på, at man 

fører de beslutninger, som rådet træffer, videre, tilføjer han.

- Hvordan spiller KRIS sammen med de øvrige interessenter – Sundhedssty-

relsen, Kræftstyregruppen, RADS og de regionale Lægemiddelkomiteer?

– KRIS er forankret i Danske Regioner, som umiddelbart efter at en  

beslutning er truffet, kan melde den ud til de enkelte regioner. Sundheds-

styrelsen er orienteret undervejs og kan tage det med i Kræftstyregrup-

pen; RADS vil blive orienteret, men skal ikke sagsbehandle spørgsmålet, 

og så er behandlingstilbuddet jo sådan set tilgængeligt. Det er heller ikke 

meningen, at man skal afvente yderligere lokal stillingtagen i lægemiddel-

komiteer eller lignende.

– Men er der ikke risiko for, at økonomiske hensyn kommer til at spille en 

dominerende rolle?

– Nej, det er vores opgave at afveje effekt og sikkerhed og på det grundlag 

vurdere, om den nye behandling er bedre for en veldefineret patientgruppe 

end det, vi har i forvejen - og om den derfor bør være tilgængelig som en 

standardbehandling til disse patienter. 

Skal I slet ikke kigge på økonomien?

– Hvis en behandlingsgevinst er marginal og – bivirkningerne taget i 

betragtning – derfor af tvivlsom værdi for patienterne, kan det da være 

nærliggende også at skele til, at den måske er meget dyr. Men økonomien 

kan ikke i sig selv være argument for at afvise ny behandling. 

Rådets sammensætning
– Hvorfor er lægefagligheden i rådet repræsenteret af administrative og 

ledelsesmæssige funktioner, og ikke de relevante kliniske og videnskabelige 

kompetencer?

– Den relevante videnskabelige lægefaglighed er solidt repræsenteret hos 

den ansøgende part, dvs. i den ansøgende DMCG eller det videnskabelige 

selskab, og jeg ser i øvrigt ikke nogen modsætning mellem en administrativ 

og en klinisk overlæge. De helt specifikke lægefaglige kompetencer er der
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udover ikke længere væk, end at vi har mulighed for at indkalde DMCG’en 

til en drøftelse, hvis der er noget, vi har behov for at få uddybet.

– Derudover er der jo med konstitueringen af det nye råd lagt op til, at vi 

skal kunne håndtere andre lægemidler end kræftmedicin, så i det per-

spektiv ville det jo være en skævvridning, hvis rådet var domineret af 

onkologiske spidskompetencer.

– Hvilke andre typer lægemidler kan det være?

– Det vil typisk være lægemidler, der ligesom den nye kræftmedicin er 

udviklet til specifikke patientgrupper, og hvor der kan være behov for at 

etablere en fælles regional holdning til dens præcise plads i klinikken. 

Vores opgave er at sikre en nationalt ensartet og høj behandlingskvalitet.  

Derved forbygger vi samtidig indikationsskred og risiko for uhensigts-

mæssig fritvalgs-trafik på tværs af regionsgrænserne.

Fra dag ét
–  KRIS er blevet lanceret med løfter om, at de kritiserede UVKL-forsinkelser 

nu vil være fortid. Tror du på det løfte?

– Ja, af flere grunde. Vi holder vores første møde allerede den 3. december 

2012 og sigter herefter på en kadence med formodentlig seks årlige møder, 

så der ikke bliver for langt mellem møderne. Vi har også en ambition om, så 

vidt muligt, at færdigbehandle enkeltsagerne på hvert møde. Endelig reg-

ner jeg da også med, at der i helt særlige situationer vil kunne gennemføres 

ekstraordinære sammentrædninger eller træffes særligt hurtige afgørelser. 

– Og så skal vi huske, at det er den ansøgende part, der har ”serve-retten”. 

En godt gennemarbejdet ansøgning kan også bidrage til at sikre en hurtig 

og ukompliceret vej igennem rådet. Her er vi i gang med at udarbejde en 

vejledning til, hvordan en ansøgning skal udformes.

– Men man kan stadig ikke søge, før der foreligger en endelig EU- 

godkendelse – og hvorfor egentlig ikke? 

– Der kan jo komme ting frem i forbindelse med den omfattende evaluering 

i EMA, som stiller sagen i et nyt lys. Men der er ikke noget i vejen for, at 

den relevante DMCG, som jo ofte kender de pivotale data, er klar med de-

res ansøgning, straks den europæiske markedsføringstilladelse foreligger. 

– Det allervigtigste, når vi taler om hurtig ibrugtagning, er, at beslutningen 

i KRIS er en fælles regional beslutning. Så bortset fra en meget overskuelig 

udmeldingsopgave, vil et ja fra rådet kunne have gyldighed fra dag ét.

– Er et ja fra KRIS så ensbetydende med, at lægemidlet skal, bør eller kan 

tilbydes til patienterne?

– Man kan sige, at det betyder, at lægemidlet skal være til rådighed på 

afdelingerne, at det kan ordineres, og at det bør tilbydes de rette patienter. 

Hvem der så er de rette patienter, er i sidste instans en meget konkret 

beslutning, som lægen jo skal træffe i dialog med patienten, 

slutter Steen Werner Hansen. 

Vores primære opgave er at sikre 
den nationale behandlingskvalitet.

– Vi har ikke nogen 
interesse i hemmeligheds-
kræmmeri, men vi har 
selvfølgelig et behov for at 
gardere os imod at skulle 
bruge al vores tid på at 
behandle indsigelser, siger 
formand for Koordineringsrådet 
for ibrugtagning af sygehusmedicin, 
Steen Werner Hansen.
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Indsamling af valide data om patientens forløb og om sundhedsvæsenets 

organisation og funktion er afgørende for at udvikle og sikre kvaliteten i 

behandlingen af patienterne. Data er sundhedsvæsenets valuta, men data skal 

bearbejdes på videnskabeligt sund vis, og de skal ledelsesmæssigt bruges og 

bringes i spil for at sikre handling og bedre behandling. 

Den nyligt udgivne rapport fra DLCG (Dansk Lunge Cancer Gruppe) om 

forskelle i behandlingsresultaterne for lungekræft er et fremragende eksempel 

på værdien af data i de kliniske databaser. Efter grundig analyse påvistes uac-

ceptable forskelle i behandlingsudfaldet mellem forskellige behandlingssteder. 

Specialets egne læger lagde data frem og påtog sig sammen med relevante 

sygehusledelser at initiere forbedringer. Det er der grund til at rose!

Danmark har optimale forhold til den slags kliniske epidemiologiske analyser på 

grund af vort CPR system, kliniske kvalitetsdatabaser og centrale registre. 

Men vi får for lidt sund ny viden ud af de værdifulde data, vi allerede har 

indsamlet, og vi udnytter ikke til fulde den guldgrube af viden, der genereres 

på baggrund af data i de kliniske kvalitetsdatabaser. Vi ved, hvor mange der får 

kræft, og hvor mange der dør af kræft, men vi ved alt for lidt om sammenhæn-

gen mellem de processer i sundhedsvæsenet, som patienten eksponeres for i 

et forløb, og behandlingsudfald og prognose. 

Der er alt for få undersøgelser, der går i dybden med at finde videnskabeligt 

pålidelige associationer mellem procedurer (herunder for eksempel ventetider), 

behandlingssteder og behandlingsmåder og det endelige behandlingsresul-

tat. Og det gælder uanset, om vi måler resultat i livsprognose, økonomi eller 

patienttilfredshed. Herved mister vi en gylden mulighed for at drive udviklingen 

fremad til et passende og ensartet højt niveau.

Vi har en fornem tradition med det randomiserede kliniske forsøg som middel 

til at undersøge, om behandlingsmetode A er bedre end metode B, men vi 

mangler ofte viden om, hvorvidt det er bedre at tilrettelægge hele forløbet efter 

organisationsform A eller B. Til afklaring af dette spørgsmål er det klinisk kon-

trollerede forsøg ikke altid muligt eller praktisk gennemførligt, og vi er henvist til 

pålidelige observationelle studier. Vi kan f.eks vanskeligt forestille os et forsøg, 

hvor patienten randomiseres til kort eller lang ventetid i hele forløbskæden 

fra symptom til behandling. Kræftpatienters overlevelse i Danmark er markant 

dårligere end i de øvrige nordiske lande, men vi ved ikke præcist hvorfor, eller 

hvilken betydning diagnose- og behandlingsorganiseringen har. Komparative 

klinisk epidemiologiske undersøgelser mellem sygehuse og mellem lande kan 

bidrage til at påvise, forklare og afhjælpe vore problemer. Lungelægerne har 

vist et godt eksempel.

Sverige har med deres INCA (informationsnätverk för cancervården) projekt 

investeret massivt i den infrastruktur, som skal sikre god klinisk epidemiologisk 

forskning. Vi bør i Danmark også opprioritere området, så vi får fuld valuta for 

det store arbejde, der ligger bag dataindsamling til mange databaser. Initia-

tivet kan også yderligere eliminere forskelle i dataindsamlingsmetoder, som 

ellers kan invalidere muligheden for komparative studier, og et solidt fokus på 

forskningsmæssig brug af data kan reducere de afværgemekanismer, der kan 

betinge, at hver afdelings patientgrundlag opfattes som ”unikt” og derfor ikke 

egnet til sammenligninger med andre.

Der burde flyttes omkring 100 mio. kr af de offentlige forskningsmidler til 

komparative klinisk epidemiologiske undersøgelser af sundhedsvæsnets be-

handling, organisering og funktion og deres indflydelse på behandlingsudfald. 

Det kan hjælpe engagerede kliniske ledere og sygehusledelser med at bringe 

Danmark helt op i front med vore resultater.

I fremtiden skal vi både kræve solid viden med hensyn til, om den ene behand-

ling er bedre end den anden, men vi vil også have viden om, hvorvidt den 

ene måde at organisere den samlede behandlingskæde på er bedre end den 

anden. Begge faktorer skal være optimerede, hvis vi skal have behandlings-

effekter i den absolutte verdenselite.

Data er 
sundhedsvæsenets valuta

Professor, dr. med. Frede Olesen, Formand for Kræftens Bekæmpelse

Det mener jeg!
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