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Med udgangspunkt i den nye kræftplan III kom-

mer vi i dette nummer af Perspektiv & debat ud 

i næsten alle kroge af den organiserede kamp 

mod kræften i Danmark. Fra forebyggelsen over 

tidlig diagnosticering, screening og specialise-

rede, individualiserede behandlingsstrategier til 

rehabilitering og palliativ støtte.

Trods kritiske bemærkninger til kræftplanerne 

ser det heldigvis ud til, at kampånden er intakt på 

alle flanker. I en tid, hvor der sættes fornyet fokus 

på behovet for prioritering af sundhedsvæsenets 

ressourcer, er det godt, at der fortsat fra alle 

sider signaleres engagement i kræftsagen. Sam-

tidig fornemmer man også en udbredt forståelse 

for, at der er tale om en udfordring, der kun kan 

løftes med samarbejde og gensidig respekt. 

Et eksempel fra dette Perspektiv & debat er 

ildsjælene bag de potentielle nye screeningstek-

nologier. De er selvfølgelig ivrige efter at hjælpe 

deres ”egne” patienter, men også klar over, at 

det kræver meget mere end en ny testmetode at 

bane vej for et nationalt screeningstilbud. 

En anden god nyhed er, at det ser ud til at blive 

meget nemmere at holde øje med, hvordan det 

går med at vinde terræn i kampen mod den 

frygtede sygdom. Fremskridtene og forskellene 

i overlevelsen i forhold til andre lande viser sig 

allerede et år efter diagnosetidspunktet. Det 

er vigtigt for motivationen, at vi ikke behøver at 

vente i 5 år med at analysere effekten af de nye 

initiativer, som bliver sat i søen.

Efter mere end 10 års politisk prioriteret kamp 

mod kræften i Danmark og en stigende erken-

delse af, at der ikke findes snuptags-løsninger, 

kunne man frygte, at metaltrætheden begynder 

at vise sig. Det er heldigvis ikke det indtryk, man 

sidder tilbage med efter læsningen af artiklerne i 

dette nummer af Perspektiv & debat.

God læselyst!

Robin Turner

Adm. direktør

Roche a/s    
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Kampånden er intakt Indhold
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Perspektiv & debat stiller skarpt på nye veje i

kræftbehandlingen i Danmark. Magasinets formål

er at sætte fokus på mulighederne og skabe

debat om udfordringerne i det nationale projekt,

der skal bringe den danske kræftbehandling op

på højeste internationale niveau.

Perspektiv & debat, juni 2011
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Kirurgien samlet på fem centre

Læs Perspektiv & debat på nettet

Du kan læse dette og tidligere numre af magasinet Perspektiv & debat på www.cancer.roche.dk.

Du kan også downloade magasinet Perspektiv & debat, ligesom du kan finde anden nyttig 
information om dansk kræftbehandling.

Klik ind på www.cancer.roche.dk

1-årsoverlevelsen er en sikker indikator!
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Kræftplan III:

Målbare mål, tak!

– Nu skal alle elementer i kræftplanerne ud at virke og skabe holdningsændringer i hele 
systemet, påpeger chef for Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen i Kræftens 
Bekæmpelse, overlæge Hans Henrik Storm. Foto: Kræftens Bekæmpelse

De danske kræftplaner er politiske dokumenter, som afspejler, at vi naturligvis 

ikke kan leve med, at chancen for at overleve en kræftsygdom er markant 

højere blandt vores nordiske broderfolk.

Unægteligt en forsimplet påstand, men alligevel et centralt udgangspunkt for 

Danmarks tredje og nyeste kræftplan – samt dens to forgængere. Efterslæbet 

i forhold til kræftoverlevelsen i Sverige og de andre lande i kategorien ”dem-vi-

normalt sammenligner-os-med” var kickstarter i 1990’erne og har siden været 

motoren for et politisk projekt, som blandt kræftbehandlingssystemets hoved-

aktører – trods masser af forbehold – fortsat vækker overordnet tilfredshed.

– Vi er med den nye plan ved at være rundt om hele problematikken. I kræft-

plan II fik vi forebyggelsen med, og i den nye plan har vi fået forbedret diag-

nosticering og screening med som værktøjer til at fange patienterne i tidligere 

stadier – samt fået sat fokus på palliation og rehabilitering, herunder forebyg-

gelse for patienter, som har fået stillet kræftdiagnosen, lyder meldingen fra 

den danske kræftbehandlings ”chefanalytiker”, overlæge Hans Henrik Storm, 

Kræftens Bekæmpelse. 

– Nu er det så vigtigt at sikre opdatering og øge kravene – at få alle elementer i 

de tre planer implementeret og vedligeholdt. En plan ændrer jo kun noget, hvis 

den er ude at virke og skabe holdningsændringer i hele systemet i bredeste 

forstand, siger han. 

Konkrete mål efterlyses
Også fra kræftlægerne udtrykkes der overordnet 

tilfredshed med, at Danmark har fået sin tredje 

kræftplan. 

– Vi synes, det er rigtigt godt, at man fastholder 

den politiske interesse for at prioritere en særlig 

indsats for kræftpatienterne, siger formanden 

for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, DSKO, 

Lisa Sengeløv, som er ledende overlæge på 

den onkologiske afdeling på Herlev Hospital. 

Begejstringen holder dog ikke længere end til 

næste sætning.

– Desværre lider den nye plan af den samme 

svaghed som de to foregående planer, nemlig 

fraværet af konkrete mål for indsatsen. Ser 

man på tilsvarende planer fra andre lande som 

England, Tyskland og Frankrig, er der mere 

konkrete mål for, hvad man vil opnå. Det gælder 

for eksempel mål for, hvor mange man inden for 

en fastsat tidsramme vil have til at holde op med 

at ryge, siger hun.

– Faktisk ser det ud som om, at tidsplanerne for, 

hvornår man skal have implementeret det nye 

screeningsprogram på tarmkræftområdet, er 

det eneste konkrete mål, som kan findes i den 

nye kræftplan, og det, synes jeg da, er alt for 

uambitiøst for en politisk handlingsplan, siger 

Lisa Sengeløv.

Manglende strategisk fokus
DSKO-formanden peger også på, at den mang-

lende konkretisering af målene kan ses som et 

udtryk for uklarheder i det strategiske fokus – og 

peger på planens prioritering af rehabiliteringsind-

satsen som eksempel.

– Det er da rigtigt, at flere undersøgelser har 

peget på, at danske kræftpatienter har følt sig 

svigtet, når det gælder rehabilitering. Men faktisk 

har vi jo allerede i dag en bred vifte af tilbud, som 

falder inden for kategorien rehabilitering, og i 

praksis oplever vi, at mange patienter pænt takker 

nej til mange af de tilbud, som de får, fortæller 

Lisa Sengeløv.

– Det er min fornemmelse, at politiske prioriterin-

ger ofte bliver sat i søen på et grundlag, som er 

mangelfuldt belyst, og som de samme politikere 

i virkeligheden ikke ved så meget om. Frygten 

er selvfølgelig så, at der hæftes en pose penge i 

halen på de politiske prioriteringer, og at dem, der 

kan søge om pengene, forståeligt nok sætter en 

masse initiativer i søen, uden at der reelt er nogen, 

der ved, om de imødekommer reelle behov, eller 

om pengene kunne bruges meget bedre på anden 

vis, påpeger hun.

 

IT, IT og IT!
Ligesom Hans Henrik Storm påpeger Lisa Senge-

løv, at de politiske planer først får værdi, når de 

får ben at gå på og kommer til at fungere efter 

intentionen. Konkret henviser hun til, at de mange 

gode intentioner i specielt kræftplan II langt fra er 

blevet udfoldet, simpelthen fordi de organisatori-

ske rammer og forudsætninger ikke er til stede.

Vi er med den nye plan ved at være rundt om hele problematikken.

Det er min fornemmelse, at politiske priori-
teringer ofte bliver sat i søen på et grund-
lag, som er mangelfuldt belyst.

– Man kan frygte, at der bliver sat en masse initiativer i søen, uden at der er nogen, der reelt ved, om de imødekommer 
reelle behov, siger formanden for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Lisa Sengeløv, som er ledende overlæge på den 

onkologiske afdeling på Herlev Sygehus.
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Med kræftplan III er det politiske fokus på behandlingstilbuddet til danske kræftpatienter blevet fastholdt, og det er 
rigtigt godt, lyder meldingen fra flere eksperter. Men hvorfor bliver vi ved med at prioritere indsatsen uden at sætte 
mål for, hvad vi vil opnå, og sikre, at de nødvendige rammer er tilstede, spørger de.



Det er vigtigt, at pengene passer, for ellers risikerer 
man at skabe frustrationer i alle led.

– Man skal hellere satse på to tredjedele af en plan, og så få den til at fungere efter hensigten, end at presse en tredjedel ekstra ind i en alt for snæver økonomisk ramme, mener 
professor og direktør i Dansk Sundhedsinstitut Jes Søgaard.

Tidlig diagnostik
• Diagnostisk pakke for patienter med 

 uspecifikke symptomer (2011)

• Praktiserende læger opdateres på 

 symptomer på kræft og henvisning til 

 pakkeforløb (2011-12)

• Informationsindsats for danskernes 

 kendskab til symptomer på kræft (2011)

• Screeningsprogram for tyk- og endetarms  

 kræft (implementering fra 2014)

• Opfølgning på alle kræftscreenings-

 programmer (fra 2013). 

Rehabilitering og palliation
• Nationalt forløbsprogram for rehabilitering   

 og palliation (fra 2011)

• Øget adgang til både basal og specialiseret   

 palliativ behandling (fra 2011)

• Etablering af palliativt videnscenter (2012)

• Udbygning af hospicekapaciteten i 

 Danmark til 250 pladser (2011-2014)

• Styrkelse af indsatsen over for børn, der   

 har mistet en kræftramt forælder (2011). 

Forebyggelse
• Informationskampagne om sund livsstil   

 målrettet børn og unge (2011)

• Rygestopkampagne og støtte til STOP-  

 linjen (2011).

Behandling
• Informationsindsats om mulighederne for   

 behandling i udlandet (2011)

• Pakkeforløbsbeskrivelser skal revideres (2011)

• Monitorering og kvalitetsudvikling i DMCG-  

 regi styrkes (2 mio. kr. årligt fra 2011).

Hvad blev der af komorbiditeten?

– Der er mange fornuftige elementer i den nye 

kræftplan, men jeg undrer mig over, at planen 

ikke indeholder noget om forbedring af be-

handlingstilbuddet til de komplicerede tilfælde 

– de mange kræftpatienter med komorbiditet. 

Det er formodentlig det område, hvor vi med 

en særlig indsats kunne gøre allermest for at 

forbedre overlevelsen, siger formanden for 

Danske Regioner og Region Midjylland, Bent 

Hansen (S).

– Det er et område, vi under alle omstændig-

heder skal gøre noget ved, og det ville virkelig 

have hjulpet både fagligt og økonomisk, hvis 

kræftplanen havde udpeget dette som fokus-

område, tilføjer han.

Kritikere har fremhævet, at der er for meget 

”overskrifter” og for lidt ”konkret målformule-

ring” i planen – er du enig i det?

– Jeg er enig så langt, at der i planen foreløbig 

kun er sat pæne ord og i øvrigt alt for få midler 

af til at realisere to af Kræftens Bekæmpelses 

mærkesager, nemlig rehabiliteringen og de 

diagnostiske centre. 

– Rehabilitering er en vigtig del af kræftbe-

handlingen, men både på dette og mange 

andre områder er det en svaghed i Danmark, 

at vi ofte mangler reel viden om behovet og 

om, hvad der virker, og hvad der ikke virker. 

Her håber jeg virkelig, at man vil have tilstræk-

keligt is i maven og afvente resultaterne af et 

forudgående forsknings- og analysearbejde.

– Etableringen af diagnostiske centre vil 

kræve meget betydelige investeringer på både 

udstyrs- og lønsiden, og her kan jeg allerede 

nu varsle, at de afsatte midler slet ikke slår til. 

Hvem svinger egentlig taktstokken, når 

kræftplanens forskellige elementer skal sættes 

i søen?  

– Man har i planen indsat pejlemærker for, 

hvornår de forskellige initiativer skal sættes 

i gang, og hvem der har ansvaret. Når det 

gælder de diagnostiske centre, ligger det 

utvivlsomt hos os i regionerne – men her 

skal vi som antydet først lige en tur inden om 

økonomiforhandlingerne.

Regionernes formand:

Kræftplan III blev vedtaget i november 2010 i forbindelse med finanslovsforliget for 
2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. 
Den indeholder følgende indsatsområder:
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– Det handler frem for alt om manglen på tids-

svarende IT. Vi råder simpelthen ikke over de 

elektroniske forudsætninger for at få patientflowet 

til at fungere efter hensigten, og monitoreringen 

af de enkelte patientforløb er så mangelfuld, at 

vi reelt ikke ved noget om, hvorvidt tidsfristerne i 

pakkeforløbene bliver overholdt, og hvis ikke, hvor 

problemerne ligger, siger hun.

Den samme sang kan synges for andre af de 

strategiske indsatsområder som for eksempel 

rammevilkårene for den kliniske forskning, mener 

Lisa Sengeløv.

– Kravene til den kliniske forskning er blevet så 

stramme, at vi stort set ikke længere er i stand til 

at igangsætte det, vi kalder for investigator-initieret 

klinisk forskning. Kravene til protokolskrivningen 

og til at få indhentet faglige og etiske godkendel-

ser er strammet så meget, at vi er tvunget til at 

ansætte specialuddannede sygeplejersker til at få 

godkendelserne på plads, og det har vi ikke res-

sourcer til, siger hun.

Passer pengene?
Sundhedsøkonomisk professor Jes Søgaard, 

DSI, har også hæftet sig ved, at kræftplanerne er 

meget lidt konkrete. Han efterlyser, at planerne i 

højere grad konkretiseres og underlægges økono-

misk planlægning og evaluering.

 

– Kræftplanerne er bestemt ikke tynget af finansiel 

planlægning eller sundhedsøkonomisk evaluering, 

heller ikke den seneste. Der er tale om politiske 

dokumenter, som har skullet samle mange forskel-

lige interesser op og derfor ofte også kommer til 

at afspejle den laveste fællesnævner, siger Jes 

Søgaard, der ligesom Lisa Sengeløv fremhæver 

tarmkræftscreeningen som en undtagelse fra 

reglen i Kræftplan III.

– Screeningen har gennem en lang årrække 

været underlagt grundige faglige og økonomiske 

vurderinger og har også været afprøvet i pilotpro-

jekter. Det betyder, at man har et meget konkret 

grundlag for senere at vurdere, om projektet, når 

det er sat i søen, lever op til forventningerne, og 

om der er noget, der bør justeres. Den mulighed 

har vi ikke med hovedparten af elementerne i 

kræftplanerne, siger han 

– Når man ikke laver finansiel planlægning, dvs. 

foretager beregninger af hvad indsatsen vil koste, 

bliver det også umuligt at lave sundhedsøko-

nomisk opfølgning. Jeg blev for nogle år siden 

bedt om at forsøge at beregne, hvad Kræftplan II 

kostede, men det kunne simpelthen ikke lade sig 

gøre, siger han.

– Formålet er ikke at presse en benhård priori-

tering ned over planerne, men det er vigtigt, at 

pengene passer, for ellers risikerer man at skabe 

frustrationer i alle led i stedet for resultater. Hellere 

satse på to tredjedele af en plan, og så få den til at 

fungere efter hensigten, end at presse en tredjedel 

ekstra ind i en alt for snæver økonomisk ramme. 

Så det er faktisk mere en planlægningsmæssig 

pointe end en prioriteringsmæssig, selv om vi nok 

heller ikke kan se bort fra, at prioriteringsbehovet 

presser sig mere og mere på, siger Jes Søgaard.



Søjlerne illustrerer, at forskellen i den relative overlevelse for tyktarmskræft i Danmark. Sverige og Norge i perioden 

1999-2003 er stort set den samme efter 1 år og efter 5 år. 1-årsoverlevelsen kan derfor anvendes som en sikker indi-

kator for udviklingen i forskellene i overlevelsen landende imellem. Ref. NORDCAN, Association of the Nordic Cancer Registries.
Tilrettet af Roche a/s til reference

100 80 60 40 20 0

Danmark

Sverige

Norge

0 20 40 60 80 100

KvinderMænd

5-årsoverlevelse

1-årsoverlevelse

100 80 60 40 20 0

0 20 40 60 80 100-100 -80 -60 -40 -20 0

100 80 60 40 20 0

Danmark

Sverige

Norge

0 20 40 60 80 100

KvinderMænd

5-årsoverlevelse

1-årsoverlevelse

100 80 60 40 20 0

0 20 40 60 80 100-100 -80 -60 -40 -20 0

Der er ingen grund til 
at vente i 5 år!
Overlevelsessammenligninger med specielt svenskerne og nordmændene har fra kræftplanernes barndom været 
målestok for, om kræftbehandlingen i Danmark er på international omgangshøjde. Og faktisk er der slet ikke nogen 
grund til at vente på 5-årsoverlevelsestal, når vi skal vurdere, om vi haler ind på efterslæbet.

5-årsoverlevelsen har været en slags standardmålestok for, hvor gode vi er til 

at behandle kræft i Danmark – og selvfølgelig gør det ondt, når statistikkerne 

bliver ved med at fortælle os, at nok går det fremad, men vi halter stadig 

nogenlunde lige så langt bagefter vores nordiske broderfolk som for 10 og 15 

år siden.

– Det nye er, at vi slet ikke behøver at vente i 5 år, når vi skal holde øje med, 

hvordan det går med at komme på omgangshøjde. Forskellene landene imel-

lem viser sig nemlig allerede tydeligt nogle måneder efter diagnosetidspunk-

tet, og vi har i vores seneste analyse vist, at vi ud fra 1-årsoverlevelsen i det 

enkelte nordiske land kan forudsige 5-årsoverlevelsen. Derfor kan vi lige så 

godt holde øje med udviklingen i 1-årsoverlevelsen, fortæller overlæge Hans 

Henrik Storm, som er chef for Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen i 

Kræftens Bekæmpelse.

– I virkeligheden er det ikke så underligt, da de fleste kræftdødsfald indtræf-

fer relativt hurtigt efter diagnosen. Fordelen er, at vi har mulighed for at 

vurdere effekten af de forskellige initiativer, der bliver taget for at reducere 

kræftdødeligheden i Danmark, meget tidligere, end vi hidtil har troet, 

siger han. 

Jagten på forklaringer
Hans Henrik Storm understreger, at skiftet til at kigge på 1-årsoverlevelse 

i stedet for på 5-årsoverlevelse ikke i sig selv giver os ny viden om, hvorfor 

det fortsat går de danske kræftpatienter dårligere end i de lande, vi ynder at 

sammenligne os med.

– Vi behøver ikke at vente i 5 år, når vi skal holde øje med, hvordan det går med at 
komme på omgangshøjde med Sverige og Norge i den relative overlevelse af kræftsyg-

dommene, siger overlæge og chef for Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen i 
Kræftens Bekæmpelse, Hans Henrik Storm. Foto: Jan Rosenthal

Danske kræftpatienter diagnosticeres med mere fremskreden 
kræftsygdom end svenske og norske patienter.

– Men da vi kan se, at overlevelseskurverne efter det første år forløber 

nogenlunde parallelt landene imellem, indikerer det, at der nok ikke er så stor 

forskel på kvaliteten i selve kræftbehandlingen. Det bliver spændende i de 

kommende år at følge udviklingen i takt med, at vi får mulighed for at justere 

for forskellige faktorer som stadier ved diagnosen, komorbiditet og patienter-

nes sociale baggrund, siger han. 

– Indtil da må vi fortsat foretage mere eller mindre velunderbyggede gæt på, 

hvad der er hovedårsagen til forskellene, siger Hans Henrik Storm, som er 

klar over, at gætterierne vil være påvirket af, hvor man i forvejen har sit fokus. 

Selv hælder han absolut mest til at kigge efter forklaringer i vores livsstil.

 

Tobak og alkohol – og komorbidtet
– Vi ryger og drikker mere end vores nordiske broderfolk, og ud over at 

være risikofaktorer for kræft, er der også god grund til at tro, at det er den 

væsentligste faktor for forskellene i den relative kræftoverlevelse landene 

imellem. Rygning og alkohol medfører en række symptomer, som svækker 

opmærksomheden på de tidlige symptomer på kræft, både hos den enkelte 

og i konsultationen hos den praktiserende læge. Lidt i spøg plejer vi at sige, 

at penicillin er den første behandling af lungekræft, forklarer Hans Henrik 

Storm.

– Vi kommer senere til læge, og lægerne får måske også sendt os senere vi-

dere til de specialister, som skal tage sig af vores kræftsygdom. Det betyder, 

at danskere som tendens diagnosticeres med mere fremskreden kræftsyg-

dom end svenskerne og nordmændene, og det vil selvfølgelig give udslag i 

chancen for at overleve en kræftdiagnose.

– Rygning og alkohol er formodentlig også en del af forklaringen på den 

sociale ulighed i kræftoverlevelsen, som vi véd eksisterer, og som måske er 

en af fremtidens allerstørste udfordringer i kampen mod kræften, siger Hans 

Henrik Storm.

– Endelig reducerer det selvfølgelig muligheden for at overleve sygdom-

men, hvis man som kræftpatient ikke kan tåle eller gennemføre den optimale 

kræftbehandling, siger Hans Henrik Storm.
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Tarmkræftscreeningsprogrammet er et 
mønstereksempel på, hvordan det skal gøres.

T E M A  ∙  S C R E E N I N G  F O R  K R Æ F T  ∙  S k a l  -  s k a l  i k k e ?

– At vurdere et screeningspotentiale er en omfattende tværfaglig opgave – og at beslutte, om 
den skal indføres, er en politisk opgave, som rækker ud over, hvad klinikeren skal tage sig af, 

siger professor, dr.med. og formand for Kræftens Bekæmpelse, Frede Olesen.

Der skal mere end en ny testmetode 
til et godt screeningsprogram
De danske kræftscreeningsprogrammer er velunderbyggede – men screening er generelt lidt oversolgt. 
Budskaberne kommer fra Kræftens Bekæmpelses formand og en ekspert i validering og evaluering af folkesund-
hedsprogrammer. De benytter også lejligheden til at nedtone forventningerne til screeningernes fremtidige bidrag 
til kampen mod kræften.

Perspektiv & debat har denne gang valgt at kig-

ge screening for kræft efter i sømmene – og am-

bitionen har været at grave et spadestik dybere, 

end det sker i den tilbagevendende mediedebat 

om screening. Derfor begynder redaktionen med 

et besøg hos to specialister, som både i faglig og 

politisk forstand har beskæftiget sig med at søge 

svar på spørgsmålet: Screening – skal, skal ikke? 

Og det starter ikke så opløftende:

– Dybest set er der ikke konfliktstof i spørgsmå-

let set i en kræftsammenhæng, for bortset fra 

religionskrigen om specielt brystkræftscreening 

er der faktisk meget godt styr på både det faglige 

grundlag og styringen af kræftscreeningerne i 

Danmark, lyder meldingen fra den ene af vores 

eksperter professor, dr.med. Frede Olesen, som 

er fomand for Kræftens Bekæmpelse. 

– Enig. De tre kræftscreeningsprogrammer har 

været vurderet i en MTV-sammenhæng, og de 

skal også følges nøje i evalueringsprogram-

mer med veldefinerede målepunkter og i et tæt 

samarbejde med udenlandske forskningsmiljøer, 

bekræfter vores anden ekspert, centerchef, 

cand.odont og ph.d. Mette Kjølby, Center for 

Folkesundhed i Region Midtjylland.

Oversolgt
Frede Olesen peger på endnu en grund til, at vi 

på redaktionen måske burde have overvejet at 

fokusere på noget andet end kræftscreening, for 

eksempel den generelle indsats for at forbedre 

diagnostikken af kræft

– Med den viden og teknologi vi har i dag, har vi 

hidtil kun fået tre kræftscreeningsprogrammer 

på banen, og hvis vi performer allerbedst med 

dem, vil vi maksimalt kunne fange 10 %, og reelt 

nok snarere 5-8 %, af den samlede cancerbyrde 

via screening, siger Frede Olesen.

– Faktisk er det lidt paradoksalt, hvor mange 

kræfter vi bruger på at diskutere screening, når 

vi ved, at 85 % af alle kræftdiagnoser starter de-

res diagnostik ude i almen praksis. Jeg er sikker 

på, at vi vil kunne afværge flere kræftdødsfald 

ved at fokusere på, hvordan vi kan forkorte vejen 

fra første symptom på kræft til igangsat behand-

ling end ved screening, mener han.

Også her er Mette Kjølby enig.

– Begejstringen for screening henter formo-

dentlig næring i, at potentialet ofte vurderes på 

individniveau – måske på baggrund af personlige 

erfaringer med alvorlig kræftsygdom i den nære 

omgangskreds. Men det er jo ikke personlige 

oplevelser, men befolkningsperspektivet, der 

skal afvejes, når man skal vurdere et screenings-

programs potentiale i et samfundsperspektiv. I 

den samlede vurdering af et screeningsprogram 

indgår selvfølgelig også en vurdering af, hvordan 

programmet påvirker individet, hvis det imple-

menteres, siger hun. 

– Jo mere, man graver sig ned i screening som 

fænomen betragtet, jo mere skepsis får jeg over 

for den markedsføring, screeningen ofte får. Den 

bliver simpelthen oversolgt i mange sammen-

hænge – ofte af klinikere, som har taget en ny 

diagnostisk test eller monitoreringsteknologi i 

brug og straks ønsker at ophøje den til et scree-

ningsprogram. Det er selvfølgelig al ære værd, 

at lægerne kæmper for deres patienters ve og 

vel, men de glemmer bare ofte, at der skal meget 

mere end en ny testmetode til et godt scree-

ningsprogram, mener Mette Kjølby. 

– Et screeningsprogram kan faktisk i et 

samlet perspektiv gøre mere skade end gavn, 

tilføjer hun.

Omfattende tværfaglig opgave
– Al respekt for ildsjælene, dem kan vi ikke undvære, 

men at vurdere et screeningspotentiale er en omfat-

tende tværfaglig opgave, og at beslutte om den skal 

indføres, er en politisk opgave, som rækker langt ud 

over, hvad klinikeren skal tage sig af. Den kedelige 

debat om brystkræftscreeningen, vi har haft her-

hjemme, er et eksempel på, at der er nogen, der ikke 

kan finde ud af, om de er forskere eller politikere, og 

vælger at politisere på baggrund af isolerede frag-

menter af det samlede kompleks af viden, supplerer 

Frede Olesen.

– Tarmkræftscreeningsprogrammet er i den forstand 

et mønstereksempel på, hvordan det skal gøres. Al 

vores eksisterende viden er nøje blevet vendt i et 

bredt sammensat fagligt udvalg under Sundhedssty-

relsen, og jeg synes, at regeringen fortjener stor ros 

for at have udvist politisk handlekraft og mod til på 

grundlag af den faglige udredning at sætte program-

met i søen i forbindelse med aftalen om Kræftplan III, 

tilføjer han. 

Sundhedsøkonomien
En af de faglige vurderinger er den sundhedsøkono-

miske beregning.

– Der er ingen tvivl om, at de danske kræftscree-

ningsprogrammer alle ligger klart inden for, hvad vi 

normalt i sundhedsvæsnet er villige til at betale for et 

kvalitetsjusteret leveår, siger Frede Olesen. 

– Det er dog værd at bemærke, at briterne, som per-

former lige så dårligt som os i kampen for forbedret 

kræftoverlevelse, har beregnet sig frem til, at prisen 

for at vinde et kvalitetsjusteret leveår via andre initia-

tiver til fremme af tidlig diagnosticering formodentlig 

vil være væsentligt billigere end mange andre forbed-

ringsinitiativer til forøgelse af kræftoverlevelsen.

1 0

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

1 1

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



Hvad er screening?

• Screening er en teknologi, der anvendes til at opspore risiko for eller tegn på en sygdom hos en    

 befolkningsgruppe, som ikke i forvejen mistænkes for at have den pågældende sygdom.

• Formålet med screening er at forebygge, at en sygdom udvikler sig, eller at finde en sygdom på et så tidligt   

 tidspunkt i dens udvikling, at den kan behandles med et bedre resultat, end det ellers vil være muligt.

Ref. Screening. Rapport fra Det midlertidige udvalg vedrørende screening i Region Midtjylland. August 2009. 

Brystkræftscreening

Fra 2007 implementeret som tilbud om mammografi-undersøgelse hvert andet år til alle danske kvinder i 

alderen 50-69 år.

Livmoderhalskræftscreening

Tilbud til 23-49 årige kvinder hvert tredje år og 50-65 årige kvinder hvert femte år. Testen er en undersø-

gelse for forandringer i en celleprøve fra livmoderhalsen. Anbefalingerne er senest blevet ajourført af et 

udvalg under Sundhedsstyrelsen, som i september 2007 udsendte rapporten: ”Screening for Livmoder-

halskræft – Anbefalinger”.

Tyk- og endetarmskræft

Indføres fra 2014 på grundlag af en beslutning i finanslovsaftalen for 2011. Tilbydes hvert andet år til alle 

danskere i alderen 50-74 år. Testen er en analyse for usynligt blod i en afføringsprøve, som vha. et særligt 

testkit kan tages i hjemmet. Screeningsprogrammet er anbefalet af et tværfagligt udvalg under Sundheds-

styrelsen i rapporten: ”Anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft”, maj 2010. 

1. En egnet metode skal være tilgængelig

2.  Metoden skal være acceptabel for målgruppen

3.  Metoden skal være valideret

4.  Sygdommen skal være et betydende 

 helbredsproblem

5. Sygdommen skal kunne diagnosticeres i 

 asymptomatisk eller tidlig symptomatisk fase

6. Sygdommens forløb uden behandling skal 

 være kendt

7. Behandlingsindikationer skal være klart definerede

8. Behandlingen af diagnosticerede tilfælde skal  

 være acceptabel

9. Nytten skal stå i rimeligt forhold til omkostningerne

10. De økonomiske konsekvenser skal være evalueret

11. Etiske, psykologiske, og stigmatiserende 

 konsekvenser skal være evalueret

12. Screeningsindsatsen skal være fortløbende

13. Diagnostiske og behandlingsmæssige faciliteter  

 skal være tilstede

14. Organisationen skal være detaljeret beskrevet

Ref. Screening. Hvorfor - Hvornår - Hvordan, Sundhedsstyrelsen 1990

– Det er befolkningsperspektivet og ikke hensynet til enkelte patienter, der skal afvejes, når man skal vurdere et 
screeningsprograms potentiale, siger centerchef, cand.odont. og ph.d. Mette Kjølby, Center for Folkesundhed 
i Region Midtjylland. Foto: Thomas Yde

Vi bliver nødt til at acceptere, at mulighederne vokser, 
og at ressourcerne er begrænsede.

– Økonomien er bestemt en vigtig faktor, når vi 

skal kigge på screening. Vi bliver efter min mening 

nødt til at acceptere, at behandlingsmulighederne 

vokser, og at ressourcerne er begrænsede – og at 

vi derfor også må interessere os for, hvordan vi får 

mest mulig værdi ud af vores investeringer, siger 

Mette Kjølby.

Og måske er det her, at vandene endelig skilles 

imellem vores to eksperter.

– Personligt er jeg af den opfattelse, at vort offent-

lige sundhedsvæsen er nødt til at tilbyde ydelser, 

som hviler på solid og gennemtygget faglig viden, 

og som i øvrigt kan finansieres inden for rimelighe-

dens grænser. Og som anført er prisen for at vinde 

et år ved screening rimelig, siger Frede Olesen.

– Jamen, med den sidste tilføjelse er vi sådan set 

ikke uenige. Vi kommer bare ikke uden om også at 

forholde os til økonomien, siger Mette Kjølby.

Fremtiden
Men har vi ikke grund til at have store forventninger 

til kræftscreeningens fremtid, når vi begynder at 

kunne stille meget præcise tidlige diagnoser og 

identificere risikopersoner på grundlag af genetisk 

og molekylær testning af blodprøver?

– Tanken er dybt fascinerende, men jeg tror, at 

tidsperspektivet er voldsomt overdrevet. Det 

varer meget længere, end vi har troet, inden de 

genetiske analyser rigtigt kan gøres nyttige i den 

egentlige tidlige diagnosticering af cancer, siger 

Frede Olesen. 

– Enig. De teknologiske landevindinger inden for 

genetiske analyser på individniveau kan åbne op 

for en tro på, at man ved at få kortlagt sin geneti-

ske profil i sidste ende kan sikre sig mod alvorlige 

sygdomme ved at kende sin risikoprofil. Under alle 

omstændigheder er jeg sikker på, at vi kan se frem 

til en enorm udfordring, når det gælder spørgs-

målet om, hvordan vi i den fagre nye verden skal 

håndtere risikoinformationen til befolkningen og 

individet, fremhæver Mette Kjølby. 

– Ja. Vi har i en årrække overset at indtænke 

befolkningens oplevelse af risiko som en faktor, 

der skal med i vores medicinske teknologivurde-

ringer foruden de faktiske tal om falsk positive og 

falsk negative undersøgelsesresultater og andre 

faktiske risikoforhold. Vi skal selvfølgelig informere 

optimalt om muligheder, fordele og ulemper ved 

et screeningstilbud, men i øvrigt respektere, at det 

er den enkeltes helt personlige valg, om de vil del-

tage, og det valg er også baseret på, hvordan hver 

enkelt oplever sin risiko, og hvordan hver enkelt 

prioriterer sine valg, supplerer Frede Olesen. 

– Det handler mere bredt om at lære at opfatte 

sundhedsvæsenets ydelser som tilbud, og om 

at respektere, at vi alle er forskellige, slutter Frede 

Olesen.
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14 krav til et screeningsprogram

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 1990 på baggrund af WHO-kriterier (1968) 
14 nationale kriterier til MTV-evaluering af et screeningsprogram. 
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Figuren illustrerer, hvordan brystkræftscreening påvirker den aldersbe-

tingede incidensudvikling i forhold til en ikke-screenet population. Den 

tidlige top opstår som følge af, at screeningen fremrykker diagnose-

alderen. Efter 69-års alderen ophører screeningen, og de fremrykkede 

diagnoser manifesterer sig i en negativ top som udtryk for færre fundne 

diagnoser end i en ikke-screenet population. Hvis arealet af ”toppen” 

i screeningsperioden er større end arealet af ”den negative top” efter 

screeningsalderen, indikerer dette en overdiagnosticering og et 

tilhørende potentielt overbehandlingsproblem.
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Ref. Boer R, Warmerdam P, de Koning H, van Oortmarssen G. 
Extra incidence caused by mammographic screening. Lancet1994;343:979

Tilrettet af Roche a/s.
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Incidens af brystkræft uden og med Screening fra 50 til 69 års alderen

Overlevelseseffekten af brystkræftscreening er grundigt belyst med data fra det over 20 år gamle screeningsprojekt 
i Københavns Kommune, men der mangler stadig viden om overbehandlingsproblemets omfang. Den er nu på vej. 

T E M A  ∙  S C R E E N I N G  F O R  K R Æ F T  ∙  B r y s t k r æ f t s c r e e n i n g  –  o v e r d i a g n o s t i c e r i n g ?

BrystKræftscreenIng:

Overbehandlingsproblemet 
under lup

I Danmark er effekten af brystkræftscreening foreløbigt dokumenteret 

på baggrund af screeningsprojektet i Københavns Kommune, som blev 

påbegyndt i 1991. Screening reducerer dødeligheden med 25 % blandt 

de kvinder, der bliver tilbudt screening, og med 37 % for de kvinder, der 

tager imod tilbuddet. Forskellen illustrerer, at effekten af screeningen i høj 

grad er afhængig af deltagelsen – derfor har deltagelsen i den nu 

afsluttede første runde af det nationale screeningsprogram for brystkræft, 

som blev påbegyndt i 2009, været afventet med spænding.

Tallene viser en stor spredning med en deltagelse på omkring 75 % 

i Hovedstadsregionen og Region Midtjylland og 80-90 % i de øvrige 

regioner.

– Det bekræfter, hvad man også har set internationalt, nemlig at tilslutnin-

gen er lavest i storbyområder. En forklaring kan være, at tilslutningen er 

lavere blandt kvinder med anden etnisk baggrund, formodentlig på grund 

af kulturelle faktorer og et gennemsnitligt lavere uddannelsesniveau, 

siger Ilse Vejborg, som er overlæge på Rigshospitalet og 

chef for mammografi-screeningsprogrammet i Region Hovedstaden.

Et umiddelbart mere overraskende mønster er, at tilslutningen er 

højere blandt kvinder med mellemlange uddannelser end blandt 

såvel lavere uddannede som kvinder med en højere uddannelse. 

– Den lave tilslutning blandt de højest uddannede er paradoksal, 

da deres risiko for brystkræft ligger over gennemsnittet på grund 

af gennemsnitligt senere barnefødsler. Fænomenet er formodentlig 

udtryk for den samme form for skepsis, som ligger bag, at vi har 

kunnet se et akut dyk i tilslutningen, når kritikken af brystkræft-

screeningen fra tid til anden eksponeres i pressen, fortæller 

Ilse Vejborg. 

– Heldigvis ser vi en klar tendens til, at de mediegenererede dyk i 

tilslutningen hurtigt klinger af, siger hun.

De første screeningsprogrammer for brystkræft i Danmark blev søsat i 1991 

i Københavns Kommune og i 1993 i Fyns Amt. Selv om de var lokalt funderet 

og ikke havde karakter af pilotprojekter, er det ikke forkert at hævde, at de 

har banet vej for det danske brystkræftscreeningsprogram, som blev lands-

dækkende i 2008.

 

– Evalueringen af den første screeningsrunde i Københavnsprojektet tog 

initiativtagerne sig selv af. Jeg blev involveret efter anden runde, hvor det 

hurtigt viste sig, at det selvfølgelig blev meget mere kompliceret at lave op-

følgning, når der var nogle, der optrådte som gengangere, og andre, der var 

med for første gang i runde to, husker professor Elsebeth Lynge, Institut for 

Folkesundhedsvidenskab, Center for Epidemiologi og Screening, Køben-

havns Universitet. Hun har stået i spidsen for de evalueringsrapporter om det 

københavnske projekt, som har leveret den statistiske belysning af overlevel-

sesgevinsten ved at screene for brystkræft.

– Inspirationen for de tidlige danske projekter var uden tvivl de effektdata, 

som svenskerne havde publiceret på baggrund af randomiserede forsøg. Da 

vi på baggrund af data fra Københavnsprojektet kunne bekræfte, at scree-

ningen reducerer dødeligheden af brystkræft med 25 % for de kvinder, der 

bliver inviteret, og med 37 % for de kvinder, der tager imod tilbuddet, lå vejen 

åben for den politiske beslutning om at iværksætte det nationale program, 

påpeger Elsebeth Lynge.  

Fokus på overbehandlingsproblemet
Et tilbagevendende tema i den danske debat om nytten af brystkræft-

screening er overbehandlingsproblemet – dvs. risikoen for, at screeningen 

medfører diagnosticering og behandling af tidlige stadier, som ubehandlet 

aldrig ville have udviklet sig til behandlingskrævende sygdom.

– Problemstillingen er relevant, men kompliceret at belyse med registerforsk-

ning. De tal, som fremføres i debatten i dag, er baseret på et øjebliksbillede 

af, hvordan screeningsprogrammet påvirker den aldersbetingede incidens-

udvikling under og efter screeningsperioden (se figuren s. 15) – men derved 

tages der ikke højde for, hvad der senere sker, forklarer Elsebeth Lynge, hvis 

forskergruppe nu er på vej med de første danske tal.

– Man er nødt til at sammensætte en gruppe af konkrete enkeltindivider, 

som er med fra start til slut, hvis analysen skal give et retvisende billede af en 

eventuel overdiagnosticering og overbehandling. Vi ser med spænding frem 

til at kunne publicere sådanne resultater i løbet af et halvt års tid. Det er ny 

viden om et problem, som vi bruger meget tid på at diskutere, men som vi 

reelt ikke kender omfanget af, siger Elsebeth Lynge. 
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– Overdiagnosticering og deraf følgende overbehandling som følge af brystkræft- 
screening er omdiskuteret, men reelt kender vi ikke problemets omfang, siger 

professor Elsebeth Lynge, som er leder af Center for Epidemiologi og Screening på 
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Foto: Joachim Rode
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Store forskelle i deltagelsen i brystkræftscreeningsprogrammet



T E M A  ∙  S C R E E N I N G  F O R  K R Æ F T  ∙  L u n g e k r æ f t s c r e e n i n g  –  o p t i m i s m e

Danske og europæiske data er stadig for umodne til at anbefale screening for lungekræft, men nye amerikanske tal 
giver grund til optimisme, vurderer lederen af det danske screeningsprojekt.

screenIng for lungeKræft

Grund til optimisme

– Vi afsluttede vores screeningsundersøgelse i marts 2010, og jeg synes, det 

ser lovende ud, fortæller overlæge, dr.med. Jesper Holst Pedersen, Rigshospi-

talet. Han leder et udvalg under Dansk Lunge Cancer Gruppe, som har funge-

ret som styregruppe for den danske undersøgelse af potentialet i screening for 

lungekræft.

I alt 4.104 risikopatienter har deltaget og er ved lodtrækning fordelt ligeligt i en 

screeningsgruppe, som er blevet tilbudt årlig lavdosis CT-scanning i 5 år, og en 

kontrolgruppe.

– I screeningsgruppen har vi fundet 68 lungekræfttilfælde mod 24 tilfælde 

i kontrolgruppen, hvilket er nogenlunde som forventet. 69 % af de fundne 

tilfælde i screeningsgruppen er diagnosticeret i stadie I, hvor det er muligt 

at operere, mod 20 % i kontrolgruppen. Det er en markant forskel, som vi 

selvfølgelig håber og forventer også vil kunne manifestere sig i en reduktion i 

dødeligheden – som er det primære effektmål for undersøgelsen.

– I USA har man i en ny undersøgelse vist, at screening med CT-scanning kan 

reducere dødeligheden med 20 % i forhold til undersøgelse med almindelig 

røntgen1. Vi kan endnu ikke dokumentere en signifikant reduceret dødelighed 

i screeningsgruppen i det danske projekt, men overlevelsesgevinsten viste sig 

også senere i den amerikanske undersøgelse, formodentlig fordi den manife-

sterer sig med større styrke blandt lungekræftpatienter med relativt langsomt 

udviklende sygdom, forklarer Jesper Holst Pedersen.

Falsk positive
En af erfaringerne fra det danske projekt er, at 7,9 % af førstescanningerne var 

forbundet med så stor usikkerhed, at de måtte følges op med kontrolscanning. 

Det er færre end forventet på baggrund af udenlandske erfaringer.

 – Omkring halvdelen af befolkningen har godartede pletter på lungerne, som 

kan ses ved CT-scanning – derfor kan vi ikke undgå, at der kommer en del 

tilfælde, hvor tolkningen er usikker. Deltagere med usikre førstescanninger blev 

indkaldt til kontrolscanning 3 måneder senere, hvor røntgenlægerne kiggede 

efter, om pletterne var vokset som tegn på lungekræft, siger Jesper Holst 

Pedersen. 

– Via en interviewundersøgelse fandt vi ud af, at proceduren med kontrolscan-

ning blev opfattet som en kræftdiagnose af deltagerne. Derfor ændrede vi den 

oprindeligt skriftlige information til en telefonisk personlig samtale, hvor vi kunne 

sikre os, at informationen blev opfattet korrekt, fortæller han.

Falsk negative
Falsk negative tilfælde vil kunne vise sig som såkaldt intervalcancere, som 

diagnosticeres mellem to screeningsrunder. Falsk negative tilfælde kan give 

falsk tryghed og modvirke motivation for symptomopmærksomhed, rygestop og 

andre velbegrundede forebyggende handlinger. 

– I vores undersøgelse har vi kun haft én enkelt intervalcancer. Det er i internati-

onal sammenhæng meget lidt, hvilket bekræfter, at deltagelse af kompetente og 

erfarne røntgenlæger er en central kvalitetsparameter for screeningen, vurderer 

Jesper Holst Pedersen. Han peger på, at en eventuel demotiverende effekt af 

screeningen på interessen for rygestop også vil blive analyseret i undersøgelsen.

Overdiagnosticering
En anden ukendt faktor er risikoen for overdiagnosticering – at nogle af de 

kræfttilfælde, der diagnosticeres og sættes i behandling via screening, aldrig 

ville være brudt ud som behandlingskrævende sygdom eller måske endda ville 

være gået i sig selv igen. 

– Overdiagnosticering medfører unødig belastning for deltagerne og vil bidrage 

til at overvurdere den relative overlevelseseffekt af screeningen, så det skal der 

holdes øje med. På langt sigt vil overdiagnosticering vise sig som en incidens-

forskel med vedholdende flere diagnoser i screeningsgruppen end i kontrol-

gruppen, men det kan vi først gøre op i en meget længere follow up, forklarer 

Jesper Holst Pedersen. 

Befolkningstilbud
Jesper Holst Pedersen understreger, at det endnu er alt for tidligt at drage 

konklusioner om lungekræftscreeningens fremtid som befolkningstilbud.

– De amerikanske tal viser, at screeningen virker, og det giver grund til optimis-

me. Men det bliver afgørende, at vores og et stort tilsvarende hollandsk projekt 

kan bekræfte, at screeningen kan reducere antallet af dødsfald. Derudover er 

der også en lang række andre forhold, som for eksempel mulige skadevirknin-

ger og omkostninger, som skal belyses, inden der kan træffes politisk beslut-

ning om et nationalt screeningsprogram for lungekræft, slutter han.

Kilde: 1) http://www.cancer.gov/clinicaltrials/noteworthy-trials/nlst.

• Det danske lungekræftscreeningsprojekt er initieret af et udvalg  

 under Dansk Lunge Cancer Gruppe og gennemført i perioden  

 2004-2010.

• Projektet er finansieret af en særbevilling under finansloven på 

 17 mio. kr.

• Rekrutteringen af deltagerne er sket via annoncering i gratis- 

 medier på Sjælland efter personer i alderen 50-65 år, som er 

 eller har været storrygere (mindst 20 cigaretter om dagen i 

 minimum 30 år).

•  Ialt 4.104 deltagere blev randomiseret til to grupper. I forsøgs- 

 gruppen blev deltagerne tilbudt en årlig CT-scanning i 5 år. 

 De øvrige deltagere har fungeret som kontrolgruppe.

• I forsøgsgruppen blev 68 deltagere diagnosticeret med lunge- 

 kræft – 69 % var i stadie I og kunne opereres. De tilsvarende tal 

 i kontrolgruppen var 24 tilfælde og 20 % i stadie 1.

• 7,9 % af scanningerne var ikke entydige og medførte visitering  

 til kontrolscanning efter 3 mdr. I hele projektet blev der diagno- 

 sticeret ét tilfælde af såkaldt intervalcancer i perioden mellem 

 to screeninger.

• Ud over afprøvning af screeningspotentialet rummer projektet  

 også andre kliniske forskningsformål som for eksempel under-

 søgelse af prognostiske biomarkører i blodprøver. 
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Fakta om det danske forsøg

– Lungekræft er en aggressiv kræftform med en høj 
dødelighed. Så hvis vi ligesom amerikanerne kan 
vise, at vi kan reducere dødeligheden med 20 % 
ved hjælp af screening, vil det være et meget stort 
fremskridt, siger overlæge, dr.med. og leder af det 
danske lungekræftscreeningsprojekt, Jesper Holst 
Pedersen, Rigshospitalet. Eget foto

1 6

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

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



Det store problem er, at ovariecancer nok reelt er en samle-
betegnelse for mange, meget forskellige sygdomme med 

meget varierende malignitet og væksthastighed.

T E M A  ∙  S C R E E N I N G  F O R  K R Æ F T  ∙  O v a r i e k r æ f t s c r e e n i n g  –  s k e p s i s

Danske forskere afventer britiske resultater med screening for ovariecancer – optimismen er ikke i top. 

screenIng for ovarIecancer:

Oplagt mulighed med 
mange forhindringer

Vage tidlige symptomer er hovedårsagen til, at langt de fleste kvinder, der 

rammes af ovariecancer, diagnosticeres med fremskreden sygdom – unæg-

teligt et kendetegn, der bør vække interesse for via screening at få fremryk-

ket diagnosticeringen og forbedret prognosen. Det har da heller ikke skortet 

på interesse. Allerede i starten af 1990’erne blev der igangsat en undersø-

gelse i København, baseret på ultralydsscanning. Undersøgelsen nåede ikke 

at finde nogen kræfttilfælde, inden den blev stoppet, da to kvinder med en 

falsk positiv diagnose døde som følge af komplikationerne efter et operativt 

indgreb. 

– Hændelsen har gjort screening for ovariecancer til et fyord i Danmark, 

fortæller professor, overlæge dr.med. Claus Høgdall, Rigshospitalet. Han 

er formand for en særlig screeningsarbejdsgruppe i Dansk Gynækologisk 

Cancer Gruppe, som i lyset af den tragiske hændelse har valgt at afvente 

resultater fra en stor britisk undersøgelse, som både undersøger screening 

med ultralydsscanning og med proteinet CA125 som markør i en blodprøve. 

– Resultaterne forventes at være klar i 2014, og i mellemtiden følger vi med 

i den internationale litteratur og er også gået i gang med at belyse særligt 

nationale aspekter, herunder hvordan man kan forankre et eventuelt kom-

mende dansk screeningsprogram, og hvilke sundhedsøkonomiske konse-

kvenser et program vil have. 

– Vores plan er at forberede os til at kunne tage imod de britiske resultater 

og sende dem videre til myndighederne med en meget konkret afvejning 

af potentialet for et nationalt screeningsprogram, siger Claus Høgdall, som 

personligt er en smule skeptisk på screeningens vegne.

Falsk negative
– Det store problem er, tror jeg, at ovariecancer reelt er en samlebetegnelse 

for mange, meget forskellige sygdomme, hvilket vi også begynder at kunne 

verificere via forskning i sygdommens genetiske udtryk. Forskellene viser sig 

blandt andet ved meget stor variation i, hvor hurtigt canceren udvikler sig. 

– Præliminære data fra den britiske undersøgelse ser ud til at bekræfte, at 

vi risikerer at få uhensigtsmæssigt mange såkaldte intervalcancere – det vil 

sige tilfælde, som opdages imellem to af de årligt tilbagevendende scree-

ningsrunder – og de viser også, at mange af dem endda diagnosticeres med 

fremskreden sygdom. 

– Årsagen er, at testmetoden ikke præcist nok kan udelukke tidlig sygdom, 

og at kræften i mange tilfælde udvikler sig eksplosivt. Et screeningsprogram 

med mange intervalcancere vil være belastet af falsk tryghed og manglende 

opmærksomhed på symptomer, siger Claus Høgdall.

Ukendt behandlingsgevinst
– Det andet store problem er, at vi reelt ikke ved, hvor stor en behandlings-

mæssig gevinst der er ved at finde ovariecancertilfældene ved screening. 

Vi kan godt række armene op og påstå, at vi har fundet så og så mange 

tilfælde, som vi så efterfølgende har hjulpet med en mere rettidig behand-

lingsindsats. Det er måske også korrekt for nogle fund, men reelt ved vi ikke, 

hvor stor en andel af fundene, der forbedrer prognosen i forhold til, hvis de 

var kommet i behandling via en almindelig symptombaseret diagnosticering, 

forklarer Claus Høgdall, som henviser til, at dette spørgsmål vil blive belyst i 

den britiske undersøgelse.

Nye markører
Og måske kan nye danske forskningsresultater bane vej for en mere effektiv 

screeningsteknologi.

– Vi har i en meget stor analyse af en ny markør i blodet påvist, at den har 

højere både sensitivitet og specifitet end CA125, hvilket betyder, at den mere 

præcist kan identificere reelt syge og reelt raske personer. Vi forventer at 

kunne tage markøren i anvendelse i klinikken inden for kort tid, mens dens 

fremtidige anvendelse til screening er mere usikker.

– Statistiske beregninger har vist, at specifiteten af en test – det vil sige den 

sikkerhed, hvormed den kan udelukke, at en kvinde har ovariecancer – skal 

være mindst 99,6 %, hvis testmetoden skal kunne gøres nyttig i et scree-

ningsprogram. For at nå helt i top skal vi måske udvikle en kombineret test 

med to eller flere markører, slutter Claus Høgdall.

• UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS)  

 startede i 2001 og er verdens største undersøgelse af potentialet  

 i screening for ovariecancer.

• 200.000 britiske kvinder i alderen 50-74 år deltager i under- 

 søgelsen, som afsluttes 2011 og efter planerne vil kunne af- 

 rapportere resultater i december 2014.

• En fjerdedel af kvinderne har modtaget en årlig screening for 

 tilstedeværelse af proteinet CA125 i en blodprøve, en anden  

 fjerdedel er ligeledes årligt blevet undersøgt for cyster med en  

 ultralydsscanning, og de tilbageværende 100.000 har fungeret  

 som kontrolgruppe.

• Succeskriteriet for undersøgelsen er, at screeningen over en 

 ti-årig periode skal kunne reducere dødeligheden af ovariecancer  

 med 50 %.

• Præliminære data viste, at der var fundet 42 ovariecancertilfælde  

 i CA125-gruppen og 45 tilfælde i ultralydsgruppen. Halvdelen  

 af alle fund var i tidlige stadier, og 13 tilfælde dukkede op som  

 intervalcancere. 

Ref. U Menon et al. Sensitivity and specificity of multimodal and ultrasound screening 
for ovarian cancer, and stage distribution of detected cancers: results of the prevalence 
screen of the UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS), The 
Lancet Oncology 10, 4, s. 327-340, april 2009.
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UKTOCS – den britiske undersøgelse 
af ovariecancerscreening

– Risikoen er, at vi får alt for mange såkaldte intervalcancere, som diagnosticeres 
med fremskreden ovariecancer mellem to screeningsrunder, påpeger professor, 
overlæge dr.med. Claus Høgdall, som leder screeningsarbejdsgruppen under 
Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe.
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Ovariecancer er en sygdom, som er karakteriseret af svage og uspecifikke tidlige symptomer, sen diagnostik og høj 
dødelighed. Centralisering af kirurgien har dog medført et synligt løft i overlevelsen i de seneste 10 år.

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe blev etab-

leret i 2002 som en af de første multidisciplinære 

cancergrupper i Danmark. Behovet for at samle 

det faglige nationale fokus var da også påtræn-

gende, i hvert fald hvis man ser specifikt på ova-

riecancer, som er en af de kræftsygdomme, som 

er samlet under DGCGs hat. Før 2003 lå overlevel-

sen af ovariecancer i Danmark nemlig helt i bund 

i international sammenhæng og således også 

markant lavere end i de andre nordiske lande.

 

– Vi fik etableret vores kliniske database i 2005, 

og de første publicerede opgørelser herfra viser, 

at 3-årsoverlevelsen er blevet flyttet til over  

60 % i 3-årsperioden 2005-2008, hvilket er 

8-10 % højere end de overlevelsesdata, der 

er publiceret i 2003 for perioden 1995-2001 

(se figur s. 21). Præliminære tal fra den kom-

mende 2010 årsrapport tyder på, at overlevel-

ovarIecancer:

Knæk på overlevelseskurven

– De seneste års forbedrede overlevelse for danske ovariekræftpatienter betyder, at vi nu er kommet på omgangshøjde med i hvert fald nordmæn-
dene, siger professor, overlæge dr.med. Claus Høgdall, Rigshospitalet, som leder Dansk Gynækologisk Cancer Gruppes kliniske database.

Vi har kunnet se en lille, men synlig fremgang i 
1-årsoverlevelsen fra 2005 til 2008, og helt præliminære 

resultater i den kommende 2010 årsrapport 
tyder positivt på, at det er en trend, der holder.

sesøgningen nu også gælder 5-årsoverlevelsen. 

Det betyder, at vi er kommet på omgangshøjde 

med i hvert fald nordmændene, siger professor, 

overlæge dr.med. Claus Høgdall, Rigshospitalet, 

som leder DGCGs kliniske database.

Centraliseret kirurgi
– Det er en bemærkelsesværdig stigning på 

så kort tid, men også et tal, der skal tages med 

de nødvendige forbehold. Blandt usikkerheds-

faktorerne er, at beregningen af fremgangen i 

overlevelsen er baseret på forskellige registre, 

idet overlevelsen publiceret i 2003 er baseret på 

opgørelser, som Sundhedsstyrelsen har foreta-

get tidligere. Men tallene indikerer, at de faglige 

tiltag, som vi foretog i kølvandet på etableringen 

af DGCG, meget hurtigt viste sig at give gevinst, 

siger Claus Høgdall.

– Selv om det ikke kan dokumenteres, er der 

ingen tvivl om, at den hurtigt forbedrede overle-

velse frem for alt skyldes, at vi i 2003 indledte en 

gennemgribende centralisering af kirurgien fra 

32 til 6 operationssteder, som i dag er yderligere 

reduceret til 5 centre. Det er nemlig den eneste 

kendte, markante behandlingsmæssige foran-

dring, som fandt sted i perioden – i onkologien 

skete der i denne periode ikke noget nyt, siger 

Claus Høgdall.

– Vi kan ikke udelukke, at andre faktorer som for 

eksempel tidligere diagnostik også kan have spillet 

en rolle, men vi har ikke data fra perioden, der be-

lyser dette, og vi har ikke noget belæg for at tro, at 

det kan have spillet en rolle, siger Claus Høgdall.

Forventning om fortsat fremgang
Med etableringen af den kliniske database har 

man fået et nyt og mere præcist værktøj til at 

følge overlevelsesudviklingen. Og umiddelbart 

ser det ud til, at den store centraliseringsgevinst 

blev høstet meget hurtigt. Udviklingen efter 2005 

tegner nemlig et mønster uden markant fremgang 

fra år til år.

– 3-årsoverlevelsen er stabil fra 2005 til 2006, som 

er det seneste år, vi har publicerede 3-årsdata fra. 

Men vi har kunnet se en lille, men synlig fremgang 

i 1-årsoverlevelsen fra 2005 til 2008. Helt prælimi-

nære tal i den kommende 2010 årsrapport tyder 

på , at det er en trend, der holder sig også i de 

kommende 2-, 3- og 5- årsoverlevelser siger Claus 

Høgdall. De præliminære resultater for henholds-

vis 2009 og 2010 viser således en fortsat øgning 

i 1-årsoverlevelsen fra 82 % i 2005 til henholdsvis 

83,7 og 84,4%. Han forventer, at fremskridtene 

i fremtiden skal komme fra udviklingen af mere 

individualiserede behandlingsstrategier.

– Vi kommer i stigende grad til at indrette vores 

behandlinger efter, at vi ikke har at gøre med én 

sygdom, men mange meget forskellige sygdom-

me. Fra screeningsforsøgene har vi set, at nogle 

ovariecancere nærmest udvikler sig eksplosivt, 

som det vi kalder intervalcancere, mens andre 

kunne se ud til at udvikle sig så langsomt, at det 

måske slet ikke er relevant at behandle dem.
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Centraliseringen af ovariecancerkirurgien har knækket overlevelseskurven – godt hjulpet på vej af mere ekstensiv 
kirurgi. Næste fremskridt skal komme fra ny teknik og nye individualiserede behandlingsstrategier udviklet i det 
multidisciplinære fagmiljø, forudser formanden for Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe. 

Den vigtigste prognostiske faktor for en patient 

med fremskreden ovariecancer er i dag, hvor 

meget kræft der er tilbage efter det primære ope-

rative indgreb (se figur s. 23). Derfor går behand-

lingen populært sagt ud på at få fjernet så meget 

kræft som overhovedet muligt, og derfor hører 

ovariecancerkirurgien til blandt de mest komplice-

rede udfordringer inden for kræftkirurgien. 

– Det er erkendelsen heraf, der har banet vej for 

ønsket om den centralisering af kirurgien, som 

herhjemme allerede kom til udtryk i Sundhedssty-

relsens specialeplan fra 2001, fortæller klinikchef 

på Rigshospitalets gynækologiske klinik, overlæge 

Lene Lundvall, som også er formand for Dansk 

Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG).

Centralisering og ekstensiv kirurgi
– Centraliseringen kom i gang i kølvandet på, at vi 

dannede DGCG i 2002. Nogenlunde samtidigt fik 

vi gang i den ekstensive kirurgi af de sene stadier, 

som i dag er standard internationalt og her-

hjemme, og som også er hovedforklaringen på det 

knæk på overlevelseskurven, som vi har kunnet 

registre fra 2003 til 2005, siger Lene Lundvall.

– Princippet i den ekstensive kirurgi er, at vi fjerner 

alt det kræftvæv, som vi kan se, og som vi vurde-

rer, at patienten kan tåle at få fjernet. I de senere 

år har vi fået hjælp fra billeddiagnostikken, hvor 

man i vid udstrækning kan se spredningen via 

PET-CT skanning, men det er først, når vi åbner, at 

vi endeligt kan vurdere, hvor radikalt det er muligt 

at operere den enkelte patient.

– Det indebærer, at vi inden operationen må tage 

os rigtig god tid til at forklare patienten, hvilke 

forskellige indgreb der kan komme på tale under 

operationen, hvilke konsekvenser det kan få – og 

så selvfølgelig få samtykke til at følge den strategi, 

der viser sig mest optimal under operationen, 

forklarer Lene Lundvall.

Multidisciplinære teams
– Det andet vigtige aspekt ved centraliseringen er, 

at den giver plads til multidisciplinært samarbejde 

på højt specialiseret niveau med kolleger, som 

man er tæt på og vant til at kommunikere med. 

Det er afgørende både for kvaliteten og for vores 

muligheder for at udvikle behandlingstilbuddet 

via klinisk forskning og uddannelse af fremtidens 

specialister, siger Lene Lundvall.

– I dag har vi fået samlet behandlingen på fem 

centre i Danmark, svarende til et patientunderlag 

på omkring 100 patienter om året pr. center. 

Det optimale vil nok være tre centre i Danmark 

med universitetstilknytning, men vejen dertil er en 

proces, som selvfølgelig også kræver afvejning af 

politiske og regionale hensyn, siger hun.

Fremtiden
– Selv om vi måske ikke i den nærmeste fremtid 

kommer til at se nye knæk på kurverne, er jeg 

sikker på, at vi fortsat vil kunne forbedre over-

levelsen. Robotkirurgi og kirurgi med samtidig 

PET-CT er eksempler på teknologiske værktøjer, 

som, jeg tror, vil kunne bidrage til at øge andelen 

af patienter, der kan radikalopereres, siger Lene 

Lundvall.

– Ellers vil det være individualisering af behand-

lingstilbuddet, som skal bane vej for fremskridt-

ene. Forudsætningen herfor vil være forskning i 

og udvikling af biomarkører i de multidisciplinære 

teams samt fortsat udbygget samarbejde i det 

internationale faglige miljø.

– Og så vil det være helt afgørende, at vi kan sikre 

det økonomiske fundament for at videreføre ar-

bejdet med vores kliniske database og biobanker-

ne. Vi er unikke på dette område i Danmark, og 

den position må vi ikke tabe på gulvet på grund af 

manglende ressourcer, slutter Lene Lundvall. 
– Det er helt sikkert udviklingen af den ekstensive kirurgi, som bærer hovedansvaret for den markant forbedrede overlevelse af ovariecancer, siger klinikchef på Rigshospitalets 
gynækologiske klinik, overlæge Lene Lundvall, som også er formand for Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG).

ovarIecancer – KIrurgIen

Ekstensiv kirurgi har banet vej 
for forbedret overlevelse

Selv om vi ikke i den nærmeste fremtid kommer til at knække kurver, er jeg sikker 
på, at vi fortsat vil kunne forbedre overlevelsen for kvinder med ovariecancer.
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Kemoterapi har bidraget til at forbedre overlevelsen for kvinder med ovarievcancer. De næste skridt skal tages med 
de nye målrettede terapier, men det kræver tålmodighed at afvente de store kvantespring, forudser formanden for 
ovariecancerlægerne i Danmark.

– 5-årsoverlevelsen af ovariecancer er fra 1960 til i dag vokset fra omkring 

25 til 50 %, og da der ikke har været nogen ændring i stadiefordelingen i 

patientgruppen, kan vi godt tillade os at fastslå, at fremgangen skyldes, at 

vi er blevet bedre til at behandle vores patienter, siger professor, overlæge 

dr.med. og formand for ovariecancergruppen under Dansk Gynækologisk 

Cancer Gruppe, Svend Aage Engelholm. 

– Der er ingen tvivl om, at den centralisering, som vi – bestemt ikke uden 

sværdslag – fik sat i gang i kølvandet på etableringen af DGCG i 2002, har 

en meget stor andelen af æren for fremgangen i overlevelsen, men etab-

leringen af den medicinske efterbehandling til operationen har utvivlsomt 

tidligere også bidraget til fremgangen, siger Svend Aage Engelholm.

– Vi startede med at give adjuverende kemoterapi med platin i 1983. I 

2003 skiftede vi til carboplatin, som er mindre toksisk og derfor også 

kan anvendes uden den aldersbegrænsning, som gjaldt for platinbe-

handlingen. 

– I 1996 fik vi dokumentation for, at vi kunne øge effekten af den medi-

cinske efterbehandling ved at kombinere carboplatin med en ny type 

kemoterapi, paclitaxel, og det er den kombination, som vi i dag anvender 

som standardbehandling, fortæller Svend Aage Engelholm.

ovarIecancer – medIcInsK BehandlIng

Vi står ved foden 
af bjerget!

Næste æra hedder målrettet kræftbehandling, 
hvor vi angriber specifikke molekylære mål på 

baggrund af en stadigt større viden om 
kræftsygdommenes molekylærbiologi.

– Der er omkring 60 nye målrettede terapier under udvikling til behandling af ovarie- 
cancer, fortæller professor, overlæge dr.med., Svend Aage Engelholm, som er formand 
for ovariecancergruppen under Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe. Eget foto

– Ideen om at udsulte kræften ved at hæmme blodtilførslen til kræftknuden 

er ikke ny og har været afprøvet i en årrække uden succes. Men nu ser det 

ud til, at behandlingsprincippet kan gøre en signifikant forskel.

Tålmodighed
– Da strategien om målrettet kræftbehandling blev introduceret for godt 10 år 

siden, vakte den stor begejstring. Men vi har siden vænnet os til at forholde 

os med mere afdæmpede forventninger til kræftforskningens gennembrud. 

Det gælder for eksempel både gen- og immunterapien, som aldrig rigtigt 

har kunnet frembringe reelle, anvendelige fremskridt.

– Den målrettede medicinske kræftbehandling har derimod på flere 

kræftområder vist, at den kan gøre en forskel – og nu også i behandlingen 

af ovariecancer. Det er lovende, men vi kommer nok til at væbne os med 

mere tålmodighed, end vi troede for nogle år siden. Udviklingen sker stadig 

med meget små skridt eller i bedste fald hop, hvor vi kan se forbedret over-

levelse ved at lægge de nye stoffer oven i kemoterapien, siger Svend Aage 

Engelholm. 

– Der er tale om en ny æra, men vi står stadig ved foden af bjerget, 

tilføjer han. 

 

Neoadjuverende anvendelse
Kemoterapi anvendes også som livsforlængende behandling til ikke-operable 

patienter og tilbagefaldspatienter, hvis tilbagefaldet kommer mere end et 

halvt år efter afslutningen af efterbehandlingen.

– I de senere år har der derudover været eksperimenteret med at anvende 

kemoterapien neoadjuverende, dvs. som forbehandling til operationen. For-

målet er at forsøge at reducere kræften og på den måde gøre det muligt at 

operere patienter, som ellers var ikke-operable. Det er en ny behandlingsstra-

tegi, som vi endnu ikke ved, hvordan vi skal anvende med optimalt udbytte, 

siger Svend Aage Engelholm, som i øvrigt vurderer, at potentialet for udbytte 

af overlevelsen med kemoterapi i dag er tæt på at være fuldt udnyttet.

Målrettet behandling er fremtiden
– Næste æra hedder målrettet kræftbehandling, hvor vi angriber specifikke 

molekylære mål på baggrund af en stadig større viden om kræftsygdomme-

nes molekylærbiologi.

 

– Der er i omegnen af 60 nye målrettede terapier under udvikling til behand-

ling af ovariecancer. Men foreløbig har vi dog kun set evidens for effekt af én 

virkningsmekanisme, nemlig antiangiogen behandling, som hæmmer dan-

nelsen og vedligeholdelsen af tumorernes blodkar.
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Det er i år 10 år siden, at KIU – patientforeningen for kvinder med kræft i underlivet – blev etableret, 
og i takt med at foreningen er vokset, har den udviklet sig.

10 år med KIu:

Fra netværk til interesseforening

KIUs historie går helt tilbage til starten af 1990’erne, hvor en gruppe kvinder 

med kræft i underlivet startede et netværk, hvor de kunne mødes og udveks-

le erfaringer med andre i samme situation. I 2001 blev KIU en selvstændig 

patientforening, og netværk og patientstøtte er stadig en vigtig del af KIUs 

arbejde. De har f.eks. træffetider på hospitalerne og holder temamøder, hvor 

læger og socialrådgivere giver gode råd om, hvordan man kommer videre 

i livet, tilbage til arbejdet osv. Men i de senere år er KIU også begyndt at 

arbejde mere målrettet på at skabe opmærksomhed omkring foreningen og 

dens mærkesager, bl.a. ved at afholde symposier for patienter, pårørende, 

fagpersoner og journalister og holde foredrag for medicinstuderende. 

Manglende opmærksomhed koster liv
- Alt for mange får desværre diagnosticeret deres sygdom for sent. Der er 

behov for meget mere opmærksomhed omkring kræft i underlivet i befolk-

ningen og blandt de praktiserende læger for at sikre tidligere diagnosticering 

og dermed bedre overlevelse, siger Lene Middelhede, formand for KIU. Hun 

var selv igennem et langt udredningsforløb, og da hun endelig blev henvist til 

hospitalet og fik diagnosen livmoderhalskræft, fik hun at vide, at hvis hun var 

kommet 14 dage senere, kunne de ikke have reddet hende. 

10 års jubilæum
Debatten om prioritering af sundhedsvæsenets ressourcer har også aktuali-

seret KIUs rolle som varetager af medlemmernes politiske interesser.

– Overlevelsesraten for kvinder med kræft i underlivet er ikke høj, men i de 

seneste år er vi endelig begyndt at se, at kurven er knækket. Det er vigtigt 

at sikre, at indsatsen for diagnosticering og behandling af sygdommen ikke 

bliver nedprioriteret nu, og derfor er jeg sikker på, at vi fremover kommer 

til at arbejde endnu mere målrettet med denne del af foreningens arbejde, 

fortæller Lene Middelhede. 

Emnet kommer på dagsordenen til efteråret, når KIUs bestyrelse i anledning-

en af foreningens 10 års jubilæum afholder en workshop for at definere, 

hvordan foreningen bedst sætter sygdommen på dagsordenen og varetager 

kvinder med kræft i underlivets interesser.

Lene Middelhede fik konstateret 
livmoderhalskræft som 36-årig 
i 1997, da hun lige havde født 
sit fjerde barn. I 2004 fik hun 
tilbagefald, men er i dag kræftfri. 
Foto: KIU

• 96 % mener, det er meget vigtigt/vigtigt, at KIU arbejder for at   

 forbedre forholdene for kvinder med kræft i underlivet ved at sætte  

 sygdommen på medierne og politikernes dagsorden.

• 44 % siger, det påvirker dem i meget høj grad/høj grad, at behand- 

 lingen af kræftpatienter ofte fremhæves som en stor økonomisk   

 byrde for sundhedsvæsenet og samfundet. Kun 7 % bliver slet 

 ikke påvirket.

• 41 % bliver kede af det, og 48 % bliver vrede, når kræftpatienter   

 fremhæves som en stor økonomisk byrde for sundhedsvæsenet og  

 samfundet. Kun 11 % bliver slet ikke påvirket.
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Mini-rundspørge blandt KIUs medlemmer

foKus på pårØrende:

Mændene bag kvinderne
”Vi ser fremad” er en ny bog, som sætter fokus på livet med brystkræft og underlivskræft – med et helt nyt per-
spektiv. Det er nemlig ikke kvinderne selv, der fortæller, men derimod deres mænd, kærester, brødre og sønner.

Hvorfor nu det? Er det ikke den kvinde, som er blevet ramt af brystkræft eller 

kræft i underlivet, der er hovedpersonen, og som bør få stemme i en bog, der 

handler om livet med en af kvindekræftsygdommene?

Jo måske, men denne gang er det faktisk kvindernes mænd, der får mulighed 

for at fortælle, og det er der kommet en vigtig bog ud af, skriver formanden 

for Kræftens Bekæmpelse, Frede Olesen, i bogens forord.

Bogen har særlig adresse til ”de mænd, der ofte holder sig i baggrunden i 

mødet med sundhedssystemet – men som er helt uundværlige for kræft-

patienten”, skriver Frede Olesen, som også påpeger, at der er meget nyttig 

viden at hente i bogen for kræftbehandlingssystemets professionelle.

”Vi ser fremad – Om mænd bag kvinder med brystkræft og underlivskræft” 

er skrevet af journalist og forfatter Kirsten Holm-Petersen og udgivet af  

Roche a/s. Bogen indeholder seks samtaler med mænd, hvis koner, kære-

ster, søstre eller døtre er eller har været ramt af livmoderhalskræft, ovarie-

kræft eller brystkræft. Derudover er der kapitler, hvor en chefpsykolog og 

to speciallæger fortæller om erfaringer fra mødet med mænd, som har haft 

en kvindekræftsygdom helt inde på livet. Og endelig indeholder bogen fakta 

om de tre kræftsygdomme samt et afsluttende kapitel med information om 

hjælpe- og støttemuligheder for mænd til kræftramte kvinder.

Nogle gange fik jeg mundkurv på

Samtidig med, at Lars så Bitten blive 

mere og mere afkræftet, voksede hans  

frustrationer over, at han ikke syntes,   

nogen i hospitalsverdenen lyttede til ham 

og den nye viden, han fandt.

– Når vi var til samtale, kom jeg med noget,  

jeg havde fundet på nettet, som var viden 

skabeligt bevist et andet sted i verden.  

 

– Men jeg syntes, de ignorerede mig. De  

gad ikke engang kigge på det, siger Lars.

Lige så meget Bitten kunne rase i bilen  

på vej hjem fra en samtale, hvor hun syn-

tes, Lars havde brokket sig lidt rigeligt 

eller været lidt for insisterende, lige så   

taknemmelig var hun, når Lars havde   

fundet noget, han syntes gav håb.
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Uddrag fra bogen:

Bogen kan rekvireres via relevante 

kræftafdelinger på landets sygehuse 

eller ved at kontakte Roche a/s på 

telefon 3639 9999 eller via mail: 

Morten.Wiberg@roche.com.
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Hvor rekvireres bogen? 

Lars Campradt Rasmussen er 
53 år. Hans kone Bitten døde i 
2008 af kræft i æggestokkene.

Foto: Mew
Om mænd bag kvinder 
med bryst- og ovariekræft

OM MÆND BAG KVINDER MED BRYSTKRÆFT OG UNDERLIVSKRÆFT 

AF KIRSTEN HOLM-PETERSEN

Vi ser fremad
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Skal Pernille behandles på bekostning af Jens – og skal vi give Peter den billige 

medicin, selv om han vil få mere glæde af den dyre? Den offentlige debat kred-

ser i stigende grad om nødvendigheden af at prioritere i sundhedsvæsenet. 

Med henvisninger til udviklingen i befolkningssammensætningen og til udvik-

lingen i typer af sygdomme påstår flere kommunale og regionale politikere, at 

det er nødvendigt at prioritere, at vi ikke har råd til at behandle alle – eller råd 

til at give patienterne den bedste behandling. Det kan ikke være mere forkert!

Vi har råd til at give både Pernille, Jens og Peter den bedst mulige behandling, 

for det er ikke mere behandling, der er brug for – men nye måder at behandle 

på. Det er rigtigt, at samfundet ændrer sig – at der bliver flere ældre i tiden, 

der kommer, og færre til at tage sig af dem. Det er også rigtigt, at flere lider af 

en kronisk sygdom end tidligere – til gengæld er der en række lidelser, som 

vi for længst har fået bugt med. Pointen er, at vi ikke skal bruge unødvendige 

ressourcer på at passe samfundet ind i den nuværende struktur for sundheds-

væsenet, men i stedet nytænke vores sundhedstilbud, så de passer til de 

behov, vi har i det moderne Danmark.

Der ligger et enormt og uudnyttet potentiale for effektivisering i sundhedsvæ-

senet – blandt andet i form af telemedicin, et udvidet fokus på forebyggelse, 

rehabilitering og fælles ordninger for indkøb af medicin. Den demografiske 

udvikling gør det ikke dyrere at behandle danskerne – men den lægger op til 

en nytænkning af måden, vi behandler på. Vi er med andre ord langt fra den 

målstreg, hvor man i Danmark skal fratage mennesker muligheden for den 

bedste behandling. 

Økonomiske undersøgelser viser således, at der vil være massive fordele ved at 

investere i forebyggelse af utilsigtede hændelser på landets hospitaler. Vi taler 

om økonomiske fordele i millioner og milliarder af kroner, så det er ikke små-

penge, der er tale om. Det handler altså ikke om at spare, men om at investere 

pengene de rigtige steder og udvikle nye løsninger. Løsninger, der ikke alene 

opfylder de danske patienters behov, men endda giver dem en bedre behand-

ling, end den vi ser i dag.

I Danske Patienter ved vi, at også en ordentlig rehabilitering af kronisk syge 

med KOL, kræft og gigt kan spare samfundet for udgifter i milliardklassen. En 

ordentlig rehabilitering betyder, at patienterne klarer sig bedre i deres hjem, 

at flere kan blive i arbejde, og at færre bliver genindlagt. Det samme gælder 

for telemedicinske løsninger, hvor patienter kan blive behandlet hjemmefra og 

dermed mindsker presset på landets sygehuse. Patienterne slipper desuden for 

at bruge unødig tid på transport.

Effektivisering bør altså ikke handle om prioritering, men i stedet om innovation. 

For gennem innovation bliver der råd til at behandle alle, der har et behov.

Jeg mener, at det er dybt uforsvarligt at nægte patienter en bestemt behand-

ling ud fra økonomiske hensyn. Hvis behandlingen har en dokumenteret effekt, 

både bør og skal lægen have mulighed for at tilbyde den til sin patient. 

Det er vigtigt, at sundhedsdebatten aldrig havner i en forretningsdiskussion, 

hvor tilbud om sundhedsydelser kommer til at handle om prisen for behandling. 

Der er stadig mange muligheder for at effektivisere i sundhedsvæsenet uden at 

prioritere mellem de alvorligt syge – og før disse muligheder er udnyttet, giver 

det ikke mening at sætte danskernes helbred på spil.

Vi skal innovere 
– ikke prioritere!
Af Lars Engberg, formand for Danske Patienter.

Det mener jeg!

Privat foto

Pointen er, at vi ikke skal bruge unødvendige ressourcer på at 
passe samfundet ind i den nuværende struktur for sundheds-
væsenet, men i stedet nytænke vores sundhedstilbud, så de 
passer til de behov, vi har i det moderne Danmark.
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