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Udvikling af behandlingstilbud til danske kræft-

patienter ligger selvfølgelig solidt og godt i 

hænderne på danske speciallæger. Alligevel er 

det nok ikke en overdrivelse at påstå, at når det 

gælder udvikling af den lægefaglige viden og 

de kliniske kompetencer, så er horisonten i fuld 

gang med at udvide sig langt ud over de snævre 

landegrænser. 

Det er ganske vist ikke nyt, at danske læger 

orienterer sig i den internationale kliniske litteratur 

og skærper deres viden og kompetencer på de 

store internationale møder og konferencer. Det 

nye er derimod, at den direkte dialog og det viden-

skabelige samarbejde på tværs af landegrænser 

bliver stadigt mere udbredt.

 

I dette nummer af Perspektiv & debat bringer vi 

en række artikler baseret på dialog mellem danske 

læger og internationale eksperter. De viser, at 

danske læger er på fuld omgangshøjde med de 

internationale standarder i kræftbehandlingen. 

Artiklerne illustrerer også, at danske og internati-

onele eksperter ”taler samme sprog”, fordi de står 

over for samme udfordringer. Men vigtigst af alt 

understreges det, at det er gennem dialogen og 

erfaringsudvekslingen, at inspirationen skærpes 

og innovationskraften styrkes. 

Grænseoverskridende videndeling er uomtvisteligt 

en berigelse for den lægefaglige udvikling. Men 

det er også nøglen til en fortsat udvikling af nye og 

bedre behandlingstilbud, der i sidste ende kom-

mer patienterne til gavn.

God læselyst!
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– EGFR-mutationen er den første og mest operationelle onkogene driver. 
Den er relativt udbredt, vi kan teste med højsensitivitet, og vi har veldoku-
menterede behandlingsmuligheder i form af flere tyrosinkinasehæmmere, 
siger professor Tony Mok, Wales Hospital i Hong Kong.

T E M A  ∙  I N T E R N AT I O N A LT  U D S Y N

– EGFR-mutationstesten er måske det første skridt i retning af et paradigmeskifte, hvor 
den medicinske behandling ikke længere baseres på kemoterapi, men på testbaseret, 

målrettet behandling rettet mod såkaldte onkogene drivere, forudser overlæge ph.d. 
Peter Meldgaard, Aarthus Universitetshospital.
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LunGekræft:

Nu tester vi 
rutinemæssigt!

– I dag er det en selvfølge, at kvinder, der rammes af brystkræft, bliver testet 

på molekylærbiologiske parametre i forbindelse med tilrettelæggelsen af det 

bedst mulige behandlingsforløb. Når det gælder behandlingen af ikke-små-

cellet lungekræft, mener jeg, at vi bør kunne sige det samme – specielt når 

det gælder EGFR-mutationstestning af vores patienter med adenokarcinom, 

fastslår Dr. Tony Mok, Hong Kong.

– Enig. På vores hospital er denne erkendelse udmøntet i det, vi kalder 

reflekstestning. Det vil sige, at vi, for at spare tid, automatisk mutationstester 

alle vores patienter, som får konstateret ikke-småcellet lungekræft med et 

ikke-planocellulært karcinom, supplerer overlæge ph.d. Peter Meldgaard, 

Aarhus Universitetshospital.

Scenen er sat. Tony Mok er professor i klinisk onkologi på Department of Cli-

nical Oncology, The Chinese University of Hong Kong, og har været primær 

investigator på randomiserede kliniske studier, der har bidraget til at bane vej 

for tyrosinkinase-hæmmende (TKI) behandling af ikke-småcellet lungekræft 

(NSCLC). Han er også en efterspurgt foredragsholder om emnet på inter-

nationale konferencer. Peter Meldgaard er specialeansvarlig overlæge på 

den onkologiske afdeling på Aarhus Universitetshospital og, som Tony Mok, 

forskningsmæssigt engageret i at udvikle det kliniske potentiale i målrettet 

behandling af NSCLC. Vi har bedt dem gøre status – og kigge i krystalkuglen 

efter bud på fremtidens, mere testbaserede, behandlingsstrategier.

– Tiden kan være essentiel i behandlingen af kræft, og reflekstestning er 

derfor helt sikkert fremtiden. Men i Hong Kong er det lidt vanskeligere at 

praktisere reflekstestning allerede i forbindelse med diagnosticeringen, fordi 

testningen ikke er offentligt finansieret. I det meste af Asien EGFR-tester vi 

dog alle patienter med adenokarcinom. Det skylder vi vores patienter, så de 

relevante patienter kan få mulighed for at blive tilbudt første linje TKI-be-

handling. Testning af planocellulære karcinomer er i højere grad til diskus-

sion, fordi andelen af EGFR-muterede her er under 5 procent – og vist helt 

nede på højst et par procent i de vestlige lande, påpeger Tony Mok.

Testteknologien
– Hvilke udfordringer ser du i de testteknologier, vi har til rådighed? spørger 

Peter Meldgaard opfølgende. 

– Vi tester som udgangspunkt med sekventering, som er billigst, og følger 

kun op med ARMS-testning (1) i særlige tilfælde. Men jeg synes ikke, at 

teknologien er den største udfordring. Det største problem er at få stillet det 

bedst mulige vævsmateriale til rådighed. Det er en proces, som involverer de 

mange forskellige specialister, ofte fra forskellige hospitaler, der håndterer 

patienterne, inden de kommer til os. At få alle involverede til at tænke ens 

og bidrage til at optimere vores vævsmateriale – det ser jeg som en stor 

udfordring, siger Tony Mok, og Peter Meldgaard er enig. 
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Molekylærbiologisk testning og målrettede medicinske terapier er allerede integrerede elementer i den moderne 
kræftbehandling. Men hvordan bygger vi bro mellem fortid og fremtid med den størst mulige gevinst for patienterne 
– og med hvilket perspektiv? Emnet diskuteres af en international og en dansk specialist med udgangspunkt i et 
fælles fokus på den onkologiske behandling af patienter med fremskreden ikke-småcellet lungekræft.  
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– En del af løsningen ligger nok i reflekstestningen, men jeg er heller ikke 

sikker på, at det endnu praktiseres i hele Danmark, selv om vi her har offentlig 

finansiering af testningen, siger Peter Meldgaard.

– Ser vi fremad, kan jeg se store muligheder i testning af plasma, da det vil 

kunne lette vejen til hurtige, sikre testresultater. Vi kan i dag identificere 

fuld-genom DNA fra plasma, så det er helt sikkert også realistisk at plasma-

teste for specifikke mutationer. På Wales Hospital har vi tidligere publiceret 

forsøgsresultater, hvor vi kunne dokumentere en sensitivitet for EGFR-muta-

tionen på 92 procent ved plasmatestning, og vi håber selvfølgelig at kunne 

bekræfte dette i igangværende og opfølgende forsøg. 

– Vi arbejder med samme udfordring på Aarhus Universitetshospital, og det 

er faktisk lykkedes for os at påvise en korrelation med vævsbaseret testning 

på 94 procent. Så jeg er meget enig i din vurdering af en lovende fremtid for 

plasma-baseret testning. 

Onkogene drivere 

– EGFR-mutationstesten er måske det første skridt i retning af et paradigme-

skifte, hvor den medicinske behandling ikke længere baseres på kemoterapi, 

men på testbaseret, målrettet behandling rettet mod såkaldte onkogene 

drivere. Hvor langt mener du, vi er kommet i den udvikling i behandlingen af 

NSCLC? 

– Vi er ved en begyndelse, siger Tony Mok. 

– Selv om vi måske kender til genetiske variationer for omkring halvdelen 

af vores patienter, er der for manges vedkommende ikke tale om egentlige 

drivere, eller de er ikke operationelle som direkte vejledende for vores  

behandlingsvalg, understreger han.

– EGFR-mutationen er den første og mest operationelle onkogene driver. 

Den er relativt udbredt, vi kan teste med høj sensitivitet, og vi har veldoku-

menterede behandlingsmuligheder i form af flere tyrosinkinasehæmmere. 

Derudover er vi godt på vej til også at kunne blive vejledt af enkelte andre 

mutationer i klinikken, selv om de er mindre udbredte, og selv om testningen 

nok ikke er helt på plads. De øvrige kendte varianter må vi indtil videre be-

tragte som værktøjer til subklassificering af den histologiske segmentering 

af vores patienter, uddyber Tony Mok.

 Heterogene kræftceller
– Men ser du en fremtid, hvor kemoterapien er blevet overflødig, fordi test 

for onkogene drivere kan vejlede et mere effektivt behandlingsvalg for alle 

vores patienter? 

– Behandlingen af NSCLC med TKI er et stort fremskridt, men indtil videre 

hører det absolut til undtagelserne, at vi kan holde vores patienter med 

avanceret sygdom i langvarig sygdomskontrol alene med den målrettede 

behandling. 

– Jeg tror, vi skal betragte kemoterapi som en mere uspecifik måde at 

neutralisere sygdomsudviklingen på, og jeg ser ikke en nær fremtid, hvor vi 

helt vil kunne undvære den. Så længe kemoterapien kan gøre noget godt 

for patienterne, kan jeg heller ikke se det som et mål at slippe af med den. 

Tværtimod kunne jeg godt være en smule bekymret over, at der er kommet 

så meget fokus på udviklingen af målrettede terapier, at der ikke længere 

anvendes ressourcer på at udvikle mere effektive og tolerable kemoterapier. 

Dem har vi stadig behov for, siger Tony Mok.

– Ser du et perspektiv i kombinationsterapi med kemoterapi og TKI?

– Bestemt. Vi tror, at resistensudviklingen ved TKI i vid udstrækning skyldes, 

at ikke-muterede kræftceller begynder at overtage sygdomsudviklingen i 

takt med at de muterede celler slukkes hos de af vores patienter, der har 

heterogene kræftceller. På Wales Hospital har vi i en mindre protokol påvist 

en markant overlevelsesgevinst ved sekventiel kombinationsterapi i første 

linje med TKI og kemoterapi – også selv om kontrolgruppen senere modtog 

TKI i anden linje efter progression. 

– Men det kræver intensiveret testning at identificere patienterne med både 

muterede og ikke-muterede kræftceller? 

– Ja, vi ved jo ikke på forhånd, hvilke celler der er repræsenteret på hvilke 

lokaliteter, bekræfter Tony Mok. 

Genomisk profilering
– Vil vi i fremtiden via fuld exon-sekventering kunne samle nye signaler op, 

som vil kunne anvendes i klinikken? 

Tiden kan være essentiel i behandlingen 
af kræft, og reflekstestning er 

helt sikkert fremtiden.



1) Molekylærbiologisk test

– Personligt tror jeg ikke på, at vi kommer til at kunne håndtere informati-

onsmængden i fuld exon- eller genomsekventering. Derimod ser jeg store 

muligheder i genomprofilering på grundlag af sekvensanalyse af måske op  

til nogle få hundrede specifikke varianter, som vi på forhånd ved, er onkoge-

ne drivere eller som på anden vis er klinisk operationelle. Vi har for eksempel 

haft en NSCLC-patient på Wales Hospital, som via genomprofilering fik 

påvist kræftceller med HER-2 overekspression. Derved blev det muligt at 

behandle patienten med en vis effekt ved at bruge en kombination af kemo-

terapi og antistofterapi for at ramme HER-2 receptoren.

– Genomprofileringen er stadig dyr, men teknologien bliver formodentlig 

hurtigt billigere og dermed også mere tilgængelig, forudser Tony Mok. 

Kronificering 
– Vi har på vores center i Aarhus haft flere patienter med avanceret NSCLC, 

som vi har kunnet holde i sygdomskontrol overraskende længe med TKI. I et 

tilfælde var det i en periode faktisk ikke muligt for os at påvise tilbageværende 

kræftceller hos en kvinde, som også var diagnosticeret med fremskreden 

NSCLC som stadie IV. Tror du, at vi på et tidspunkt kan nå så langt, at vi vil 

kunne behandle vores patienter med fremskreden sygdom med helbredelse 

som behandlingsmål?

– Vi har også på Wales Hospital haft et tilfælde, hvor vi i op til 7 år ikke kunne 

se tegn på restsygdom hos en kvinde, som også var diagnosticeret som 

stadie IV – indtil hun måtte opgive TKI-behandlingen på grund af hudproble-

mer. Men det er stadig de meget sjældne undtagelser, og kan vi kalde det 

helbredelse, når vi bringer vores patienter i langvarig sygdomskontrol? 

– I stedet for at tale om helbredelse vil jeg hellere sige, at vi er i gang med 

at ændre fremskreden lungekræft fra at være en sygdom med en kortsigtet 

fatal prognose til en kronisk lidelse, som man takket være mere effektive og 

tolerable behandlinger kan leve en tilnærmelsesvis normal tilværelse med, 

slutter Tony Mok.
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Vi har i Aarhus haft flere patienter med avanceret 
NSCLC, som vi har kunnet holde i sygdomskontrol 
overraskende længe med TKI. 



I de store kliniske undersøgelser hedder det eks- og inklusionskriterier – i 

klinikken taler man om udvælgelse af patienter til rette behandling. Og selv-

følgelig er der en sammenhæng, men i klinikken kan det imidlertid ofte være 

en udfordring at selektere de rigtige patienter til de nye behandlinger. Et 

eksempel er udvælgelsen af patienter med metastaserende ikke-småcellet 

lungekræft (NSCLC) til behandling med anti-angiogenese terapi. En inter-

national gruppe af specialister har kigget på risikoen for, at behandlingen 

medfører alvorlig lungeblødning – herunder om det er muligt at forudsige 

risikoen via radiologisk analyse af scanningsbilleder.

 

– Vi havde dokumentation for effekten af at behandle patienter med ikke-

planocellulært NSCLC med anti-angiogenese terapi. På grund af behandlin-

gens særlige virkningsmekanisme betragtede vi samtidig alvorlig lungeblød-

ning som den måske mest frygtede bivirkningsrisiko. Derfor besluttede vi 

at undersøge, om det var muligt at vejlede selekteringen af patienter ved at 

identificere nogle pålidelige prædiktive risikofaktorer for udvikling af lunge-

blødning, forklarer Dr. Martin Reck, som er ledende overlæge på afdelingen 

for thorax-onkologi på LungenClinic Grosshansdorf i Hamborg – og hoved-

forfatter til den konsensusrapport, som blev resultatet af undersøgelsen (1).

Eksklusion eller ej
Perspektiv & debat har interviewet Martin Reck og hans kollega og medfor-

fatter, radiologisk overlæge Susanne Stiebeler, fra den thorax-onkologiske 

klinik i Grosshansdorf. Overlæge dr.med. Jens Benn Sørensen, som behand-

ler de samme patientgrupper på den onkologiske klinik på Rigshospitalet, 

har kvalificeret dialogen med de tyske eksperter, og han lægger ud med det 

mest indlysende spørgsmål:

– Fandt I, hvad I ledte efter?

– Et primært formål var at kigge på alle tilgængelige data og på den bag-

grund udelukke potentielt irrelevante eksklusionskriterier, og det mener jeg 

lykkedes. Vi er blandt andet via arbejdet med konsensusrapporten blevet 

mere fleksible i vores udvælgelse af patienter til anti-angiogenese terapi. 

Det blev tydeligt for os, at central lokalisering og mistanke om karinvasion af 

tumor ikke længere i sig selv bør give anledning til eksklusion, siger 

Martin Reck.

– Betyder det, at vi tidligere har udelukket patienter, som kunne tåle og 

have gavn af behandlingen? 

– Ja, det mener jeg. Jeg husker, at jeg for nogle år siden var i Danmark i 

forbindelse med et protokol-arbejde. Flere af mine danske kolleger forkla-

rede, at de gerne ville behandle med anti-angiogenese terapi, men tøvede, 

når den radiologiske rapport påviste central lokalisering af tumoren. Set i 

bakspejlet tror jeg at en del af disse patienter kunne være behandlet med 

anti-angiogenese terapi, siger Martin Reck. 
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Får patienterne den 
rette behandling?

Ikke-småceLLet LunGekræft:

T E M A  ∙  I N T E R N AT I O N A LT  U D S Y N

De nye målrettede kræftlægemidler er dokumenteret i store lodtrækningsforsøg med veldefinerede patientgrupper. 
Mødet med patienterne i klinikken kræver alligevel tilpasset selektering af de rette patienter til behandlingen. 
En international specialistgruppe har gransket det kliniske materiale med henblik på at vejlede udvælgelsen af 
patienter med fremskreden lungekræft til anti-angiogenese terapi. 



Tumorinvasion af centrale blodkar
– Skelner I ikke imellem central lokalisering af tumor og karinvasion?

– Jo, men det er ikke så enkelt, vurderer Susanne Stiebeler.

– Central lokalisering af tumor er i sig selv en svag klassificering, som dæk-

ker over en stor variation. Og analysen af karinvasion kan være særdeles 

vanskelig, selv for en radiolog. Du kan se, om der er kontakt, men det siger 

ikke i sig selv noget om, hvorvidt der er tale om invasion, forklarer hun.

–Vil man ikke kunne få et mere sikkert vurderingsgrundlag med PET-CT?

– Det mener jeg ikke. PET er vigtig med hensyn til at bestemme malignitet, 

men den har en lavere opløsning end CT og kan derfor ikke afklare, om der 

er karinvasion eller ej.

– Og hvad med MRI-scanning?

Jeg tror faktisk, at der kunne være et potentiale i MRI til at skelne mere 

tydeligt mellem tumor- og karvævet ved nærkontakt, men det er ikke belyst i 

kliniske undersøgelser, understreger Susanne Stiebler.

Martin Reck er enig, men vil hellere fokusere på det centrale spørgsmål, 

nemlig om karinvasion overhovedet er en relevant risikofaktor. 

– Vi har flere gange set eksempler på centralt lokaliserede tumorer med et 

gennemløbende blodkar, og her rejser spørgsmålet sig: Hvorfor skulle det 

føre til lungeblødning. Det giver ikke nogen mening, for hvortil skal afblød-

ningen finde sted? Når det gælder karinvasion af tumor som risikofaktor, er 

vi i dag også mindre bekymrede end tidligere, siger han.

Andre selektionskriterier
– I har også kigget på andre selektionskriterier – hvad fandt I ud af der?

– Patientens blødningshistorik er nok den mest sikre og veldokumenterede 

eksklusionsfaktor, siger Martin Reck. 

– Historisk har planocellulært karcinom været kontraindikation for anti-

angiogenese terapi. Personligt tror jeg ikke, at histologien i sig selv er en 

risikofaktor for lungeblødning, men den ser ud til at være forbundet med 

en række risikofaktorer for blødning som for eksempel mucosa infiltration, 

inflammatoriske vævsreaktioner og kardilatation. Jeg tror derfor ikke, at 

anti-angiogenese terapi har en fremtid i denne patientgruppe. 
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– Vi er blevet mere fleksible i vores udvælgelse af patienter til anti-angiogenese terapi, 
både som følge af arbejdet med vores konsensusrapport og ikke mindst på grundlag af 
længere tids klinisk erfaring, fortæller Dr. Martin Reck, Afdelingen for thorax-onkologi 
på LungenClinic Grosshansdorf.

– Vurderingen af, om tumor har invaderet blodkar kan være 
særdeles vanskelig, selv for en radiolog, understreger radiologiske 
overlæge og medforfatter til konsensusrapporten, Dr. Susanne Stiebeler, 
LungenClinic Grosshansdorf .



1) Reck M et al. Predicting and managing the risk of pulmonary   

 haemorrhage in patients with bevacizumab: a consus report from a  

 panel of experts. Annals of Oncology, 2012 May;23(5):1111-20.

2) Kumar P, Fischbach NA, Brahmer JR, et al. Baseline (BL) radiogra 

 phic characteristics and severe pulmonary hemorrhage (SPH)   

 in bevacizumab (BV)-treated non-small cell lung cancer (NSCLC)  

 patients (pt): results from ARIES, an observational cohort study   

 (OCS) J Clin Oncol. 2010;28(Suppl):15s

Overlæge dr.med. Jens Benn Sørensen, Rigshospitalet, havde for at kvalificere 
dialogen venligt påtaget sig spørgerens rolle iinterviewet med Martin Reck og 
Susanne Stiebler.

– Og endelig kiggede vi også på kavitation. Data fra et stort sikkerheds-

studie (2) påviste ingen relation mellem alvorlig lungeblødning og allerede 

etableret kavitation eller kavitation under udvikling. Konklusionen er, at 

kavitation ikke i sig selv er en risikofaktor for lungeblødning som følge af 

anti-angiogenese terapi, forklarer Martin Reck.

– Men vi ér dog opmærksomme på kavitation. Der er flere kliniske tilstande 

med kavitation, som kan medføre blødning, så det er logisk at være opmærk-

som på denne faktor, supplerer Susanne Siebeler.

– Og hvad betyder patienternes alder?

– Alderen er i sig selv ikke en risikofaktor, og jeg oplever heller ikke, at 

den har betydning for patienternes informerede stillingtagen til, om de vil 

modtage behandlingen eller ej. Men komorbiditet med for eksempel hjerte-

karsygdom kan være risikofaktorer for blødning og skal tages i betragtning i 

forbindelse med beslutningen om anti-angiogenese terapi, vurderer 

Martin Reck.

Konklusioner
– Arbejdet med rapporten kombineret med den kliniske erfaring har altså ba-

net vej for, at I er blevet mindre tilbageholdende med at ekskludere patienter 

til anti-angiogenese terapi?

– Bestemt. Derudover har vi fået sat fokus på, at vi reelt ikke kender årsagen 

til lungeblødningerne og de underliggende mekanismer, påpeger 

Martin Reck.

– Har I genereret hypoteser, som måske kan afprøves fremadrettet i 

protokolleret regi? 

– Vi var enige om, at det kunne være hensigtsmæssigt at etablere en data-

base med scanningsbilleder af lungekræftpatienter, som bliver ramt af en 

lungeblødning. Den kunne anvendes til at undersøge, om der er mønstre, der 

vil kunne anvendes til at identificere risikokriterier, siger Martin Reck.

– Udfordringen er, at antallet af lungeblødninger er meget lille, og risikoen 

for patienter, der behandles med anti-angiogenese terapi, er ikke væsentlig 

større end for patienter med metataserende lungekræft generelt. Her på 

stedet har vi de seneste fem år behandlet næsten 400 lungekræftpatienter 

med Anti-angiogenese terapi, og jeg erindrer ikke, hvornår vi senest har haft 

et tilfælde med alvorlig lungeblødning. Der skal med andre ord et meget stort 

patientgrundlag til for at kunne samle et materiale, der kan anvendes til at 

vurdere de reelle risikofaktorer for lungeblødninger – og det har vi ikke hidtil 

kunnet finde ressourcer til, slutter han.

Alderen i sig selv er 
ikke en risikofaktor.
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koLorektaLkræft:

Nye terapier – nye 
behandlingsstrategier

Dr. Dirk Arnold er chef for Die Klinik für Tumorbiologie, Freiburg i Tyskland 

og investigator på et af det sidste års største fase III studier i behandlingen af 

avanceret kolorektalcancer (mCRC). På ASCO 2012 præsenterede han data 

fra det såkaldte TML-studie (1). TML står for Treatment in Multiple Lines, 

og studiet viser at den samlede overlevelse (OS) og den progressionsfri 

overlevelse (PFS) forlænges ved fortsat anti-angiogenese terapi i anden linje 

efter progression på første linje. 

I starten af februar gæstede Dirk Arnold København, og Perspektiv & debat 

bragte ham sammen med en af Danmarks førende specialister på området, 

professor, overlæge ph.d. Per Pfeiffer, Odense Universitetshospital. Vi bad 

dem diskutere TML-studiet i det bredest mulige perspektiv – og Per Pfeiffer 

lagde ud med et spørgsmål:

– Hvordan opstod egentlig ideen om at afprøve effekten af fortsat anti-

angiogenese terapi efter progression?

– Det var ikke en ide, vi pludselig greb fat i. Udgangspunktet var snarere en 

udbredt usikkerhed om, hvor længe man egentlig skal fortsætte anti-angio- 

genese terapien – en usikkerhed som allerede opstod i forbindelse med de 

tidlige afprøvninger i muse-forsøg. Og som det vil være mange bekendt, 

er spørgsmålet også blevet adresseret i et observationsstudie i USA (2), 

forklarer Dirk Arnold.

– Diskussionen fortsatte også efter lanceringen af den første godkendte 

anti-angiogenese terapi, og når man læser beskrivelsen af studiet 

bag de pivotale data (3), gav protokollen mulighed for at fortsætte 

behandlingen efter første progression. På den baggrund diskuterede vi  

allerede i 2003 at efterprøve TML-princippet, og i 2005 lykkedes det at 

tilvejebringe økonomisk grundlag for at påbegynde en udvidet pan- 

europæisk, randomiseret protokol med deltagelse af 820 patienter og med 

den samlede overlevelse (OS) som primært endepunkt.

– Princippet om anvendelse af ét af benene i vores regimer som fortsat ”back-

bone” efter progression er vel heller ikke fremmed – det praktiserer vi jo for 

eksempel med vores kemoregimer i 1. og 2. linje?

– Ja. Men når vi taler om om anti-angiogenese terapi, angriber vi en faktor 

ved sygdomsudviklingen, som er uafhængig af tumorprogressionen. Det 

taler yderligere for at fortsætte denne behandling efter progression og skifte 

til et andet kemoregime. 

Resistens og kombinationsterapi
– Men vi taler jo også om resistensudvikling ved anti-angiogenese terapi – 

hvordan forklarer vi det?

– Angiogenesen ved cancersygdomme er en kompleks biologisk mekanisme, 

som påvirkes på mange forskellige måder. Når man hæmmer angiogene-

Fremkomsten af nye målrettede kræftlægemidler udfordrer de gængse strategier for behandling af avanceret  
cancersygdom. Et eksempel er anvendelsen af anti-angiogenese terapi ved fremskreden kolorektalcancer.  
Behandlingen har for længst vist sit værd, men hvordan anvendes den optimalt? En international og en dansk  
ekspert udveksler erfaringer og synspunkter.
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Med anti-angiogenese terapi angriber vi en faktor ved syg-
domsudviklingen, som er uafhængig af tumorprogressionen.

sen med en bestemt virkningsmekanisme, er den mest sandsynlige forkla-

ring på resistensudviklingen, at andre virkningsmekanismer på et tidspunkt 

tager over.

– Vi har i dag mere end én anti-angiogenese terapi til rådighed, og flere er på 

vej. Ser du et perspektiv i at kombinere behandlingerne – og på den måde 

hæmme angiogenesen mere effektivt ved at sætte ind på flere angrebspunk-

ter samtidigt?

– Teoretisk set, ja. Men begrænsningen for kombinationsterapi er toxici-

teten. Vi har tidligere erfaringer fra behandlingen af nyrecancer med en 

kombination af anti-angiogenese terapier, som i laboratoriet så ud til at 

have god effekt, men som i et klinisk studie viste sig at medføre specifikke, 

uacceptable bivirkninger. Så personligt tror jeg nok mere på, at vi skal finde 

metoder til at angribe angiogenesen med behandlingsskift i forbindelse med 

udviklingen af resistens på den først indsatte behandling.

 

Effekt på flere linjer
– I har med TML- studiet vist effekt ved fortsat anvendelse af anti-angio-

genese behandling på anden linje. Kan man ikke vælge at udnytte potentialet i 

fortsat effekt efter progression ved at vente med anti-angiogenese terapien 

til 2. og 3. linje?

– Det kan være en mulighed, hvis man for eksempel af en eller anden årsag 

ikke har behandlet med anti-angiogenese i første linje. Der er potentiale for 

synergi med kemoterapi på flere linjer og i hele behandlingsforløbet, men jeg 

mener endnu ikke, at vi kan konkludere, hvordan vi udnytter dette potentiale 

optimalt.

– I Danmark har vi gode muligheder for at afprøve nye kombinationsbehand-

linger sent i behandlingsforløbet, hvor vi ikke har evidens for entydige behand-

lingsvalg. For eksempel har vi i en mindre observationsprotokol set god effekt 

af at kombinere anti-angiogenese terapi med mono-kemoterapi i tredje linje 

(4). Selv om det var på et stærkt selekteret patientmateriale, var der faktisk 

tale om en tankevækkende stor effekt med en median overlevelse i omegnen 

af 12 måneder.

– Det er interessant - og i øvrigt i overensstemmelse med, at anti-angio-

genese terapi også har effekt med forskellige kemoterapiregimer på andre 

indikationer (5).

Et kig i krystalkuglen
– Hvad er dit bud på en fremtidig optimal udnyttelse af anti-angiogenese 

terapi ved mCRC? 

– Vi kan slå fast, at anti-angiogenese terapi har potentiale for synergi med 

kemoterapi i hele behandlingsforløbet af mCRC – og effekten begrænser sig 

ikke til anvendelse i en enkelt linje. 

– Vi kan slå fast, at anti-angiogenese terapi har potentiale for synergief-
fekt med kemoterapi i hele behandlingsforløbet af mCRC – og effekten 
begrænser sig ikke til anvendelse i en enkelt linje, siger Dr. Dirk Arnold, 
Die Klinik für Tumorbiologie, Freiburg.
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Begrænsningen for kombinationsterapi er toxiciteten. 

– I Danmark har vi i en mindre observationsprotokol påvist god effekt af at 
kombinere anti-angiogenese terapi med mono-kemoterapi i tredje linje, 

fortæller overlæge dr.med. Per Pfeiffer, Odense Universitetshospital.

1) Bennouna J et al. on behalf of the ML18147 Study Investigators   

 Continuation of bevacizumab after first progression in metastatic   

 colorectal cancer (ML18147): a randomised phase 3 trial; Lancet   

 Oncology; nov 2012.

2) Grothey A et al: Bevacizumab beyond first progression is associ  

 ated with prolonged overall survival in metastatic colorectal cancer: 

 Results from a large observational cohort study (BRiTE). J Clin   

 Oncol doi:10.1200/JCO.2008.16.3212.

3) Hurwitz H et al. NEJM 2004;350:2335-42.

4) Larsen FO et al. Capecitabine and bevacizumab in heavily pre-tre- 

 ated patients with advanced colorectal cancer. Acta Oncologica,   

 Feb 2012, Vol. 51, No. 2, Pages 231-233. 

5) Bevacizumab produktresumé

– Det kunne måske se ud som om, at effekten af anti-angiogenese terapien 

tager over i takt med at effekten af kemoterapien klinger af - og måske også, 

at mereffekten er relativt større i kombinationer med svagere kemoregimer. 

Fremadrettet mener jeg derfor, det kunne være relevant at afprøve effek-

ten af anti-angiogenese terapi i nye behandlingsstrategiske forløb, hvor vi, 

inspireret af den maligne hæmatologi, undersøger mulighederne i forløb 

med indledende induktionsbehandling og opfølgende vedligeholdelsesbe-

handling. Sådanne strategier giver derudover også nye muligheder for at 

integrere med individualiserede behandlinger på baggrund af molekylærbio-

logisk testning.

– Ser du perspektiver for anti-angiogenese terapi for andre af vores gastrointe-

stinale cancerformer?

– Det interessante ved anti-angiogenese terapi er, at den relative mereffekt 

faktisk ser ud til at ligge på samme niveau for alle de solide tumorer, hvor vi 

har set data. Så i virkeligheden er det nok ikke et spørgsmål om, hvorvidt 

anti-angiogenese terapien kan gøre en forskel, men mere om, hvorvidt 

forskellen i praksis er klinisk relevant, slutter Dirk Arnold.
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InspIratIon fra stanford cancer InstItute:  

Et besøg på Stanford Cancer Institute i Californien i maj måned var en inspirerende og lærerig oplevelse for 
Peter de Nully Brown, overlæge på Hæmatologisk Afdeling, Rigshospitalet. Behandlingerne er stort set de samme, 
men organiseringen af behandlingen, uddannelsen af læger, de fysiske rammer og protokolvirksomheden er meget 
anderledes fra hans egen afdeling.

Teambaseret organisering 
sikrer proaktiv læring    

− Stanford Cancer Institutes lymfomklinik er blandt verdens førende, og 

omdrejningspunktet for behandlingen er professor Ranjana Advani, som er 

leder af klinikken, og en af de læger jeg besøgte og udvekslede erfaringer 

med under mit ophold, fortæller Peter de Nully Brown.

− Inden jeg tog af sted, havde jeg da en forventning om, at de organiserede 

sig anderledes, end vi gør, men at det er så markant anderledes og velfunge-

rende, gjorde stort indtryk på mig. Hele organiseringen er bygget op omkring 

den ledende professor samt hendes stab af 3-4 yngre læger og et par 

sygeplejersker. I det daglige arbejder alle i ét centralt rum i ambulatoriebyg-

ningen - et slags ”hjerterum”, hvor alle aktiviteter foregår ud fra, omkranset af 

en række undersøgelsesrum.

Større patientflow
Rent praktisk tilser de yngre læger indledningsvist patienterne og skriver 

journal. Herefter refererer de videre til professoren, som kort tilser patien-

terne og sikrer, at lægens vurdering er den rigtige. Sideløbende sørger 

sygeplejersker og sekretærer for, at der er taget de korrekte blodprøver, 

at skanningsbilleder er tilgængelige, og at hele forløbet hænger sammen 

logistisk.

− På den måde bruger professoren cirka 5 minutter per patient – og kan 

dermed tilse omkring 30 patienter om dagen. Det løber op i 1.800 patienter 

om året, hvor jeg til sammenligning kun når at se 350 patienter årligt. 

Det giver uden tvivl en noget større viden og erfaring med området. 

En anden fordel er, at alle patienter bliver set af flere læger, forklarer 

Peter de Nully Brown.

− Vi kan lære meget af denne måde at organisere sig på. Personligt kunne 

jeg rigtig godt tænke mig, at der blev etableret en lignende mere team-orien-

teret organisering af patientbehandlingen i vores ambulatorium. I dag sidder 

vi på hvert vores kontor og går i vores egen lille dagsfunktion. Vi har slet ikke 

den samme løbende tværfaglige informationsdeling. På Stanford oplevede 

jeg også, at alle snakkede med hinanden på kryds og tværs, og der var en 

større respekt for de enkeltes funktioner. I Danmark er vi mange steder fast-

tømrede i vores funktioner og kommunikationsveje – det skal vi blive bedre til 

at åbne op for.

Indbygget læringsproces
En anden fordel ved organiseringen er den indbyggede læringsfunktion, hvor 

patienterne bliver konfereret og diskuteret dagen igennem, frem for ved en 

fast morgenkonference.

− Det er en langt mere proaktiv tilgang til behandling og læring, som giver 

en meget bedre uddannelse af de yngre læger. Det var tydeligt for mig, at de 

yngre læger på Stanford var skolet exceptionelt godt, fordi de konstant bliver 

holdt oppe på det, de gør, fortæller Peter de Nully Brown.
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Teambaseret organisering 
sikrer proaktiv læring    

I Danmark er vi mange steder fasttømrede i vores funktioner og kommunikationsveje – 
det skal vi blive bedre til at åbne op for, siger Peter de Nully Brown, overlæge på 
Hæmatologisk Afdeling på Rigshospitalet, som netop har været på inspirationstur til 
verdens førende lymfomklinik på Stanford Cancer Institute.

Vi vil godt kunne vælte vægge og omdesigne 
rummene, men der vil altid mangle kvadratmeter.

Fleksible fysiske rammer
De fysiske rammer på Stanford Cancer Institute har også en stor betydning 

for organiseringen og det høje flow af patienter.

− Hvis vi skulle integrere samme organisering i vores arbejde, vil det kræve 

ændringer af de fysiske rammer. Vi vil godt kunne vælte vægge og omde-

signe rummene, men der vil altid mangle kvadratmeter. Plads er for os altid 

en begrænsende faktor, som gør, at vi ikke kan tage flere patienter ind.

− På Stanford har man bygget en ambulatoriebygning med omkring 60 

undersøgelsesrum. Dermed er der et overskud af plads, som hele tiden kan 

udnyttes fleksibelt af forskellige faggrupper. Den ene dag sidder der der-

matologer, den næste dag er det hæmatologer – og den tredje dag en helt 

tredje faggruppe. Det giver en ekstrem fleksibilitet og dynamik og en langt 

bedre udnyttelse af faciliteterne. Dermed kan man meget nemmere skrue på 

knapperne, hvis patientbelastningen inden for et område ændrer sig.

1/3 i protokolleret behandling
Stanford Cancer Institute er verdenskendt for sin protokolvirksomhed på 

lymfom-området, og ifølge Peter de Nully Brown, skyldes det blandt andet 

organiseringen og det store flow af patienter:

− De fleste patienter på klinikken er i et behandlings- eller kontrolforløb, 

men de kommer i allerhøjeste grad også, fordi skal de skal være en del af et 

protokolforløb. Derfor er der i det centrale team i hjerterummet også tilknyt-

tet 3-4 personer, som har ansvaret for protokolvirksomheden – en klinisk 

projektsygeplejerske, en klinisk projektkoordinator, og en databasekoordi-

nator, som har overblikket over samtlige protokoller og sørger for, at alle data 

bliver registreret med det samme. På den måde prioriterer og sikrer man et 

effektivt protokolarbejde af høj kvalitet.

− Cirka en tredjedel af patienterne indgår i protokolleret behandling, hvilket 

er et meget højt antal, og det medvirker jo til en langt højere viden om kom-

mende behandlinger. Til sammenligning er cirka 15 % af Rigshospitalets 

lymfom-patienter i protokol.

En anden årsag til den høje protokolfrekvens er en tradition for at henvise 

patienter fra andre hospitaler i hele landet.

– Det bliver gjort i langt højere grad i USA. Vi har i Danmark ikke samme tra-

dition for at henvise på kryds og tværs til protokoller. Samtidig er der i USA 

en langt større tendens til at søge hen, hvor de protokollerede behandlinger 

er, og lægerne har helt andre muligheder for at markedsføre deres centre og 

dem selv, slutter han.
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Biosimilære lægemidler er nyttige for konkurrencen og innovationen, men deres effektivitet og sikkerhed skal 
dokumenteres. De skal underlægges nøje overvågning – og prisfordelen bliver meget mindre, end vi ser på 
kopimedicinens område. Synspunkterne kom frem, da danske læger og udenlandske eksperter mødtes for at 
diskutere behov og perspektiver for de biosimilære lægemidler.

BIosImILære LæGemIdLer:

Nøje overvågning er 
påkrævet 

– I er tydeligvis begge skeptiske – så indledningsvis kunne jeg have lyst til 

at spørge: Har vi overhovedet behov for de biosimilære lægemidler?

Spørgeren er overlæge, dr.med. Ulrik Lassen, som leder den eksperimen-

telle enhed på Rigshospitalets onkologiske afdeling. Spørgsmålet er rettet 

til Dr. Gilberto Castañeda-Hernández, Ph.D., Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional México, og 

Dr. Fermin Ruiz De Erenchun, der arbejder i Roches hovedafdeling i 

Basel, Schweiz. De er inviteret af Roche til at holde oplæg om biosimilære 

lægemidler. Og begge dagens oplægsholdere understreger indlednings-

vist, at de biosimilære lægemidler hverken kan eller skal undværes.

– Ja, vi har bestemt behov for biosimilære lægemidler. Patentsystemet 

belønner de innovative virksomheder for deres investeringer i forskning 

og udvikling ved at give dem adgang til at kunne markedsføre deres 

præparater til eksklusive priser i patentperioden. Tidsbegrænsningen i 

patentet tilskynder samtidigt til, at virksomhederne holder fokus på 

innovationen, da de ellers vil miste deres indtjeningsgrundlag i takt med, at 

patenterne udløber. Når vi taler om biologiske lægemidler, er det de 

biosimilære lægemidler, som skal medvirke til, at disse centrale mekanis-

mer i patentsystemet fungerer efter hensigten, forklarer 

Gilberto Castañeda-Hernández.

Også Fermin Ruiz De Erenchun anerkender de biosimilære lægemidlers 

rolle i det kompetitive miljø, der skal tilskynde til at udvikle nye og mere ef-

fektive behandlinger. Han beskriver udfordringen for de virksomheder, der 

udvikler innovative lægemidler, således: 

– De biosimilære lægemidler øger konkurrencen og bidrager til, at vi som 

innovativ lægemiddelvirksomhed holder os skarpe, og det er godt. Hos 

Roche vil vi ikke møde udfordringen fra de biosimilære lægemidler ved selv 

at begynde at udvikle dem. Vores mål er derimod fortsat at bidrage til at 

flytte standarden i behandlingerne ved at udvikle og lancere nye innovative 

lægemidler, som er endnu mere effektive, end dem vi har i forvejen, siger 

han. 

Skepsissen
– Når vi taler om forskellen på kemisk fremstillede og bioteknologisk 

udviklede lægemidler, kan vi med sikkerhed slå fast, at ”size matters”, siger 

Dr. Gilberto Castañeda-Hernández.

– Definitionen på de biologisk udviklede lægemidler er, at man anvender 

levende celler ved fremstillingen, ligesom når man fremstiller øl og yoghurt. 

Men mens det er relativt simpelt at producere sådanne næringsmidler, 

er produktionsprocessen når man taler om biologiske lægemidler langt 
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– Når en patient behandles med et biosimilært lægemiddel, er det vigtigt at overvåge 
patienten meget tæt for at observere effekt og bivirkninger, understreger Dr. Gilberto 
Castañeda-Hernández, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional México.

– Vi vil vi ikke møde udfordringen fra de biosimilære lægemidler ved selv at begynde at 
udvikle dem. Vores mål er derimod fortsat at bidrage til at flytte standarden i behand-

lingerne ved at udvikle og lancere nye innovative lægemidler, siger Dr. Fermin Ruiz De 
Erenchun, Roche Basel.

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



mere kompleks. Molekylerne i biologiske lægemidler som fx monoklonale 

antistoffer er op til 1.000 gange større målt på vægt sammenlignet med 

molekyler i de kemisk fremstillede lægemidler. Netop som følge af den 

komplekse produktionsproces er det simpelthen ikke muligt at udvikle 

identiske kopier af de innovative lægemidler, sådan som vi kender det fra 

kopimedicinens område, forklarer han.

– Et biosimilært lægemiddel kan altså ikke – som et kopilægemiddel – 

godkendes på baggrund af det innovative lægemiddels dokumentation. 

Producenten af et biosimilært lægemiddel må selv generere sine egne 

effekt- og sikkerhedsdata i veldesignede kliniske studier, siger 

Gilberto Castañeda-Hernández.

Fermin Ruiz De Erenchun supplerer:

– Biologiske lægemidler er store, komplekse kombinationer af molekyler, 

baseret på heterogene proteiner. De enkelte biologiske lægemidler er 

karakteriseret ved specifikke fysiske, kemiske og biologiske egenskaber. 

Enhver ændring i kombination og molekylestruktur kan føre til udvikling af 

immunogenicitet, og dermed få betydning for patientens sikkerhed og mu-

lighed for at drage nytte af behandlingen. Denne risiko gælder også for de 

biosimilære lægemidler. Derfor skal der gennemføres fase III studier med 

biosimilære lægemidler, hvor disse lægemidler skal demonstrere effekt og 

sikkerhed i de pågældende indikationer, siger han.   

   

Overlæge dr.med. Ulrik Lassen, Rigshospitalet og professor, overlæge dr.med. Julia Sidenius Johansen, Herlev Hospital, stillede spørgsmål til dagens to oplægsholdere.
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1) European Medicines Agency: Guideline on similar biological   

 medicinal products containing monoclonal antibodies – non-  

 clinical and clinical issues, 30 May 2012.

Reducerede udviklingsomkostninger
– Jeg kan forstå, at hele fidusen ved de biosimilære lægemidler er, at de skal 

kunne sælges til lavere priser end de originalt udviklede lægemidler. Men 

hvordan skal det kunne lade sig gøre, hvis producenterne af de biosimilære 

lægemidler stort set skal tilvejebringe den samme effekt- og sikkerhedsdo-

kumentation, som vi kender fra de innovative præparater, lyder et opfølgende 

spørgsmål fra Ulrik Lassen.

– Opstartsomkostningerne er lavere for producenter af biosimilære læge-

midler. De skal ikke forske og udvikle med samme store risici, som de 

innovative producenter. Derudover behøver de ikke at gennemføre alle 

faserne i et innovativt udviklingsforløb. Deres centrale udfordring er at 

demonstrere ækvivalens, dvs. at deres biosimilære produkt er sammen-

ligneligt, når det gælder effekt og sikkerhed. Det kræver ikke det samme 

store forsøgsprogram, som vi kender det fra udviklingen af et nyt innovativt 

lægemiddel, forklarer Gilberto Castañeda-Hernández.

   

– EMAs guidelines (1) for udvikling af biosimilære lægemidler præciserer 

netop, at man som biosimilær producent skal dokumentere similaritet. Det 

indebærer en udfordring ved tilrettelæggelsen af et klinisk studie, fordi det 

kræver, at du kan identificere sensitive og homogene patientpopulationer, 

som gør det muligt at undersøge forskelle, supplerer Fermin Ruiz 

De Erenchun. 

– Så der kan spares penge. Men de biosimilære lægemidler bliver ikke 

billige. Hvis det koster 5 mio. dollars at udvikle et kopipræparat, taler 

vi måske om 150-200 mio. dollars for et biosimilært præparat – og derfor 

kan vi ikke forvente tilsvarende store prisreduktioner, som vi kender fra 

generika, forudser Fermin Ruiz De Erenchun. 

Tilliden
Julia Sidenius Johansen er professor og overlæge dr.med., tilknyttet de 

onkologiske og medicinske afdelinger på Herlev Hospital – og dagens 

anden inviterede spørger:

– Jeg er personligt skeptisk med hensyn til, om et biosimilært udviklet mono-

klonalt antistof reelt kan gøre det samme for mine patienter, som det innova-

tive lægemiddel. Samtidig har vi i Danmark netop oplevet et eksempel på, 

at myndighederne af hensyn til økonomien har bestemt, at vi skal ordinere et 

andet præparat, end det vi selv ville have valgt. Hvad gør vi som læger? 

– De europæiske lægemiddelmyndigheder, EMA, har en velbeskrevet 

proces for godkendelse af biosimilære lægemidler. Men der kan naturligvis 

opstå uforudsete hændelser, hvis et biosimilært lægemiddel tages i brug. 

Ved behandling med TNF-alfa hæmmere har vi i mange tilfælde set en god 

respons hos patienterne – men alligevel har vi oplevet, at responsen er 

ophørt hos nogle af patienterne. Vi er imidlertid ikke i stand til at forklare 

dette. Når en patient behandles med et biosimilært lægemiddel, er det 

derfor vigtigt at overvåge patienten meget tæt for at observere effekt og 

bivirkninger, forklarer Gilberto Castañeda-Hernández.

 

Krav om gennemsigtighed
Fermin Ruiz De Erenchun er enig i vigtigheden af effektiv overvågning. 

– Lægemiddelovervågningen er essentiel, og derfor skal anvendelsen af de 

nye biosimilære lægemidler underlægges fuldstændig gennemsigtighed. 

Lægerne og deres patienter skal have entydig indsigt i, hvilket præparat 

den konkrete patient bliver behandlet med, siger han. 

– Vi vil gerne advare mod systemer, der påtvinger lægerne en udskrivning, 

som strider mod deres egne vurderinger. Især vil vi advare mod ordninger 

med automatisk substitution, da de ikke muliggør indsigt i, hvilket konkret 

præparat patienten har modtaget. Ligeledes er det vigtigt, at patienten 

ikke skifter præparat undervejs i et behandlingsforløb, da det vil gøre det 

meget vanskeligt at identificere hvilke bivirkninger, der kommer fra hvilket 

produkt, slutter Fermin Ruiz De Erenchun. 
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Perspektiv & debats ildsjælspanel var ikke længe om at blive enige, da profes-

sor dr.med. Jens Overgaard, Aarhus Universitetshospital, blev bragt på banen 

som emne til vores artikelserie om ildsjælene i den danske kræftbehandling. 

Alle kunne spontant nikke ja til en kollegas korte og fyndige anbefaling: Han 

har betydet enormt meget for den danske onkologi – og så har han hele 

verden som netværk. Selv ser Jens Overgaard sit karriereforløb som en lykkelig 

blanding af automatik, heldige hændelser og møder med dygtige kolleger i 

ud- og indland. 

– Jeg er vokset op i det akademiske miljø i Viborg, hvor kernen var landsret-

ten, biskoppen, gymnasiet, måske også lidt militær – og så sygehusene. Min 

far var røntgenoverlæge på Viborg Sygehus, og med det udgangspunkt lå det 

lige for, at jeg skulle i gymnasiet. Da det var overstået, skulle man jo læse et 

eller andet, og det blev så uden de store refleksioner medicin, fortæller Jens 

Overgaard.

– Vejen til onkologien var mere speciel. Min far blev som ung læge i 1920’erne 

involveret i forskningsarbejde på Finseninstituttet. Her blev interessen for effek-

ten af varmepåvirkning af tumorer vakt, og senere også varmens betydning for 

effekten af stråleterapi. En interesse han førte med sig, da han som overlæge 

flyttede til provinsen og senere tog op som fuldtidsforsker på Kræftforsknings-

instituttet i Århus efter at være gået på pension. For mig betød det, at jeg 

allerede i studietiden fik et ben inden for i forskningsverdenen. 

USA tur-retur
Pladsen her er ikke til de mange detaljer, men en hjørnesten i Jens Overgaards 

vej til den onkologiske speciallægeuddannelse var et USA-ophold i årene 

1976-77. Efter flere gange at have afvist en invitation tog Jens Overgaard imod 

det tredje tilbud, da det det lykkedes ham at få en parallel uddannelsesstilling 

til sin kone Marie Overgaard med i aftalen.

– Vi dumpede så at sige lige ned i smørhullet på Massachusetts General 

Hospital i Boston, når det gælder udviklingen af den moderne stråleterapi – og 

det bliver man jo enormt præget af. Det var også udgangspunktet for etable-

ringen af et internationalt netværk af rimelig kaliber – og samtidig nok også 

afgørende for, at jeg herfra blev hængende i den eksperimentelle verden. 

– Min far døde, mens vi var derovre, og da vi kom hjem, tog jeg hans arbejde 

med temperaturens betydning for effekten af strålebehandling op og skrev min 

disputats færdig, tilføjer Jens Overgaard, som på dette tidspunkt var næsten 

alene om at holde stråleterapiens fane højt. 

Multidisciplinære grupper
– Stråletrerapien stod i slutningen af 1970’erne helt i skyggen af nye, store for-

håbninger til den medicinske onkologi. På Rigshospitalet snakkede man endda 

om helt at nedlægge stråleterapien. Marie leverede via et protokolarbejde i 

Dansk Bryst Cancer Gruppe (DBCG) et væsentligt bidrag til rehabiliteringen af 

strålebehandlingen, da det lykkedes hende at dokumentere en markant 

Med hele verden 
som netværk
Serendipity betyder noget i retning af at gribe heldet, når det kommer forbi. Og det er efter professor dr.med. 
Jens Overgaards egen opfattelse en rammende beskrivelse af hans karriere. Den har på baggrund af et 
enestående internationalt netværk sat et markant fingeraftryk på udviklingen af den kliniske onkologi i Danmark. 

portræt af en ILdsjæL
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Med hele verden 
som netværk

– Det er meget lettere at komme ind som ung, end at holde op som gammel – og man bliver jo bidt af det i kampens hede, siger overlæge 
dr.med. Jens Overgaard om sit engagement i den organisatoriske udbygning af den kliniske onkologi i såvel Europa som i Danmark. 

effekt af at efterbehandle brystkræftoperationer med stråleterapi, 

fortæller Jens Overgaard.

– Det var i det hele taget samarbejdet i de første multidisciplinære grupper 

som bl.a. DBCG og for mit eget vedkommende især DAHANCA, som bidrog 

stærkt til udviklingen i den kliniske onkologi og i den kliniske forskning – en 

udvikling som blev sat yderligere i system fra årtusindeskiftet.

– Den første kræftplan fra 2000 handlede primært om vort nordiske efterslæb 

i kræftoverlevelsen og blev faktisk skrevet, efter at konklusionen var formuleret. 

Men den indeholdt en passus om, at strategien for den kliniske kræftforskning 

skulle udvikles i Forskningsrådets regi. Det førte til, at vi under professor over-

læge Ebba Nexøs ledelse udarbejdede den såkaldte KOF-rapport. Her kom 

beskrivelsen af de multidisciplinære cancergrupper, DMCG’erne, til verden, 

og kort sagt, er det nok det bedste, der nogensinde er sket for den danske 

kræftbehandling.

– Der findes ikke andre steder i verden, hvor man på denne måde har etab-

leret grupper, der på tværs af de lægefaglige discipliner tager samlet ansvar 

for forskning, udredning og behandling af de forskellige kræftformer. Det er 

en usleben diamant, som burde fejres med en årlig DMCG’ernes dag, og som 

fortjener at blive udviklet til en eksportvare. 

Akutplanen
Beskrivelsen af kræft som akut sygdom nogle år senere fik store konsekvenser 

og blev ifølge flere kilder opfundet hjemme ved køkkenbordet hos Jens og 

Marie Overgaard.
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– Det er rigtigt, at vi beskrev og fandt på ordet. Det er også rigtigt at de fire 

små bogstaver fik stor betydning for den politiske proces, der førte til pak-

keforløbsbeskrivelserne, som jo nok er en af de mest omkostningskrævende 

omvæltninger, vi har set i den danske kræftbehandling, bekræfter Jens Over-

gaard. Han er da også – med visse forbehold – tilfreds med resultatet. 

– Det er fint, at vi har fået ryddet op i slendrianen, uden tvivl. Men vi skal hu-

ske, at det ikke er den reducerede ventetid, der kurerer folk – den giver dem 

bare bedre muligheder. I sidste instans er det den optimale behandling, der 

skal gøre en forskel, og det mangler vi i de hidtidige kræftplaner. Det virker  

lidt som om, at der ikke rigtigt er nogle, der vil tage den næste kamp. Når  

du får en rigtig velsmagende forret, risikerer du at blev mæt for tidligt,  

siger Jens Overgaard.

Fokus på den optimale behandling
Jens Overgaard vil dog også gerne stå på mål for niveauet i den danske kræft-

behandling.

– Når vi kigger på tallene stadie for stadie, klarer vi os da ganske udmærket. 

Vi ville selvfølgelig gerne gøre det bedre, men det råmateriale, vi får at arbejde 

med, er simpelthen for sølle. Danskernes grundholdning er, at vi lever lykkeligt, 

og så har vi lov til at gøre, hvad vi vil. Men det sætter aftryk i sygdomsstatistik-

ken og på middellevetiden. Her er det en holdningsændring, der skal til. 

Den 67-årige overlæge fra Aarhus er dog stadig god for en bredside, der har 

adresse til både politikere og kolleger.

– Behandlingen er hidtil blevet svigtet i kræfthandlingsplanerne. Selv om vi har 

fået DMCG’erne, tør jeg uden at ville fornærme nogen godt sige, at arbejdet 

med at optimere behandlingen de fleste steder foregår lidt på hobbyplan. 

Jeg ser en fare for, at DMCG’erne er ved at udvikle sig til en ledvogterfunktion 

for regionerne i stedet for et nationalt arnested for optimering af kræftbehand-

lingen. 

– Selvfølgelig er der nogle, der rykker, men de skal så hjem med hatten i hån-

den. Det er der, jeg efterlyser en mere ambitiøs officiel holdning til de kliniske 

retningslinjer og den faglige udviklings betydning, slutter Jens Overgaard.

portræt af en ILdsjæL

Forsker eller klinikker?
Han har da både kittel og træsko, men både formelt og reelt har 

det primært handlet om forskning, lyder en kollegial melding. Det 

bekræftes af Jens Overgaard:

– Der er vist ikke nogen i den danske onkologi, der har haft flere 

doktoranter og ph.d.-studerende, end jeg har. Jeg har været 

enormt privilegeret og har siddet og hygget mig som vejleder for 

et efterhånden nok trecifret antal søde, dygtige, unge mennesker, 

som efterfølgende er endt i gode stillinger rundt omkring og i dag 

er fantastiske samarbejdspartnere. Det har været en svir hele 

vejen igennem! 

Stridsmand eller team-player?
– Der er nok mange, der syntes, at jeg fylder for meget – og det 

gør jeg nok også i mange situationer, lyder den spontane reaktion 

fra Jens Overgaard.

– Men fundamentalt set har jeg det bedst i ”familiens skød” – 

både derhjemme og i faglige sammenhænge. Jeg har tidligt i min 

karriere mødt nogle dygtige folk, som har taget sig af mig – og 

hen ad vejen har jeg nydt at være sammen med en lang række af 

ufatteligt gode og dygtige medarbejdere, venner og kolleger.

Jens og Marie Overgaard
I et portræt af Jens Overgaard kommer man ikke uden om at 

nævne det parløb, som han også på den faglige front har haft 

med sin kone Marie. 

– Marie er den stærkeste af os to, men hun har altid haft fokus 

på patienterne og har ikke interesseret sig særligt for alt det, der 

ligger uden om. Men ude i den store verden bliver jeg alligevel 

ofte omtalt som min kones mand på grund af det banebrydende 

arbejde, hun har lavet med at dokumentere effekten af adjuve-

rende stråleterapi ved brystkræft, siger Jens Overgaard.
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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
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Tip en ildsjæl!

Kort om 
Jens Overgaard
Født: 1945 i Viborg

Student: 1964 fra Viborg Katedralskole

Embedseksamen: 1971 fra Aarhus Universitet

Doktorgrad: 1982 – Hyperthermisk onkologi

Professor i eksperimentel klinisk onkologi 1992.

Nuværende stilling: Leder af Afdelingen for Eksperimentel 

Klinisk Onkologi - Aarhus Universitetshospital.
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For omkring ti år siden erkendte man, at dansk kræftbehandling mod for-

ventning ikke lå i den internationale superliga. Danmark toppede derimod 

for begge køns vedkommende på den europæiske liste over standardiseret 

kræftmortalitet. I bestræbelserne på at bedre den samlede indsats på kræftom-

rådet er der derfor siden kommet tre kræftplaner samt etablering af de Danske 

Multidisciplinære Cancer Grupper. 

Tidsfaktoren i kræftbehandling er væsentlig og i nogle cancerformer helt 

afgørende for patientens helbredelsesmuligheder. Kræft blev af samme grund 

erklæret for en akut sygdom og derfor indførtes for snart fem år siden i et sam-

arbejde imellem DMCG og Sundhedsstyrelsen de såkaldte kræftpakkeforløb. 

Herved blev de multidisciplinære diagnose-, udrednings- og behandlingspro-

grammer gjort strømlinede uden unødvendige ventetider. Tiltaget har hjulpet. 

Omend monitorering af forløb har været en udfordring, har det vist sig, at der 

på trods af en stigning i antallet af behandlede kræftpatienter for størstedelen 

af kræftområderne er sket det ønskede fald i det antal dage der anvendes 

fra patientens henvisning er modtaget på sygehuset til behandlingen begyn-

der. Kun sporadisk kan man i pressen læse, at enkelte patientforløb ikke har 

overholdt gældende regler. Som eksempler på udviklingen på landsplan i tid fra 

henvisning er modtaget på sygehus til behandling begynder i perioden siden 

2006 og frem til 1. halvår 2012 er hoved-halscancer nedbragt fra 56 til 35 dage 

og for lungecancers vedkommende fra 56 til 40 dage.

Denne tidsmæssige store succes inden for kræftområdet dækker over en me-

get betydelig daglig indsats på hospitalerne. Medens der derfor til stadighed 

må prioriteres mellem malignt og benignt er det ikke muligt at differentiere 

mellem lidt og meget sygdom. Idet kræftpatienter under ét ved lov garanteres 

samme hurtige indsats, risikerer patienten med stor og aggressiv tumorbyrde 

derved at måtte stille sig i køen bag en medpatient med en betydeligt mindre 

truende tilstand. Der burde optimalt være mulighed for at udøve en mere nuan-

ceret differentiering i forløbsprogrammerne.   

Da de kræftbehandlende afdelinger arbejder hårdt for at indfri de hensigts-

mæssige, men store krav er det vigtigt at erindre, at tidsfaktoren isoleret set 

ikke er målet. Hastværk kan ende i lastværk – med andre ord risikeres den 

overordnede gevinst ved en hurtig indsats at være tabt, hvis den tilbudte 

udredning og behandling ikke er optimal. Kirurgi har generelt en meget 

centralrolle i kræftbehandlinger med tilstræbt helbredelse og den operative 

kvalitet søges sikret ved en fornuftig tiltagende centralisering. Til trods herfor 

stilles der ikke krav om en formel efteruddannelse af kirurgiske speciallæger, 

der skal varetage denne specialfunktion. En uddannelse som ved en DMCG 

rundspørge blandt kirurgiske specialer har vist sig efterspurgt. Hvorledes en 

sådan certificering af kræftkirurger rent praktisk skal organiseres, praktisk 

gennemføres og siden vedligeholdes, skal afklares i fælles dialog mellem de 

relevante videnskabelige kirurgiske selskaber, DMCG’erne, Sundhedsstyrelsen 

og Danske Regioner. 

Dansk kræftbehandling skal meget gerne snarest kunne markere sig inter-

nationalt. I den henseende er det ikke nok at handle hurtigt. Kvaliteten af den 

samlede indsats er afgørende. Denne forsøges aktuelt på individniveau sikret 

ved tilrettelagte forløb konfereret i multidisciplinære teams, løbende opdate-

ring af de nationale kliniske retningslinier, som atter monitoreres af nationale 

kvalitetsdatabaser. Men helt fundamentalt bør behandlingskvaliteten optimeres 

– de opererende kræftlæger efterspørger en relevant efteruddannelse og de 

bør naturligvis støttes heri.

Afslutningsvist bør nævnes, at det hidtidige kontroltilbud til kræftpatienter na-

tionalt har været forskelligartet og generelt bygger på tradition og vaner fremfor 

et videnskabeligt grundlag - tilmed uden sikker gavn for patienten. 

Der er af samme grund netop iværksat udarbejdelse af et nationalt ensartet og 

samtidigt mere individualiseret og behovsorienteret opfølgningsprogram, som 

ikke nødvendigvis altid mest hensigtsmæssigt foregår på den højtspecialise-

rede kræftafdeling. Et initiativ som vil kræve stor omstillingsparathed fra såvel 

patienter som professionelle. Ingen patienter vil stilles ringere end hidtil og den 

fremtidige opfølgning bør sikres evidens.

Kræftbehandling - hastværk uden 
lastværk – behovsorienteret opfølgning
Det er ikke nok at behandle kræft hurtigt - 
kvaliteten af indsatsen er afgørende. 

Af professor, overlæge Michael Borre

Det mener jeg!
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