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Ti om dagen!
bekæmpelses formand Frede olesen giver 

udtryk for i vores introduktionsartikel, vækker 

det bekymring, når man inden pakkerne 

overhovedet er kommet på plads, hører de 

første signaler om, at der ikke er økonomi og 

ressourcer til at løse opgaven.

Frede Donskov har på grundlag af forskellene 

i femårsoverlevelsen for alle kræftsygdomme 

beregnet, at vi kunne spare i omegnen af ti 

menneskeliv om dagen i Danmark, hvis vi var 

lige så effektive som australierne i kampen 

mod kræften. 

Ti om dagen! må jeg opfordre til, at alle 

ansvarlige og involverede gemmer dette lille 

tal på et passende sted i hukommelsen – og 

tager det frem, hver gang økonomi- og  

ressourcespørgsmålet bringes i spil og truer  

med at slukke den genvundne glød og 

kampånd.

God læselyst!     

Lisbeth Nielsen
Læge og  

marketingdirektør

roche a/s

Frede Donskov lagde for et par år siden et år 

af sin speciallægeuddannelse i klinisk onkologi 

i new South Wales i Australien. Det viste sig 

at være en god ide, for, som han fortæller om 

i et interview her i magasinet, genfandt han 

glæden ved sit arbejde som kræftlæge under 

sit ophold dernede. 

Udover den personlige gevinst bragte Frede 

Donskov også en historie om et effektivt 

fungerende kræftbehandlingssystem med 

hjem. Den beretning har bidraget til at sætte 

skub i en spændende omstilling af den danske 

kræftbehandling, som betyder, at kræft ikke 

længere blot skal behandles som en alvorlig, 

men også som en akut sygdom. 

vi har været i marken og talt med nogle af 

hovedaktørerne i den igangværende omstil-

lingsproces. meldingerne peger entydigt på, at 

akutplanen med pakkeforløbsbeskrivelser er 

en nødvendighed, hvis vi skal realisere ambitio-

nen om at bringe den danske kræftbehandling 

tilbage på international omgangshøjde.

meldingerne tyder heldigvis også på, at arbej-

det med akutplanen har genskabt kampånden 

i behandlingsmiljøet. men som Kræftens 

Lungekræftpatienter på video-
konference i Region Midt. 

Vejle Sygehus har lavet et særligt pakke- 
forløb til de vanskelige kræftdiagnoser.

Studieophold i Australien gav  
ny inspiration.
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– jeg er yderst betænkelig ved, at vi ser flere og flere eksempler på patienter, 

der venter og får udskudt behandlinger i længere tid, end de skal ifølge 

forløbsbeskrivelserne. og især bekymrer det mig, når personalet begynder at 

bruge den manglende økonomi som begrundelse. Det er et skakspil, som vi 

ikke vil tage del i, for det strider klokkeklart mod de aftaler der er indgået.

Kræftens bekæmpelses formand Frede olesen har sagt ja til at hjælpe 

perspektiv & debats redaktion med at få et overblik over, hvordan det går 

med at sikre danskerne verdens bedste kræftbehandling. han tager imod 

på sit kontor på Forskningsenheden for Almen praksis på Århus Universitet, 

som han er daglig leder af. og Frede olesen er fast i mælet, både når han 

giver udtryk for sin bekymring over, at økonomien igen er sat i spil i debatten 

om den danske kræftbehandling, og når han deler roser ud til dem, der har 

bidraget til at få sat akutkræftplanen på skinner.   

– jeg tror, at alle er meget imponeret over det arbejde, som de multidi-

sciplinære cancergrupper har leveret i forbindelse med at få sat gang i 

akutplanen, siger han.

– et væsentligt problem i vort sundhedsvæsen generelt og på kræftområdet 

i særdeleshed har været, at fagligheden er blevet udviklet inden for de 

enkelte specialer, mens det har knebet mere med at få samarbejdet på 

tværs til at fungere. Det er et særligt problem på kræftområdet, hvor en lang 

række lægefaglige discipliner skal spille sammen for at sikre patienten et 

optimalt forløb. 

– Derfor var kræftpakkerne blevet en bydende nødvendighed, og det er i 

høj grad de multidisciplinære cancergruppers fortjeneste, at akutplanen har 

kunnet rulles ud, så hurtigt som det er sket, siger Frede olesen.

På sporet

– Akutplanen var en nødvendighed og blev 
vedtaget på grundlag af en fælles holdning 

om, at det ikke længere må være økonomien, 
der står i vejen for at sikre danskerne en 

kræftbehandling i verdensklasse. Derfor er det 
helt uacceptabelt, hvis man nu igen begynder 

at klynke over pengene, fastslår Kræftens 
Bekæmpelses formand Frede Olesen.

Akutplanen med pakkeforløb er i fuld gang med at erobre scenen i den danske kræftbehandling. Begejstringen 
har indtil nu været stor, også hos Kræftens Bekæmpelse, som gerne påtager sig et hovedansvar for, at planen blev 
sat i søen. Men der er stadig mangler og mislyde, som vækker bekymring hos formand Frede Olesen.

T E M A  ·  K r æ F T b e h A n D L i n G  U D e n  v e n T e T i D
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holder, men hvis det er en risiko, må vi tage den med. hurtig diagnosticering er 

en forudsætning for at kunne sikre danske kræftpatienter en bedre prognose 

og et bedre behandlingstilbud – og for kræftramte og andre patientgrupper 

med symptomer på alvorlig sygdom, skal diagnosen alligevel stilles på et eller 

andet tidspunkt.

Den ukarakteristiske patient
– Det tredje trin i vores program er at få etableret et system, som kan fange den 

ukarakteristisk syge patient, hvor den praktiserende læge ikke umiddelbart har 

mistanke om en speciel sygdom. vi har her i forskningsenheden dokumenteret, 

at højst 50 % af kræftpatienterne har symptomer, som leder tanken hen på 

kræft. nogle af disse ikke typisk kræftsyge patienter kan færdigdiagnosticeres 

af den praktiserende læge ved god adgang til diagnostiske undersøgelser, men 

der er en restgruppe, hvis størrelse vi ikke kender, hvor lægen har behov for 

at kunne henvise til en let tilgængelig komplet diagnostisk pakke – ’pakken for 

dem der ikke passer i pakkerne’. 

– Det brugte man i gamle dage de medicinske afdelinger til, men de ikke- 

 specialiserede medicinske afdelinger findes ikke mere, og ventetider ved 

henvisninger til generel udredning er oftest uacceptable, hvis der da overhove-

det findes henvisningsmulighed, siger Frede olesen.

 

– vi skal have et system med diagnostiske centre, som de praktiserende 

læger kan henvise til, når de fornemmer, at der er noget galt, og når hans før-

ste diagnostiske undersøgelser ikke afklarer problemet. centrenes opgave 

bliver i kræftsammenhæng at udelukke, at der tale om kræft. en hit-rate på 

én kræftdiagnose ud af tyve henvisninger i denne patientkategori er flot, og 

det skal vi dimensionere efter. et sådant system vil være en kæmpe gevinst 

for det samlede sundhedsvæsen, for en del af de ukarakteristisk syge som 

ikke har kræft viser sig at have andre alvorlige sygdomme, hvor hurtig  

diagnostik og behandling også vil være en gevinst.

Tanken om at sikre patienterne en tidligere diagnose gennem opkvalificering 

og efteruddannelse af de praktiserende læger er en nærliggende tanke, men 

den mødes med skepsis af Frede olesen.

– vi har i vores forskning her på afdelingen ikke kunnet finde belæg for 

påstanden om, at yderligere uddannelse af gatekeeperen gør en mærkbar 

forskel. vi har kunnet se, at for langt størsteparten af lægerne tænder de 

røde lamper med det samme, når de står over for en patient med klare 

symptomer på kræft og de starter i langt de fleste tilfælde også den lang-

sommelige udredning af de ukarakteristisk syge. og ved at kigge i registre 

har vi efterprøvet, om de læger, der er mest aktive i efteruddannelsen, også 

er bedre til at finde kræfttilfældene – og vi har ikke kunnet registrere at det 

var tilfældet, fortæller Frede olesen.

 

– efteruddannelse er jo altid godt, og noget alle næsten per refleks kan pege på, 

men spørgsmålet er, om det er det mest nærliggende værktøj lige nu, tilføjer han.

Gatekeeperen skal ikke være kassemester
Uvidenhed spiller efter Frede olesens mening i det hele taget en væsentlig 

rolle for, at vi i Danmark er kommet til at sidde på de bagerste rækker, når det 

gælder kræftoverlevelsen. 

– vi ved simpelthen alt for lidt om, hvad der sker fra ”symptom til kniv”, dvs. fra 

at patienterne mærker de første symptomer til kirurgen kan gå i gang med at 

fjerne kræftsvulsten. Uvidenheden har givet plads for en henvisningspraksis, 

der ikke modsvarer sygdomsmønsteret. efter min opfattelse er det sket, fordi 

vi i Danmark ligesom i en række andre europæiske lande som for eksempel 

england, holland og til dels norge har haft lidt for travlt med at bruge 

gatekeeper-funktionen til at rationere i de efterfølgende led i sundhedsvæs-

net i stedet for som værktøj til at fremme kvaliteten i behandlingstilbuddet. 

– Uden en hurtig diagnosticering kan vi ikke gennemføre optimale behand-

lingsforløb. Derfor skal vi have den del med ind i akutplanen så hurtigt som 

muligt, slutter Frede olesen. 

Hurtig diagnosticering
– pakkeforløbene er en succes – ingen tvivl om det. men den næste store 

udfordring bliver at sikre en let og lige vej til diagnosticeringen, for hvis ikke vi gør 

det, taber vi det vundne på gulvet, ligesom de gjorde i england i forbindelse med 

deres fast track-reform for 6-8 år siden. Den endte paradoksalt nok med, at den 

samlede ventetid voksede, fordi de, der i forvejen kørte i jaguar, blev sat over i 

en rolls-royce, mens de der kørte i Skoda fik suget brændstoftanken tom. Den 

fadæse skal vi undgå, og det kan vi kun gøre ved at lette adgangen til en hurtig 

og kompetent diagnosticering, påpeger kræftorganisationens formand.

– vi er i Kræftens bekæmpelse blevet tillagt en væsentlig del af ansvaret for 

akutplanen, og det påtager vi os gerne. men der er mange, der glemmer, at vi 

ikke bare havde pakkeforløbene på programmet. De var og er første trin i en 

tretrinsplan. Andet trin er bedre sikring af nem og hurtig adgang for alle til at få 

stillet en diagnose. Det indebærer, at adgangen til billeddiagnostik og endosko-

pier skal forbedres væsentligt, og unødige barrierer for at bruge den bedste 

diagnostiske metode skal fjernes.

– her er vi oppe imod en udbredt antagelse om, at en kortere ventetid på 

diagnostiske undersøgelser vil medføre flere henvisninger og en risiko for et 

overforbrug af diagnostiske ressourcer. reelt ved vi ikke, om denne antagelse 

Hurtig diagnosticering er en forudsætning for 
at kunne sikre danske kræftpatienter en bedre 
prognose og et bedre behandlingstilbud.

Fagligheden er blevet udviklet inden for de enkelte 
specialer, mens det har knebet mere med at få 
samarbejdet på tværs til at fungere.

STRATEGI MED TRE TRIN

Kræftens bekæmpelses plan for udviklingen af en kræftbehandling på 

højeste internationale niveau rummer tre strategiske elementer:

• Afskaffelse af alle unødvendige interne ventetider i hele patientforløbet

• hurtig og nem adgang til diagnosticering

•  etablering af særlige pakkerforløb for patienter med ukarakteristiske 

symptomer på kræft 
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T E M A  ·  K r æ F T b e h A n D L i n G  U D e n  v e n T e T i D

– jeg havde besluttet mig for, at jeg ville ud og 

prøve at arbejde i et engelsktalende land, hvor 

man på papiret var synligt bedre til at håndtere 

kræftsygdomme end Danmark. med det 

udgangspunkt var der tre muligheder, nemlig 

canada, USA og Australien, og det var egentlig lidt 

af en tilfældighed, at valget så faldt på Australien, 

fortæller Frede Donskov.

Tilfældighed eller ej - Frede Donskovs ét år lange 

ophold som kræftlæge i new South Wales viste 

sig at skulle blive mere og andet end en personlig 

dannelsesrejse. indtrykkene var så stærke, at 

han straks efter hjemkomsten besluttede sig for 

at dele dem med andre. Det resulterede i første 

omgang i en artikel i Ugeskrift for læger1, som 

vakte betydeligt mere opmærksomhed, end sådan 

nogen normalt gør. 

Artiklen inspirerede først chefen for Sundheds-

styrelsens afdeling for sundhedsplanlægning Lone 

de neergaard til at tage en tur til Australien. i april 

i år fulgte en større delegation ledet af Kræftens 

bekæmpelse efter, og senest har et hold med 

sundhedsminister jacob Axel nielsen (K), regions-

En artikel i Ugeskrift for læger blev startskuddet for en række danske studierejser til New South Wales i Australien. 
Formålet var at kigge nærmere på australiernes måde at håndtere kræftsygdom på, og de rejsende var alle dem, der til 
daglig bestemmer, hvordan vi skal løse denne udfordring i Danmark. Manden, der satte det hele i gang, hedder Frede 
Donskov. Han fortæller her om, hvorfor han tog af sted, og om hvordan mødet med australierne blev en sand øjenåbner.

Manden der opdagede 
australien

formand bent hansen (S) og Sundhedsstyrelsens 

direktør jesper Fisker i front været af sted i august. 

en øjenåbner
– inden jeg tog af sted, havde jeg arbejdet ti år i 

uddannelsesstillinger i det danske behandlings-

system, fortæller Frede Donskov, som efter en 

nylig afsluttet speciallægeuddannelse i klinisk 

onkologi nu arbejder som afdelingslæge på Århus 

Universitetssygehus.

– med den baggrund var det virkelig en øjenåbner 

for mig at se, at man kan gribe kampen mod 

kræften an på en helt anderledes gennemgribende 

måde, end vi har gjort her i Danmark, og at det 

også kan gøre en meget synlig forskel, siger han.

– Kendsgerningerne er, at færre end 50 % af de 

danske kræftpatienter er i live fem år efter diagno-

sen, mens den relative femårs-overlevelse i lande 

som Australien og USA ligger på henholdsvis 63 

og 66 %. Det er da tal der bør kunne overbevise 

de værste skeptikere om, at det kun kan gå for 

langsomt med at komme i gang med rette op på 

det tabte, siger han. 

Hellere i dag end i morgen
Frede Donskov peger på, at der skal satses på 

mindst fem indsatsområder, hvis vi skal gøre os  

håb om at indhente det internationale efterslæb,  

vi har fået på kræftområdet (se boks s. 10). 

Ét af indsatsområderne handler om, at han selv og 

kollegerne i kræftbehandlingssystemet skal gøre 

det meget bedre, end de har gjort hidtil. Selv om 

han er fuldt bevidst om, at det nogen steder vil 

kunne skabe kollegial irritation, vover han alligevel 

at give sine bud på, hvad vi på dette område kan 

lære af australierne.

– hvis jeg skal skære til benet er den største for-

skel på dem og os en forskel i kultur og indstilling, 

eller, som australierne selv kalder det, mindset. 

– i virkeligheden handler det om noget så enkelt 

som at opfatte kræft som en akut sygdom, der 

kræver akut behandling – og handle derefter. 

punktum. Australierne anskuer nærmest kræft-

sygdom på samme måde, som vi for eksempel gør 

med meningitis: hvis vi ikke handler i dag, men 

venter til i morgen, så kan det gå rigtigt galt. Det er 

en tankegang som gennemsyrer hele deres tilgang 

til behandling af kræft, både på det individuelle 

plan og i deres organisation, siger han.

Speciallægen som akse
og netop i organiseringen af arbejdet finder Frede 

Donskov det bedste bud på, hvorfor to systemer, 

med tilsyneladende næsten samme forudsætnin-

ger, kan udvikle to så forskellige arbejdskulturer.

– jeg tror ikke det handler så meget om geografi, 

for svenskerne gør jo stort set det samme som 

australierne. Det, de gør, er at arbejde i teams med 

speciallægen som akse og tovholder i hele patient-

forløbet. Det sker i respekt for, at 15 års uddan-

nelse selvfølgelig kan gøre en forskel, når man skal 

træffe de afgørende beslutninger om, hvad der er 

bedst for den enkelte patient. Til gengæld stiller de 

så alle nødvendige hjælpefunktioner til rådighed 

for speciallægen, så denne slipper for en masse 

af de opgaver, som lige så godt kan udføres af 

personer med andre kompetencer, og som stjæler 

tiden fra den egentlige patientbehandling, siger 

Frede Donskov.

– De australske speciallæger er omgivet af et 

hold af yngre læger, sygeplejersker, forsknings-

sygeplejersker og forløbskoordinatorer, og på 

den måde kan de faktisk håndtere det primære 

ansvar og ”the final touch” for det samme antal 

patienter på én dag, som en dansk speciallæge 

kan overkomme at tilse i løbet af en hel uge eller 

endnu længere.

et helt system af  ”ferieafløsere”
et af de helt centrale problemer i den danske 

kræftbehandling er efter Frede Donskovs  

opfattelse netop manglen på tovholdere og 

kontinuitet i patientforløbene.

i n S p i r AT i o n  F r A  A U S T r A L i e n

– Det var virkelig en øjenåbner for 
mig at se, at man kan gribe kampen 
mod kræft an på en helt anderledes 
gennemgribende måde, end vi har 
gjort her i Danmark, og at det også 
kan gøre en meget synlig forskel, 
fortæller afdelingslæge, dr.med. 
Frede Donskov, Onkologisk afdeling  
på Århus Universitetssygehus.
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– hvis vi i anskuelighedens tjeneste skal sætte 

det lidt på spidsen, så har vi herhjemme organise-

ret udredning og behandling af kræft på en måde, 

så vi alle sammen arbejder som ”ferieafløsere”. 

Som læger møder vi hele tiden nye patienter, og 

vores patienter møder hele tiden en ny læge. 

– Ferieafløseren er karakteriseret ved at skulle 

sætte sig ind i tingene her og nu, finde en løsning 

– De multidisciplinære konferencer er tids-

krævende, men de er nødvendige, hvis vi skal 

sikre patienterne en tidssvarende behandling. 

Til gengæld kan vi sagtens undvære nogle af 

afdelingskonferencerne, der ofte får karakterer 

af møder, hvor ”ferieafløserne” holder hinanden 

orienteret om, hvad de hver især har lavet. Det 

er igen sat på spidsen, men faktisk er der ikke 

behov for denne gensidige orientering i et fagligt 

miljø, hvor patienten bliver ført sikkert igennem 

det multidisciplinære behandlingsforløb med 

en kompetent speciallæge som tovholder, siger 

Frede Donskov. 

– pointen er, at den multidisciplinære konference 

er fremadskuende med fokus på den optimale 

behandling for den enkelte patient, hvorimod de 

mange afdelings- og sygeplejekonferencer ofte 

er bagudskuende, hvor vi opdateres om, hvad 

der er sket, tilføjer han.

akutplanen – en revolution
Frede Donskov er selvfølgelig begejstret over 

udsigten til, at akutplanen er i fuld gang med at 

bringe opfattelsen af kræft som akut sygdom ind 

i det danske behandlingssystem.

– hvis det lykkes at få gennemført pakkerne, som 

de er tænkt, så vil det være intet mindre end en 

revolution. vi snakker jo om, at de eksisterende 

ventetider på en række centrale områder vil blive 

reduceret til en fjerdedel. Det stærke er, at det er 

på problemerne efter bedste evne - og  ikke at 

være tilstede i morgen til at følge op på tingene. 

jeg tror, de fleste af mine kolleger vil nikke genken-

dende til beskrivelsen og også skrive under på, at 

den måde at arbejde på i længden er dræbende 

for arbejdsglæden, siger Frede Donskov.

– modsat sikrer den team-baserede arbejdsform 

en hel anderledes grad af kontinuitet, kvalitet og 

blevet sat på skrift, hvor hurtigt det skal gå, og 

hvis det bliver opfyldt, kommer det til at gå lige så 

hurtigt i Danmark som i Australien, siger han.

– men forudsætningen for at det kommer til at 

fungere er, at vi får etableret en overkapacitet, 

som kan tage fra, når patientpresset peaker. i 

Australien repræsenterer den private sektor en 

buffer, som kan sættes i spil, når det bliver nød-

vendigt. Det er ofte de samme læger, som måske 

lægger 80 % af deres arbejdstid i det offentlige 

og er parate til at overarbejde i en halvtidsstilling 

i den private sektor.

Privat sektor og certificering
– vi har med andre ord valget mellem at geare 

det offentlige system med en overkapacitet, eller 

at etablere et tilbud om privat kræftbehandling, 

som kan hjælpe med til at overholde venteti-

derne, når patientpresset bliver for stort, mener 

Frede Donskov.

– Løsningen med privat kræftbehandling kræver 

et system, der kan sikre kvaliteten. Det eneste 

jeg her umiddelbart kan pege på er, at man certi-

ficerer de personer, der kan varetage opgaverne 

på et tilstrækkeligt højt kvalitetsniveau. jeg ved, 

at det er upopulært at promovere ideen om, at 

sundhedsprofessionelle skal certificeres, men 

jeg mener, at vi i et vist omfang har ligget under 

for den forestilling, at hvem som helst kan gøre 

hvad som helst. Det princip bliver man nødt til at 

ikke mindst patient- og lægetilfredshed – også 

for de yngre læger som får mulighed for i trygge 

rammer at tilegne sig viden og kompetence i et 

velfungerende mesterlæresystem, tilføjer han.

multidisciplinær approach
Den ultimative øjenåbner for Frede Donskov var 

deltagelsen i de multidisciplinære konferencer 

på afdelingen i new South Wales, for selv om de 

tværfaglige konferencer også har vundet indpas 

i det danske kræftbehandlingssystem, er der 

alligevel en forskel, mener han.

– hvis jeg skal pege på et enkelt sted, hvor 

opholdet dernede i særlig grad bidrog til, at jeg 

genfandt glæden ved at arbejde som kræftlæge, 

var det i deltagelsen i de multidisciplinære 

konferencer, siger han.

– moderne kræftbehandling er både forsknings-

baseret og multidisciplinær. i respekt herfor var 

det konsekvent den tovholdende speciallæge, 

der selv præsenterede de patientmæssige 

problemstillinger, som han ønskede drøftet 

til multidisciplinær konferering. herhjemme 

præsenteres patienterne som regel af skiftende 

læger på grundlag af et journal-notat, og derfor 

bliver konfereringen sjældent lige så fagligt 

engageret og skarp, som det var reglen dernede. 

megen kompleks information kan ganske enkelt 

ikke nedfældes på papir, men kan kun formidles i 

interaktion med andre specialister.

gøre op med, hvis vi vil sikre det faglige niveau i 

Danmark, siger Frede Donskov.

en del af uddannelsen
– Tror du at dine kolleger rundt omkring i landet vil 

sætte pris på først at blive kaldt for ferieafløsere og 

dernæst blive sendt til certificering?

 

– jeg tror mange er trætte af den manglende 

kontinuitet og af hele tiden at møde nye patienter, 

de ikke kender. Det er blot så svært at lave om 

på et system. Som nævnt er jeg klar over, at jeg 

sætter tingene på spidsen, men det synes jeg 

sagen fortjener. og i virkeligheden formidler jeg 

bare alt det, jeg har set i et land, hvor to ud af 

tre kræftpatienter overlever deres sygdom og er 

potentielt helbredte. hvis livsstil og kræftbehand-

ling i Danmark var som i new Souht Wales kunne 

vi undgå 10 af de gennemsnitlige 43 kræftdøds-

fald, som vi har om dagen herhjemme.

– Der er ikke noget i vejen med hverken vejle 

eller holbæk, men hvis vi virkelig vil fornyelsen, 

mener jeg, det er i udlandet, vi skal hente inspi-

rationen. Derfor bør vi skabe bedre økonomiske 

og praktiske rammer for, at unge læger i langt 

højere grad end i dag får mulighed for at rejse ud 

og hente inspiration. Det kan jeg i hvert fald varmt 

anbefale, at man gør, slutter Frede Donskov.

1) Donskov F.: ”Lægearbejde hvor kræft er organiseret som 
akut sygdom. New South Wales, Australien som forbillede”, 

Ugeskrift for læger, 2007, s. 4463-65.

Vi har ligget under for forestillingen om, at 
hvem som helst kan gøre hvad som helst.

Frede Donskov mener på baggrund af sine erfaringer fra Australien, at vi i Danmark skal arbejde på mindst fem 

forskellige strategiske indsatsområder, hvis vi vil lukke det efterslæb i femårsoverlevelsen, som belaster det 

danske kræftbehandlingssystem:

•  Den forbyggende indsats – fokus på vigtigheden af rygestop 
– Det tjener vores sundhedsminister og regionernes formand til ære, at de efter deres tur til Australien har turdet 

slå et solidt slag for, at danskerne må holde op med at ryge. rygning er helt uden tvivl den store skurk, når det 

gælder risikoen for at få kræft, men det er jo nok ikke lige det budskab, der er flest stemmer i.

•  Tidlig opsporing – hurtig igangsætning af screeningsprogrammer 
– når det gælder holdningen til screening, er det på tide, at der er nogen, der gør opmærksom på, at den 

danske frygt for overbehandling har resulteret i underbehandling med et meget stort antal unødvendige 

dødsfald til følge. Der skal meldes klart ud: Screening er godt.

•  Forbedret service – akut behandling af alle kræftsygdomme/afskaf ventetid 
– mødet med australiernes helt intuitive forståelse for, at kræft skal behandles som en akut sygdom var det, der 

gjorde allerstørst indtryk.

•  Forskning – øget investering i kræftforskning 
– Forskning er meget følsom for konjunkturer, og det er derfor vigtigt, at vi i en tid, hvor akutplanen lægger pres 

på ressourcerne, ikke glemmer at sørge for at få den kliniske forskning med i udviklingen.

•  Bedre statistisk overvågning – aktuel og valid monitorering af indsatsen. 
– monitorering af at det vi gør, er det rigtige, er en helt fundamental forudsætning for, at vi kan komme på 

omgangshøjde med den internationale frontlinje inden for kræftbehandling, siger Frede Donskov

5-STRENGET STRATEGISK INDSATS
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støj, som ikke er til patientens bedste. Det er det, 

som har nødvendiggjort den akutplan, vi nu er ved 

at få indført. 

Nationalt cancerinstitut

– En anden ting, som har bidraget til at gøre 

en forskel, er, at australierne har understøttet 

indsatsen på kræftområdet gennem etablering af et 

nationalt cancerinstitut. Instituttet refererer direkte 

til ministeriet, og derved undgår de mange af de lidt 

tunge beslutningslag, som vi kender herhjemme.  

– Hele vores system med de multidisciplinære grup-

per er indlejret i deres nationale cancerinstitut, som 

har haft ansvaret for at udvikle referenceprogram-

mer og guidelines og til dels også overvågning for 

alle kræftformerne. Derudover har hele forebyggel-

sespolitikken også udspring i det nationale institut, 

og sidst men ikke mindst stiller de via instituttet 

betydelige økonomiske rammer til rådighed for 

såvel sundhedstjenesteforskning og den faglige 

udvikling – noget vi bestemt også vil kunne drage 

nytte af herhjemme, slutter  

Frede olesen. 

– Vi skal som politikere og klinikere tænke meget 

mere i forebyggende tiltag. Og i vores kampagner, 

skal vi turde sige det meget direkte, nemlig at vi alle 

har et ansvar for vores eget helbred. Hvis ikke vi 

vil tage vores sundhed alvorligt, hvis vi bare bliver 

sure og ikke gider at høre på budskabet, så er der 

grænser for, hvor langt vi kan komme.

– Vi skal turde at gå ud til borgerne og sige: ”Hold 

nu op med at ryge! Tag nu lige og gør noget selv.” 

For vi kan meget på sygehusene, vi kan blive bedre, 

vi kan lave pakkeforløb, vi kan undersøge raske 

mennesker for at se, om de på vej til at blive syge 

og så videre. Men, men, men - det, der rykker, det 

er altså vores livsstil. Derfor skal vi have kampag-

ner, der kan ændre folks livsstil, siger Bent Hansen. 

Fokuseringen har sin pris

også australiernes effektive patientforløb og tidlige 

screening har imponeret Bent Hansen og bekræftet 

ham i, at akutplanen med kræftpakker har været 

den rigtige vej at gå herhjemme. Men den kraftige 

fokusering på kræft har også en bagside. For den 

hurtige behandling af kræft har medført lange 

ventelister på andre sygdomme. 

– På diagnoser, der ikke er kræft, har de ventelister 

på et år eller derover. De har prioriteret anderledes. 

Mens vi også har prioriteret de nedgroede negle 

og åreknuder og sagt, at  ventetiden højst må være 

en måned, har de ment, at for de sygdomme, der 

betyder mindst,  må ventetiden gerne være et år 

eller mere.

– Australierne har fulgt en anden strategi, og det 

var lærerigt at høre om. Men andre patientgrupper 

skal altså også have en ordentlig behandling, 

slutter regionsformanden.

vejen frem. For i Australien kunne han se, hvordan 

velintegrerede og velfungerende patientforløb er 

med til at sikre en bedre behandling.

– Jeg blev først og fremmest bestyrket i min opfat-

telse af, at vi med pakkeforløbene for de enkelte 

kræftformer allerede har fat i det rigtige værktøj til 

at sikre danskerne den bedst mulige behandling. 

– Så jeg vil ikke sige, at jeg direkte lærte noget 

nyt om pakkeforløbene dernede. Men det var 

spændende og bekræftende at se, hvor effektive 

forløbene er, når de så at sige er blevet en del af 

dagligdagen, som de jo er i Australien, hvor man 

har anvendt modellen i ti år.

Det er derfor Jesper Fiskers forventning, at den 

danske kræftbehandling om nogle år vil minde 

mere om den australske.

– Vi er kommet senere i gang, men vi gør det 

rigtige, lyder en afsluttende melding fra Sundheds-

styrelsens direktør.

– Selv om australierne rent faktisk ikke har 

beskrevet pakkeforløb med maksimale ventetider, 

så det ikke ud til at de kendte til problemer med 

interne ventetider, fortæller Kræftens Bekæmpelses 

formand Frede Olesen. Kræftens Bekæmpelse 

gennemførte i april i år en studietur til New South 

Wales, og ifølge Frede olesen var det ikke kun de 

aggressive rygekampagner, der gjorde indtryk. 

– Det så ud som om, at de havde en arbejdskultur, 

hvor de krav til maksimale interne ventetider, som 

vi herhjemme fastsætter i pakkeforløbene, bliver 

opfattet som en selvfølge. Den ansvarlige overlæge 

har påtaget sig et meget stærkt personligt ansvar 

for at sikre sin patient et optimalt forløb, og den 

måde de afleverer og tager imod patienter på i det 

tværgående samarbejde er præget af den samme 

selvfølgelighed.

– Besøget bekræftede mig i opfattelsen af, at vi 

herhjemme har udviklet fagligheden i sundhedsvæ-

senet i stærke silokulturer. Der bliver taget rigtigt 

godt vare på patienten, når denne befinder sig i den 

rette silo, men trafikken på tværs er ofte præget af 

Regionernes formand, Bent Hansen 
(S) har brugt en del af sin rejse til 
Australien på at se reklamer for 
rygestop, og det har gjort indtryk. 
Så nu er det danskernes tur til at 
se nærbilleder af ødelagte organer 
midt under aftenkaffen, mener 
regionsformanden.

– Kampagnerne er meget direkte. Vi danskere opfat-

ter det nok som meget aggressivt at vise billeder på 

TV af, hvordan vores organer ser ud, når vi ryger. 

Det er altså meget, meget barske og direkte indslag, 

som bliver vist i den bedste sendetid. Blandt andet 

midt i udsendelserne fra OL, hvor man selvfølgelig 

fulgte, hvordan det gik de australske deltagere, men 

så pludselig blev præsenteret for en reklame for at 

holde op med at ryge, fortæller Bent Hansen.

– Men det virker! De har over 30 procent færre 

rygere, end vi har. Og jeg er ikke i tvivl om, at det er 

den væsentligste årsag til, at de klarer sig bedre på 

kræftområdet, end vi gør, tilføjer han.

Vend blikket indad

– Men rygestopkampagnerne er kun en del af 

en større indsats. Efter en årrække med store 

fremskridt i behandlingen af kræft, er det nu tid til at 

vende blikket indad i befolkningen. Danskerne skal 

simpelthen til at tage et større individuelt ansvar for 

deres egen sundhed, påpeger Bent Hansen.

– Det, der helt klart gjorde størst indtryk på mig, 

var, hvor stor succes de har haft i den forbyggende 

indsats på kræftområdet, fortæller Jesper Fisker.

– Det handler især om deres anti-rygekampagner, 

der virker til at være langt mere effektive, end 

det vi ellers har set. Australierne har haft succes 

med at nedbringe antallet af rygere, så der nu 

er 10 procentpoint færre rygere i Australien end 

herhjemme. Og der spiller de skrappe kampagner 

en væsentlig rolle, mener han.

Jesper Fisker varsler da også, at danskerne vil få 

konsekvenserne at føle i form en mere aggres-

siv strategi i Sundhedsstyrelsens kommende 

kampagner mod rygning.

– Det var meget inspirerende at se deres arbejde 

med rygestop, så det er noget af det vi har taget 

med hjem og vil bruge, understreger han.

Pakkeforløb er den rigtige vej

På turen blev Jesper Fisker også overbevist om, at 

de nyligt indførte pakkeforløb på kræftområdet er 

Hold 
nu op!

Vi er på 
rette vej!

Pakkeforløb uden 
maksimale ventetider

i n S p i r AT i o n  F r A  A U S T r A L i e n

Sundhedsstyrelsens direktør, Jesper Fisker, var med i den gruppe af 
politikere og ledende embedsmænd, der i august var i Australien for at 
se på kræftbehandling. Egentlig var det formålet at se på australiernes 
erfaringer med pakkeforløb, men det var forebyggelsesindsatsen, der 
gjorde størst indtryk. 

I Australien behandles kræft som akut sygdom, uden at det har været nød-
vendigt at lave en akutplan med maksimale ventetider. Det gjorde indtryk 
på Kræftens Bekæmpelses formand, som også blev begejstret for ideen 
om at sætte et særligt nationalt organ til at styre og koordinere indsatsen 
mod kræftsygdommene.
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m U LT i D i S c i p L i n æ r T  S A m A r b e j D e  i  p r A K S i S

– mine nærmeste kolleger er i dag ikke de andre læger på den onkologiske 

afdeling, men kollegerne fra det multidisciplinære team, som arbejder med 

de patienter, jeg har det onkologiske ansvar for, fortæller overlæge mette 

Yilmaz fra den onkologiske afdeling på Aalborg Sygehus. 

Det lyder måske naturligt nok, men sådan har det ikke altid været. 

– Det tværfaglige snit var slet ikke repræsenteret i samme grad i onkolo-

gien, dengang jeg var under uddannelse. Det er stadig nyt, at vi er begyndt 

at udvikle vores faglighed og indrette vores daglige klinik efter princippet 

om multidisciplinært samarbejde, fortæller mette Yilmaz.

– jeg tror, man kan sige, at det er en udvikling, som er kommet ad to veje. 

Først og fremmest handler det om, at de nye behandlingsstrategier udvik-

les mere og mere multidisciplinært. Dernæst har det også haft betydning, 

at man har set, at patienterne lider overlast i de interne ventetider. Det har 

åbnet øjnene for, at det at behandle kræft som akutsygdom forudsætter et 

effektivt multidisciplinært samarbejde, siger hun.

Kravet om at de lægefaglige discipliner skal spille bedre sammen i kræftbehandlingen handler ikke alene om at 
afskaffe de uacceptable ventetider. De er også en logisk konsekvens af den faglige udvikling, fortæller den ansvarlige 
overlæge for behandlingen af de gastrointestinale kræftpatienter på Regions Nords onkologiske afdeling i Aalborg.

Velkommen til 
pakkerne

Fordele ved pakkerne
Selv om det kan volde problemer at implementere pakkeforløb på et center, hvor 

hver tredje overlægestilling er ubesat, hilser mette Yilmaz akutplanen velkommen.

– vi har ikke dokumentation for, om de nye ventetidskrav vil gøre en forskel 

på overlevelsen på kort sigt. men da kræftbehandling generelt sigter på at 

kunne iværksættes på stadier i sygdomsudviklingen, hvor der er mindst mulig 

spredning, så er der jo god biologisk fornuft i at få afskaffet den unødvendige 

ventetid, siger hun. 

– For år tilbage var det en slags dogme i onkologien, at det ikke gjorde så 

meget fra eller til, hvor tidligt man kom i gang med at behandle de uhelbrede-

ligt syge kræftpatienter. jeg tror, at den holdning har givet efterdønninger 

helt op til nutiden, og derfor er det rigtigt godt, at der nu er sat fokus på det 

modsatte synspunkt. 

– ventetiden repræsenterer uden tvivl den største risiko for de patienter, som 

kan behandles med kurativt sigte, men der kan også være gevinster at hente 

Det er stadig nyt, at vi er begyndt at udvikle  
vores faglighed og indrette vores daglige klinik  
efter princippet om multidisciplinært samarbejde.
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i behandlingen af de uhelbredeligt syge i form af vunden ekstra levetid og 

livskvalitet, mener mette Yilmaz.

Selv om det kan tage tid at få akutplanen og pakkeforløbene til at give udslag 

i overlevelsesstatistikken, så er der ifølge mette Yilmaz i hvert fald ét sted, 

hvor den øjeblikkelige succes er til at få øje på.

– patienttilfredsheden er en sikker og umiddelbar vinder. ventetid og 

usikkerhed om, hvor man egentlig hører til, er noget af det værste man kan 

udsætte alvorligt syge patienter og deres pårørende for, siger hun.

I fuld gang
pakkerne for patienter med tyk- og endetarmskræft hører til blandt de fire 

første forløbsbeskrivelser, som lå klar til implementering fra den 1. april. Det 

har ikke medført store omvæltninger i Aalborg, hvor øvelsen i høj grad har 

handlet om at file de forløb til, som allerede var sat i søen med henblik på at 

få afskaffet en uacceptabel ventetid på præoperativ strålebehandling. Det 

har man klaret uden tilførsel af ny strålekapacitet, men af samme grund også 

på bekostning af andre sygdomsgrupper. men det betyder dog ikke, at hele 

kolorektalpakken er på plads i det nordjyske.

– Den anden del af pakken omhandler forløbet efter operation, hvor 

patienterne skal tilses på grundlag af den patologiske vurdering af opera-

tionsmaterialet, og her har vi endnu ikke kunnet implementere pakkeforlø-

benes tidskrav. men pakken foreskriver, at der skal iværksættes eventuel 

adjuverende kemobehandling inden for 5 uger efter operationen, og det har 

vi kunnet overholde, fortæller mette Yilmaz.

et andet udestående er monitoreringsdelen.

– Det første udkast fra Sundhedsstyrelsen var så omfattende og havde så 

mange måleparametre, at det var umuligt at håndtere i praksis. Så det måtte 

vi i Dansk colorektal cancer Gruppe sende tilbage, og så vidt jeg ved er man 

nu i gang med at udarbejde en ny og mere anvendelig version 2. 

Risici
mette Yilmaz er opmærksom på risikoen for, at hastigheden i de accelere-

rede patientforløb vindes på bekostning af kvaliteten.

– Det er en relevant diskussion, og vi skal holde øje med, at det ikke sker. 

men pakkerne er skruet sammen under hensyntagen til en faglig vurdering 

af, hvor hurtig det kan gå, når man samtidig skal sikre kvaliteten. Så risikoen 

tror jeg ikke er pakkerne i sig selv, men snarere mangelen på mandskab. For 

eksempel er det et højt ønske for Gi-teamet her på centeret, at patologien 

er repræsenteret på vores multidisciplinære konferencer, da det helt sikkert 

vil gavne kvaliteten at få konkret feedback på alt operationsmaterialet. men 

det har hidtil ikke været muligt tidsmæssigt, fordi vi kun har en specialiseret 

patolog på området.

en anden risiko, som har været fremhævet, er spørgsmålet om, hvordan det vil gå 

for de komplicerede patienter, som måske ikke passer ind i standardforløbene.

– vi har mange ældre patienter og derfor også en høj grad af komorbiditet, 

men jeg mener igen, at pakkerne er skruet sammen på en måde, så tidskra-

vene kan afviges, når der viser sig behov for supplerende udredning, påpeger 

mette Yilmaz.

      

multidisciplinær frontlinje
og så er der den anden side af sagen – at den faglige frontlinje i dag i 

allerhøjeste grad flytter sig på en måde, som tvinger disciplinerne til at rykke 

tættere sammen.

 

– på kolorektalområdet er det en udvikling, som er kommet inden for de 

seneste ti år og som foregår med større og større hastighed. Tidligere kørte 

vi efter nogle meget stramme linjeforløb, hvor kirurgerne sendte patienterne 

over til os til postoperativ kemoterapi, hvorefter vi slap dem igen. De patienter, 

der fik tilbagefald, kom så tilbage, så vi kunne iværksætte livsforlængende 

behandling, indtil der ikke var mere at gøre godt med, siger mette Yilmaz. 

– i dag repræsenterer den enkelte patient en meget mere unik klinisk udfor-

dring, som hvis vi skal gøre det optimalt, skal konfereres multidisciplinært. 

Det kan for eksempel dreje sig om at vurdere potentialet for at kunne flytte 

patienten til operabel status med såkaldt neoadjuverende kemo- og stråle-

terapi – en vurdering som er relevant både for initialt inoperable patienter og 

tilbagefaldspatienter, som har så god effekt af førstelinjebehandling, at de 

måske kan indstilles til revurdering af deres operabilitet. 

International trend
også på den internationale scene bliver de faglige hegnspæle i stadigt højere 

grad flyttet i de multidisciplinære fora.

– Fremtidens gennembrud kommer i spændingsfeltet mellem udviklingen af 

de perioperative og individualiserede behandlingsstrategier samt introduktio-

nen af de nye biologisk målrettede stoffer, forudser mette Yilmaz. 

– Det er fagligt set en spændende udvikling, men da det kræver meget 

store patientgrupper at fremskaffe evidens, må vi nødvendigvis etablere det 

nødvendige samarbejde med vore udenlandske kolleger, hvis vi vil være med 

på vognen.

– på min boldgade har vi etableret et spændende samarbejde om den 

multidisciplinære udfordring i vores fag med specielt vores tyske, belgiske og 

hollandske kolleger. vi mødes hvert andet år i berlin, senest i februar i år, hvor 

jeg var af sted uden kirurger, radiologer og patologer her fra hospitalet. Det 

viste sig at være en stor fejl, som vi helt sikkert skal rette op på til næste gang, 

slutter mette Yilmaz.

Patienttilfredsheden er en sikker og 
umiddelbar vinder af de nye pakkeforløb.

– I dag repræsenterer den enkelte 
patient en meget mere unik klinisk 
udfordring, som, hvis vi skal gøre 
det optimalt, skal konfereres 
multidisciplinært, siger overlæge 
dr.med. Mette Yilmaz, Onkologisk 
Afdeling, Aalborg Sygehus.
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i forbindelse med udredningen, dvs. hvilke 

prøver og billeder der skal tages, hvilke der skal 

gentages for at sikre et validt materiale osv. 

– Den direkte visuelle kontakt er vigtig, fordi den 

giver mulighed for at kvalificere dialogen med 

detaljer og faglige aspekter, som ellers ikke vil 

blive adresseret. jeg er sikker på, at alle oplever 

det som mere forpligtende og inspirerende, når 

man kan fremføre sine meninger og faglige input 

med direkte øjenkontakt og et synligt kropssprog, 

siger peter meldgaard.

 

Visitering med tidsbestilling
– når patienten er færdigudredt, kan vi i én og 

samme seance både visitere til rette behandling 

og foretage en tidsbestilling. Det er en stor fordel 

for os. men først og fremmest er det en fordel 

for patienten, som på én gang får sin diagnose, 

grundig information om, hvilken behandling der 

skal iværksættes, hvem der har stafetten for det 

videre forløb, og hvor og hvornår de skal møde til 

den første behandling. 

– Det er ikke tilfredsstillende at skulle sende en 

patient hjem med en så alvorlig diagnose som 

lungekræft og en uklar besked om, at papirerne 

nu vil blive sendt til Århus, og at vedkommende så 

vil blive indkaldt til behandling herfra. med video-

konferencen kan vi give patienten fuldstændig 

lungekræftpatienter, der startede deres udred-

ning på de lungemedicinske afdelinger andre 

steder i regionen, blev forsinket i deres forløb 

alene på grund af at den geografiske afstand. 

heraf opstod ideen om, at vi kunne eliminere 

disse forsinkelser ved hjælp af videokonferencer, 

fortæller peter meldgaard.

Udredning og diagnosticering
– videokonferencerne giver mulighed for – ansigt 

til ansigt – at konferere alle nødvendige detaljer 

– Fordelen ved de to ugentlige multidisciplinære 

lungekonferencer her på sygehuset har været ind-

lysende for alle og gjort det muligt at imødekomme 

kravet om akut udredning inden for 48 timer for 

alle de patienter, som starter deres forløb her på 

stedet, fortæller overlæge peter meldgaard.

– De gode erfaringer gav anledning til, at vi i en 

lille selvbestaltet gruppe satte os for at forsøge at 

kvalitetsudvikle det tværfaglige samarbejde endnu 

mere. en af de ting, der sprang i øjnene, var, at de 

klarhed over konsekvenserne af diagnosen og det 

videre behandlingsforløb, siger peter meldgaard.

Venter på hul igennem
Trods de indlysende fordele står videokonferen-

cerummet på Århus Universitetssygehus stadig 

gabende tomt.

– Lige nu venter vi kun på at få hul igennem til 

lungemedicinerne i randers, Skive, holstebro 

og Silkeborg. Det kræver selvfølgelig, at de får 

anskaffet og installeret det nødvendige udstyr, 

men det er jeg sikker på vil ske i nærmeste 

fremtid, lyder en optimistisk melding fra peter 

meldgaard.

– vi taler om investeringer i størrelsesordenen 

30-50.000 kr., hvilket må siges at være småpenge. 

Det handler jo i bund og grund om at kunne 

imødekomme de politiske krav om at afskaffe de 

overflødige ventetider i patientforløbene, siger han. 

– Ydermere kan man kapitalisere af investeringen 

i videoudstyret på en række andre områder, for 

eksempel i undervisningen af de unge læger, som 

kan sidde med på konferencerne, og i forbindelse 

med den almindelige vidensdeling og faglige 

udvikling på afdelingerne. Så jeg har faktisk svært 

ved at finde argumenter, der taler imod, slutter 

peter meldgaard.

Den multidisciplinære konferering af kræftpatienter sparer tid og er de 
fleste steder i landet allerede sat i system. Når lægerne ikke befinder sig på 
samme sygehus hedder løsningen videokonferencer. Lungeonkologerne på 
Århus Universitetssygehus er klar og venter nu kun på, at lungemedicinerne 
på regionens andre sygehuse får sat udstyret op.

Videokonference  
bygger bro 

– Det nyetablerede 
videokonferencerum på 

Onkolgisk afdeling på Århus 
Universitetssygehus er endnu 

ikke taget i brug – men det 
er kun et spørgsmål om kort 
tid, forudser overlæge Peter 

Meldgaard, som har ansvaret 
for behandling af lungekræft-

patienterne på afdelingen. 

Med videokonferencen kan vi 
give patienten klar besked om 
konsekvenserne af diagnosen og  
om det videre behandlingsforløb.
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– Tilsvarende har vi også set eksempler på, at prak-

tiserende læger i vores område sender patienterne 

direkte til vejle. Det har de selvfølgelig lov til, men 

det modarbejder også vores bestræbelser på at 

opretholde det fagligt set optimale patientgrundlag, 

siger brita bjerregaard jensen, som understreger, at 

det er en kritik, som hun eksplicit har fremført over 

for de ansvarlige i regionen.

– Så længe vi kan opretholde patientgrundlaget, 

har vi jo alle de discipliner og hjælpefunktioner, som 

er nødvendige for at kunne opretholde et behand-

lingstilbud på højeste niveau, repræsenteret her på 

sygehuset. Derfor ærgrer det mig, at man ikke har 

benyttet regionsdannelsen til at sætte sig ned og 

tænke nye tanker, siger brita bjerregaard jensen.

Faglig udvikling er multidisciplinær
brita bjerregaard jensen er ikke i tvivl om, at den 

multidisciplinære konferering er en nødvendighed, 

både for overholdelsen af de nye maksimale 

ventetidskrav og for evnen til at kunne følge med 

rent fagligt.

– For eksempel er vi i DbcG-regi ved at sætte en 

protokol op med en ny neoadjuverende behandling 

af brystkræftpatienter. hvis vi skal kunne rekrut-

tere de rigtige patienter til protokollen er det 

helt afgørende, at kirurgerne, radiologerne og 

patologerne kommer med ind over fra starten. Det 

er ét blandt mange eksempler på, at vi i stigende 

med brystkræft samt tyk- og endetarmskræft, 

fortæller brita bjerregaard jensen.

– pejlemærket har været Sundhedsstyrelsens 

udmelding om, at det kræver omkring 100 

patienter om året at være på faglig omgangshøjde 

på de specifikke kræftområder. i modsætning til 

mange andre steder i landet har vi sygeplejersker 

nok, og lægemangelen må vi her som andre steder 

klare ved hjælp af overarbejde. Så jeg mener, vi er 

gearet til at leve op til myndighedernes anbefalin-

ger, siger brita bjerregaard jensen. hun ærgrer 

sig derfor over, at den regionale planlægning ikke 

har bidraget til at sikre en mere hensigtsmæssig 

fordeling af patienterne.

Ulige fordeling
– jeg tror ikke, det handler om en bevidst udtør-

ring af esbjerg, men det har været utilfredsstillende 

for mig, at vi ikke er blevet taget med på råd i plan-

lægningen af optageområderne. Som udgangs-

punkt har det ved regionsdannelsen været de 

gamle amtsgrænser, der har defineret optaget af 

patienter, men i forbindelse med omstruktureringer 

er Sønderborg Sygehus begyndt at sende deres 

tarmkræftpatienter til vejle, selv om de geografisk 

set ville høre mere naturligt til hos os.

– vi har som led i den almindelige faglige udvikling 

længe været i gang med at sætte den multidiscipli-

nære konferering i system, men akutplanens krav 

til ventetiderne har sat ekstra skub i processen, 

fortæller den ledende onkologiske overlæge på 

esbjerg centralsygehus, brita bjerregaard jensen.

Konkret betyder det, at centeret har udvidet 

antallet af faste multidisciplinære konferencer, 

så der nu er to ugentlige af slagsen på både 

brystkræft- og kolorektalkræftområdet, som er de 

to kræftformer, centeret behandler. Derudover har 

pakkeforløbene gjort det nødvendigt at reservere 

flere akuttider til behandling af nye patienter 

for at kunne leve op til pakkeforløbenes krav til 

maksimale ventetider.

Fokusering
At esbjerg i dag kun behandler brystkræft og 

tarmkræftpatienter er ikke en tilfældighed.

– Siden jeg startede her i 2005 har jeg været 

opsat på at sikre, at der er et forsvarligt patient-

mæssigt underlag for de behandlinger, vi tager 

os af. Derfor går de små diagnosegrupper i dag 

videre til de store centre i regionen, mens vi kon-

centrerer os om patienter fra vores optageområde 

grad bliver nødt til at forstå hinandens måde at 

tænke på, hvis vi skal udvikle behandlingstilbudene 

til vores patienter, siger hun.

– Kvalitetssikringen af den behandling vi 

beslutter at anvende til de enkelte patienter er 

et andet eksempel på, at vi så at sige bruger 

konferencerne til at opdrage hinanden, men på et 

lille center som vores foregår denne proces også 

stadigvæk på mere uformelt plan, fortæller brita 

bjerregaard jensen. 

Godt at være lille
– når en kirurg gerne vil have afklaret noget med 

mig, så kender han mit dagsprogram og kan gribe 

fat i mig, hvis han står med et problem, der kræver 

min stillingtagen. Det giver en faglig stor tilfredsstil-

lelse at kunne hjælpe hinanden og føle, at det gør 

en forskel for patienterne – både når det gælder 

de store linjer, og når det handler om finde akutte 

løsninger på akutte problemstillinger.

– i det hele taget giver det mange fordele at være 

lille, og fællesnævneren er jo nok, at det gør det 

nemmere at være fleksibel og at tilpasse behand-

lingsforløbet til den enkelte patient, påpeger brita 

bjerregaard jensen.

– jeg tror vi har lettere ved at håndtere de 

situationer, hvor der pludselig samler sig en masse 

patienter, som kræver akut håndtering. i et system 

Akutplanen har også givet et ekstra skub til det multidisciplinære samarbejde på kræftbehandlings-
centeret i Esbjerg. Og nogle gange kan det faktisk være en fordel at være lille, når der skal samarbejdes 
på tværs, fortæller den ledende onkologiske overlæge på centeret.

med maksimale ventetider i det interne forløb kan 

det ikke undgås, at der opstår pukler, og der vil 

det ofte være en fordel, at vi på det lille center ser 

problemet som et fælles problem, der skal findes 

en fælles løsning på, for eksempel ved at bytte om 

på nogle tider, tilføjer hun.

Plads til innovation
– jeg har nok også lidt lettere adgang til hurtigt at 

sætte gang i nye behandlinger, end de har på de 

store centre, hvor budgetterne først skal ud på den 

store rundtur i det administrative system. når der 

ikke er så mange patienter, er det ikke så dyrt, og 

personligt synes jeg det er befordrende hele tiden 

at yde mit bidrag til at gøre det lidt bedre. 

– Derfor tilstræber vi at behandle så mange af 

vores patienter som muligt i protokol – det er 

nemlig samtidig den mest effektive måde at 

kvalitetssikre vores arbejde på, siger hun 

– men i sidste instans er det først og fremmest 

et spørgsmål om kultur og vilje til at samarbejde, 

mere end hvor store teams, vi arbejder i. Udvik-

lingen kræver, at vi skal behandle vores patienter 

mere og mere og individuelt. Derfor står og falder 

kvaliteten af vores arbejde med evnen til, at vi 

i det multidisciplinære team lærer at håndtere 

patienterne som individer frem for som endnu  

et tilfælde i rækken af tilfælde, mener brita 

bjerregaard jensen.

nogle gange er det en 
fordel at være lille

– Så længe vi kan opretholde patient-
grundlaget, har vi jo alle de discipliner og 
hjælpefunktioner, som er nødvendige for 
at kunne opretholde et behandlingstilbud 
på højeste niveau, siger ledende overlæge 
Brita Bjerregaard Jensen, onkologisk 
afdeling på Esbjerg Centralsygehus.

Hvis vi skal kunne rekruttere de rigtige patienter til de kliniske  
undersøgelser er det helt afgørende, at kirurgerne, radiologerne 
og patologerne kommer med ind over fra starten.
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Overlæge Peter meldgaard, Århus 
Universitetssygehus: 
– moderne kræftbehandling kræver en vis 

volumen, hvis man vil være på frontlinjen såvel 

behandlingsmæssigt som forskningsmæssigt, 

det er der ingen tvivl om. om man skal strække 

den lige så langt som amerikanerne, der hævder, 

at der skal være mindst 5 mio. mennesker i et 

hospitals optageområde, kan man altid diskutere. 

men mon ikke regionerne er en mellemstation 

på vejen mod et mere rationelt og centraliseret 

dansk kræftbehandlingssystem.

– Den videnseksplosion vi oplever i dag inde-

bærer, at vi løbende må formidle, diskutere og 

blive enige om, hvordan vi gør det bedst på tværs 

Overlæge mette Yilmaz,  
aalborg Sygehus:
– jeg er ikke i tvivl om, at nogle af de små 

cancergrupper bør centraliseres mere, end de er 

i dag. måske skal de endda samles på ét sygehus 

i landet. inden for mit område kan jeg pege på 

cancer i spiserøret og nok også analkræft som 

eksempler.

– men det er ikke nemt. De enkelte sygehuse har 

jo en naturlig interesse i at holde på de kompeten-

cer de har, også af uddannelsesmæssige årsager.

– nærhedsprincippet mener jeg ikke tæller. hvis 

man har en sjælden, alvorlig sygdom, så skal vi 

have et behandlingstilbud, vi kan være bekendt, 

og det vil sige på internationalt niveau. og det kan 

man simpelthen ikke opretholde, hvis man behand-

ler fem eller syv om året. Det gælder ikke blot 

kirurgien, men hele vejen rundt i alle de discipliner, 

der beskæftiger sig med kræftbehandling. 

– jeg er i øvrigt fuldstændig sikker på, at hvis du 

går ud og spørger patienterne og deres pårø-

rende – jeg siger med vilje ikke befolkningen – ja 

så vil de gerne sendes til rigshospitalet, hvis de er 

sikre på, at det vil medføre, at de får den bedste 

behandling.

– jeg tror, at vi i dag behandler kræft på for 

mange centre i Danmark. men om der er 

dokumentation for, at vi bør have amerikanske 

tilstande med et befolkningsgrundlag pr. hospital, 

der svarer til Danmarks samlede befolkning – det 

ved jeg ikke. man kunne jo godt frygte, at der 

var en øvre grænse for, hvor stort et hospital kan 

blive, uden at der er risiko for, at det kan gå ud 

over evnen til at få organisationen til at fungere 

optimalt. men jeg ved det ikke.

stor fordel – ikke mindst i en tid, hvor persona-

lemangel, strejker og nye krav om maksimale 

ventetider i patientforløbet er en del af vores 

udfordring i hverdagen.

 

– hvis jeg var ung læge i dag, ville jeg nok 

lægge min karriere på et af de store centre. 

processen med at sikre et tilstrækkeligt stort 

patientgrundlag ved at samle kræftpatienterne 

på større og større enheder har jo været i gang i 

mange år, og vi har nok heller ikke set enden på 

den udvikling endnu.

– jeg er sikker på, at nærheden til det behand-

lende sygehus stadig har stor betydning – også 

for kræftpatienter. mange af vores patienter 

er jo i princippet raske og skal ud over deres 

behandling også passe en hverdag med 

familie og arbejde. For dem har det meget stor 

betydning, at de ikke skal hive en hel dag ud 

af kalenderen for at komme til kontrol eller 

efterbehandling på ambulatoriet.

– jeg mener stadig, at det lille centers evne til 

at tilpasse sig det varierende patientpres er en 

Ledende overlæge Brita Bjerregaard 
Jensen, esbjerg Centralsygehus:    

stor  
eller lille?
Er der behov for yderligere centralisering i det danske kræftbehandlings-
system? Vi har benyttet lejligheden til at få en frisk melding ”fra marken”.

af alle disciplinerne. Derfor foregår den faglige 

udvikling i dag i stigende grad på de multidisci-

plinære konferencer. vi kan ikke som tidligere 

vente på, at der bliver indkaldt til stormøde hvert 

femte år.

– jeg kan da sagtens forestille mig, at det helt 

ideelle forløb foregår på et stort kræfthospital, 

hvor patienterne kom ind af døren i den ene ende 

og ud i den anden som helbredt, færdigbehandlet 

eller uhelbredeligt syg. Det giver i hvert fald 

mulighed for at sikre patienten adgang til den 

højeste ekspertise, og det giver også nogle 

unikke forskningsmæssige muligheder at samle 

patienterne i tilstrækkeligt store epidemiologiske 

grupper, som kan sikre en høj datavaliditet. 

– Der er selvfølgelig behov for lokal sundhedsser-

vice, men i det øjeblik du har en patient, som du 

har mistanke om har kræft, og som du måske kan 

gøre rask, så handler det jo kun om en ting, nemlig 

hurtigst muligt at sætte ind med den bedst mulige 

udredning og behandling.
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Kræftens bekæmpelse og Danske regioner 

afholdt i august 2007 en konference under titlen 

”Kræftbehandling uden ventetid”. en af ses-

sionerne blev ledet af professor i almen medicin 

jens Søndergaard, Syddansk Universitet, som 

blandt andet præsenterede den viden, man i 

dag har om, hvordan de praktiserende læger 

handler, når de får mistanke om kræft hos en af 

deres patienter.

– jeg deltog i jens Søndergaards session og 

hæftede mig særligt ved to undergrupper 

af patienter, nemlig dem, hvor lægen havde 

mistanke om malign sygdom, men hvor den bil-

leddiagnostiske undersøgelse var falsk negativ, 

og så dem der ikke havde nogen tydelige 

organrelaterede alarmsymptomer, fortæller 

overlæge Tina ormstrup, røntgenafdelingen på 

vejle Sygehus.

Tina ormstrup nøjedes ikke med at bemærke 

de to kategorier af patienter. hun besluttede 

sig også for at prøve at finde en løsning på de 

åbenbare problemer med patientgruppen med 

såkaldt okkult cancer.

– i første omgang havde jeg en mail-dialog med 

blandt andet jens Søndergaard og Kræftens 

bekæmpelses formand Frede olesen, og via 

nogle mellemstationer endte det faktisk med, 

at vi etablerede en arbejdsgruppe her på 

sygehuset med henblik på at finde en model for, 

hvordan vi kunne gøre noget for denne specielle 

gruppe af patienter, siger Tina ormstrup.

Tretrins-pakken
Arbejdsgruppen var i foråret i år klar med et sær-

ligt pakkeforløb til de okkulte patienter og deres 

praktiserende læger. pakken er bygget op som 

en tretrinsraket, som giver lægerne mulighed for 

at bringe deres patienter frem til en diagnose i 

et forløb uden unødvendige ventetider. Første 

trin består af de basale objektive undersøgelser, 

blodprøve samt thorax-røntgen og abdominal 

ultralydsskanning.

– vi fik den klinisk-kemiske afdeling til at lave 

en blodprøve-pakke, der screener for en række 

medicinske sygdomme og de få cancere, som 

kan identificeres ved en blodprøve. hovedformå-

let er, at blodprøven skal udelukke, at der er tale 

om nogle af disse sygdomme. 

– på røntgenafdelingen havde vi i forvejen tilbud 

om samme-dags-diagnostik inden for røntgen 

af skelet og thorax samt ultralydsskanning af 

abdomen. Så den del handler egentlig bare om 

at gøre de praktiserende læger opmærksomme 

på, at de kan henvise til os fra dag til dag – at de 

har mulighed for at få svarene på alle de basale 

prøver og billeder i løbet af to-tre dage og så 

mødes med patienten igen.

– hvis patienten herefter fortsat er uafklaret, går 

vi videre til trin 2, som giver lægen mulighed for 

at få foretaget en cT-skanning hos os inden for 

to hverdage. Lægen skal visitere, ringe herind og 

booke en tid, så lover vi at svaret vil være klar på 

den tredje hverdag.

– normalt kan man se meget mere på cT-

skanningen, men hvis den heller ikke fører til 

en afklaring, har vi med en patient at gøre, som 

kræver specialistudredning. Trin 3 er derfor en 

opfordring til lægen om at henvise patienten 

til den medicinske afdeling, som kan forestå 

den mere ”kunstneriske” udfordring, som det 

er at udrede og diagnosticere patienter med et 

sjældent eller diffust symptombillede, siger  

Tina ormstrup.

– Tidsmæssigt vinder vi også her tid på, at vi i 

forvejen har de basale prøver og undersøgelser 

på plads. Specialisterne kan så bestille sup-

plerende undersøgelser til afklaring af mere 

specifikke problemstillinger, hvor standarden i 

det eksisterende materiale ikke slår til, siger hun.

Stort behov
– Som tidligere har vejle-folkene også i dette 

projekt vist handlekraft og stor kreativitet, 

pointerer jens Søndergaard, som ikke er i tvivl 

pakkeforløb til de 
vanskelige diagnoser
De praktiserende læger er i almindelighed gode til at opdage kræftpatienter med typiske symptomer. Men mellem 
hver femte og hver tredje kræftpatient har ikke disse symptomer. I Vejle har man skruet et særligt pakkeforløb 
sammen, som giver de praktiserende læger mulighed for også at sikre de atypiske patienter en hurtig udredning.
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I bund og grund har vi jo gjort det her i 
anstændighed over for en patientgruppe,  
som hidtil har været meget dårligt hjulpet. 
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– De praktiserende læge møder 
måske kun et par stykker af de okkulte 
kræftpatienter om året. Derfor er det 
vigtigt, at de er klar over, hvordan de 
også kan sikre disse patienter en hurtig 
udredning, fortæller røntgenoverlæge 
Tina Ormstrup, som er initiativtager til 
det nye pakketilbud på Vejle Sygehus. 
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mangelfuld sundhedstjeneste-
forskning
jens Søndergaard er meget enig i, at vejle-

projektet skal dokumenteres.

– Der er ingen tvivl om, at både okkultpakken 

og pakkeforløbene generelt er et meget stort 

fremskridt for såvel de praktiserende læger som 

deres patienter. De deler jo så at sige sorger 

og bekymringer, når systemet ikke fungerer 

og sender de alvorligt syge patienter ud i de 

unødvendige og skadelige ventetider, siger han.  

– Generelt bruger vi desværre alt for få ressour-

cer på sundhedstjenesteforskning herhjemme. 

vi bliver nødt til at holde øje med, om de 

systemer vi sætter op, fungerer efter hensigten 

– det gælder også de 25 akutpakker, som er 

under implementering. her er det for eksempel 

essentielt at holde øje med, om henvisnings-

vejledningerne fører til en hensigtsmæssig 

visitering uden social slagside. 

– vi skal selvfølgelig ikke overbelaste sund-

hedsvæsenet med registreringsarbejde, men 

uden dokumentation, ved vi reelt ikke, om vi gør 

det rigtige. Den er samtidig også den korteste 

vej til at sikre, at vi får udbredt det bedste som 

landsdækkende tilbud, siger jens Søndergaard.

– Det betyder, at vi har en meget stor restgruppe 

af patienter, som ikke vil blive sikret en akut 

behandling med de almindelige pakkeforløb, som 

for tiden er ved at blive implementeret, siger han. 

Dokumentation
Tretrinspakken på vejle Sygehus har foreløbig 

været et tilbud til de praktiserende læger i 

region Syddanmark i lidt over et halvt år, men 

ifølge Tina ormstrup er det for tidligt at evaluere.

– jeg kan faktisk godt blive lidt ked af det, når 

nogen forholder os, at vi skal dokumentere 

projektets berettigelse med tal. For det første har 

jeg dem simpelthen ikke. og tænk, hvis vi ikke 

kan påvise en overlevelsesgevinst, skulle vi så 

stoppe tilbuddet? i bund og grund er jeg jo gået 

ind i det her i almindelig anstændighed over for 

en særligt udsat gruppe af patienter, siger hun. 

 

– men selvfølgelig skal vi benytte lejligheden til 

at indhente mere viden, for eksempel om hvor 

mange der kommer ind i behandlingsforløbet 

via okkultpakken, og hvilke diagnoser der bliver 

stillet i systemet. vi er i gang, men afventer 

godkendelse til at indsamle de relevante data, 

og ressourcemæssigt er der ingen tvivl om det 

kræver fritidsarbejde at komme i gang med at 

tælle og registrere, siger Tina ormstrup.

om, at okkult-pakken imødekommer et stort 

problem hos både lægerne og patienterne. han 

har som ekspert i samspillet mellem primær- og 

sekundærsektoren på blandt andet kræftområdet 

hjulpet vejle-gruppen med at analysere problemet 

og strikke tretrins-pakken sammen. 

– Det var rikke pilegaard hansens ph.d.-projekt 

om ventetider i udredningen af kræftpatienter i det 

tidligere Århus Amt, som ud over at sætte gang 

i hele den proces, der førte til akutplanen, også 

påviste problemet med de okkulte kræftpatienter, 

fortæller han. 

– Undersøgelsen aflivede en udbredt myte om, at 

de praktiserende læger var hovedansvarlige for 

den forsinkede udredning og diagnosticering af 

kræftpatienter. Den viste nemlig, at de uacceptable 

ventetider primært opstår i patientens gang i 

gennem systemet, siger jens Søndergaard, som 

sammen med Frede olesen var vejleder på rikke 

pilegaard hansens projekt. 

– Undersøgelsen viste, at langt de fleste prak-

tiserende læger er meget hurtige til at henvise 

patienter, som dukker op med de velkendte 

alarmsymptomer på kræft. men den viste samtidig, 

at afhængig af kræftform er der en gruppe på 

mellem 20 og 30 procent af alle kræftpatienter, 

som ikke har de tidlige alarmsymptomer.   

– Rikke Pilegaard Hansens Ph.D.-projekt aflivede 
en udbredt myte om, at de praktiserende 
læger var hovedansvarlige for den forsinkede 
udredning og diagnosticering af kræftpatienter, 
fortæller professor i almen medicin på Syddansk 
Universitet, Jens Søndergaard.

Vi bliver nødt til at holde øje med, 
om de systemer vi sætter op, 
fungerer efter hensigten.
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peT/cT-scannere og andet apparatur. i forbin-

delse med implementeringen af kræftpakkerne 

har regionsrådet desuden bevilget 145 millioner 

kroner i 2008 til indkøb af yderligere scannere 

m.v. Det sker primært ved at udnytte den 

mulighed for låneoptagelse, som er aftalt mellem 

regeringen og Danske regioner, fortæller 

Flemming nielsen.

 

pakkeforløbene kræver dog ikke kun investe-

ringer i nyt udstyr, men i lige så høj grad i nye 

arbejdsgange.

– For at sikre, at region Sjællands sygehuse kan 

leve op til kræftpakkernes krav om udredning og 

behandling, er regionens sygehuse i færd med 

at planlægge og gennemføre prioriteringer og 

effektiviseringer. Det indebærer blandt andet 

omlægning af arbejdsprocesser og arbejdsgange, 

samarbejde mellem forskellige specialer om den 

enkelte patient samt sikring af ekstra kapacitet 

ved spidsbelastninger, siger Flemming nielsen. 

175 mio. kr. Så meget kunne Danske regioner 

og regeringen i juni blive enige om at øremærke 

til implementeringen af pakkeforløbene på 

kræftområdet. pengene bliver fordelt på 

regionerne alt afhængigt af antallet af kræft-

tilfælde. Så region nordjylland får som landets 

mindste region omkring 20 mio. kr., mens region 

hovedstaden som den største får ca. 50 mio. kr.

Alle landets fem regioner har i løbet af september 

måned vedtaget budgetterne for det kommende 

år. For at se, hvor mange penge der på regionalt 

niveau øremærkes til at implementere pakkerne, er 

vi dykket ned i budgetaftalen for region Sjælland.

Brug for store investeringer
i region Sjællands budget for 2009 er der afsat 

27 millioner kroner til implementering af kræft-

pakkeforløbene, hvilket svarer til regionens andel 

af det samlede rammebeløb på 175 mio. kr. men 

ifølge regionens sundhedsdirektør Flemming 

nielsen er der behov for langt større investerin-

ger, før regionen kan leve op til pakkernes krav til 

maksimale ventetider i forløbene.

– Siden 2007 har region Sjælland løbende sup-

pleret indsatsen på kræftområdet med en række 

bevillinger af en betydelig størrelsesorden til for 

eksempel anskaffelse af ekstra strålekanoner, 

men når de 27 mio. kr. hverken dækker helt eller 

delvis i region Sjælland, hvordan er regeringen 

og regionerne så nået frem til, at implemente-

ringen af akutplanen på landsplan kommer til at 

koste 175 mio. kr.? 

Ingen kender den reelle pris
– Sandheden er, at der ikke rigtig er nogen, der 

kvalificeret kan sige, hvad det reelt kommer til at 

koste, fastslår professor ved Syddansk Universi-

tet Kjeld møller pedersen.

– erfaringsgrundlaget for implementering af 

kræftpakker er jo beskedent, og derfor kan vi 

ikke på et forsvarligt grundlag sige, om de 175 

mio. kr. er nok, eller om det er for meget - for det 

er jo også en mulighed, forklarer han.

– hvis man skal være lidt urimelig, så minder 

det om, at du stikker pegefingeren i munden 

og så op i vinden. Der er tale om meget grove, 

summariske beregninger og bestemt ikke 

decimalregning, tilføjer han.

Kan regionerne levere varen?
Kjeld møller pedersen er dog ikke i tvivl om, at 

akutpakkerne vil blive implementeret. Spørgs-

målet er derimod, om regionerne er i stand til 

at levere varen til tiden, for ifølge Kjeld møller 

pedersen er det snarere reglen end undtagelsen, 

at sådanne planer bliver forsinket.

– jeg mener ikke, regionerne risikerer at snuble 

i akutplanen i sig selv. Sådanne prøver har de 

været udsat for i andre sammenhænge. men 

implementeringen af planen indgår naturligvis 

i det samlede billede af, om regionerne er i 

stand til at varetage opgaven med at drive vort 

sygehusvæsen, siger han.

– personligt ville jeg derfor nok, hvis jeg havde 

skullet forhandle på regionernes vegne, i højere 

grad have sikret mig med seler og livrem, når 

det gælder både tidsrammen og økonomien. 

når man ikke er i stand til at levere det lovede 

til tiden, kommer det til at veje på den forkerte 

vægtskål, slutter Kjeld møller pedersen.

I juni måned blev Danske Regioner og Regeringen enige om en 
økonomiaftale for 2009. I aftalen er der afsat ekstra 175 mio. kroner til 
færdigimplementering af pakkeforløb i kræftbehandlingen. Men dækker 
det beløb behovet i regionerne? Perspektiv & Debat har kigget nærmere 
på, hvad implementeringen af akutplanen egentlig koster.

Hvad koster en 
akutplan?

– I virkeligheden er der 
ikke nogen, der kan for-
udsige, hvad akutplanen 
kommer til at koste. Der 
er tale om meget grove, 

summariske beregninger 
og bestemt ikke decimal-

regning, siger professor 
i sundhedsøkonomi, 

Kjeld Møller Pedersen, 
Syddansk Universitet.

Implementeringen af akutplanen indgår i det samlede 
billede af, om regionerne er i stand til at varetage 
opgaven med at drive vort sygehusvæsen.

”budgettet indeholder et løft til akut kræft-

behandling på 55 mio. kr., som aftalt med 

regeringen i økonomiaftalen. Det er væsentligt 

mindre end behovet. Aftalen giver dermed ikke 

dækning for de udgifter, der har været forudsat 

på området. Derfor er intentionerne i forbindelse 

med aftalerne om akut kræft mellem regeringen og 

Danske regioner i langt højere grad nødt til at blive 

indpasset inden for det eksisterende råderum”. 

Region Hovedstaden, Budget 2009

”med henblik på en færdigimplementering af 

pakkeforløbene afsættes 175 mio. kr. ekstra til 

kræftområdet fra 2008 og frem”.

Regeringen og regionernes økonomiaftale for 

2009
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behandling af kolerektalkræftpatienter med 

fremskreden sygdom?

– ja. interessen for responsraten skyldes jo vores 

behov for en tidlig indikation af effekt, men det er 

jo netop det, vores analyse viser, at den ikke rigtigt 

kan bruges til – vi har endda set eksempler på, at 

den kan være direkte vildledende. 

– i stedet for at måle responsrater er vi på mayo-

klinikken begyndt at anvende et nyt tidsrelateret 

effektmål i vores kliniske studier, defineret som 

procentdelen af patienter, der efter for eksempel 6 

eller 9 måneder ikke er progredieret. Det vil sige at 

vi så at sige puljer de patienter, som efter en fastsat 

tid i behandling har enten hel eller delvis respons 

- eller stabil sygdom. om de tilhører den ene eller 

anden gruppe er underordnet for evalueringen.

– responsraten har været et estimeret effektmål, 

fordi det er en binær beslutningsparameter – enten 

er der respons, eller også er der ikke respons. men 

den kvalitet kan man også opnå i en måling af, hvor 

stor en andel af patienterne, der efter et nærmere 

defineret tidsinterval ikke er progredieret, og 

ydermere får du altså herved en mere valid tidlig 

indikation af, hvad forskellen i den progressionsfri 

overlevelse bliver.

– Har jeres konklusioner i artiklen nogen betydning 

for valget af standardbehandling til disse patienter?

konklusion, at den livsforlængende effekt af 

forsøgsbehandlingerne i begge undersøgelser 

var uafhængig af den initiale respons.1

– Der er faktisk kun to kliniske situationer, hvor 

respons har betydning, nemlig for symptomatiske 

patienter, hvor behandling iværksættes for at lette 

symptomerne, og for patienter i neoadjuverende 

behandling, hvor man sigter på at reducere 

tumorbyrden med henblik på at opnå operabilitet.

– når vi derimod behandler med sigte på at 

forlænge tiden til progression, har vi reelt 

hverken i de kliniske undersøgelser eller i vores 

monitorering af vores patienter nytte af at måle 

respons. Det handler med andre ord mere om 

at forsinke tumorprogressionen end at reducere 

tumorstørrelsen, forklarer Alex Grothey til 

perspektiv & debat. vi har bedt ham om at 

uddybe implikationerne af deres analyse for såvel 

de kliniske undersøgelser som håndteringen af 

patienterne i den daglige klinik.

– Vil det sig, at I efterlyser et alternativt effektmål 

til responsraten i de kliniske undersøgelser af 

respons og responsrater har historisk været 

gyldne effektmål i såvel kliniske studier som 

monitoreringen af effekten af behandling af 

kræftsygdomme. Udviklingen af nye behandlinger 

af kræftramte med metastaseret sygdom sigter 

imidlertid ikke på at opnå hverken komplet eller 

delvis respons på behandlingen, men derimod på 

at forlænge tiden til ny udvikling i sygdommen og 

dermed forbedre patienternes livskvalitet.

 

– vi er altid glade for at se tumorrespons på vores 

behandlinger med kemoterapi eller nogle af de nye 

biologiske terapier, fordi vi intuitivt opfatter det som 

et tidligt signal om god effekt. men sandheden 

er, at den behandlingseffekt, som vores patienter 

med asymptomatisk, metastaseret kræft får i form 

af forlænget tid til ny progression er uafhængig 

af, om vi kan måle respons. meldingen kommer 

fra Dr. Axel Grothey, specialist i behandling af 

kolorektalkræft på mayo clinic i rochester, USA.  

Alex Grothey har sammen med kolleger 

analyseret to store fase iii undersøgelser af 

behandling af patienter med metastaseret 

kolorektalkræft og nået frem til den overraskende 

– ja – det betyder, at vi ikke anvender 

responsrater til at vælge, hvilke behandlinger vi 

benytter, hvor længe vi behandler, og i hvilken 

rækkefølge. i den kliniske praksis skal vi ikke 

lade os påvirke af, at vi måske ikke får tumor til 

at skrumpe, for gør vi det, risikerer vi at tabe 

momentum i det samlede behandlingsforløb. vi 

skal være tilfredse med at opnå stabil sygdom. 

vores behandlingsstrategiske tilgang til de 

asymptomatiske patienter med fremskreden 

kolorektalkræft, som vi ikke behandler med 

kurativt sigte, skal fokusere på stabil sygdom og 

livskvalitet som de centrale parametre. 

– Vil en ny parameter kunne kvalificere 

beslutningen om, hvor længe man skal fortsætte 

med behandlingen?

– Det er i hvert fald en interessant diskussion, 

som pågår i USA netop nu. De parametre, vi 

anvender i dag i de kliniske undersøgelser, er 

ikke optimale, fordi de ikke kan anvendes til at 

evaluere effekten af et nyt stofs anvendelse i de 

mere komplekse strategiske forløb, for eksempel 

med indlagte pauser af hensyn til behandlingens 

tolerabilitet. vi har i en gruppe af amerikanske 

onkologer foreslået et helt nyt effektmål som 

vi kalder ”time to failure of strategy”, TFS. Det 

er en diskussion, der som sagt pågår, og som i 

hvert fald afspejler, at de traditionelle effektmål er 

for upræcise til at evaluere de mere komplekse 

Respons kan ikke anvendes som tidligt effektmål i behandlingen 
af fremskreden kolorektalkræft. I USA leder onkologerne efter 
nye effektmål til den tidlige evaluering af effekten af de nye livs-
forlængende behandlingsstrategier.

strategier, som vi i dag anvender til at optimere 

udbyttet af vores behandlinger.

– Gælder jeres påvisning af responsratens 

manglende prædiktivitet for effekt af en given 

behandling for andre fremskredne solide tumor 

end kolorektalkræft?

– Der vil selvfølgelig være et behov for tilsvarende 

analyser som dokumentation, men jeg tror 

bestemt, at vores resultater i vid udstrækning vil 

kunne overføres til andre kræftformer, hvor man 

behandler asymptomatiske patienter med henblik 

på livsforlængelse. Der er kræftformer, der typiske 

optræder med flere tumorrelaterede symptomer, 

f.eks. lungekræft og nogle former for brystkræft, 

men der findes givet mange solide tumorer, hvor 

man vil kunne drage tilsvarende konklusioner om 

den manglende værdi af respons og responsraten 

som effektparameter og effektmål.  

 

– I diskussionen i jeres artikel peger I selv på, at 

responsratens svage prædiktivitet for effekt kan 

være unik for de biologiske terapier, fordi de i 

modsætning til kemoterapi virker mere cytostatisk 

end cytotoksisk? 

– hypotesen blev oprindeligt rejst af Genentech 

i forbindelse med lanceringen af den biologiske 

angiogenesehæmmer bevacizumab og var en 

anledning til, at vi gennemførte den konkrete 

analyse af de to fase iii-undersøgelser. men vores 

analyse afkræfter faktisk hypotesen, da vi ser 

det samme mønster i begge undersøgelser, selv 

om den ene er designet til at vurdere effekten 

af bevacizumab og den anden effekten af 

kemoterapi-regimet FoLFoX. 

– jeg tror, der er to grunde til, at analysen ikke 

bekræfter hypotesen. For det første har vi 

ikke en fuldstændig viden om de nye stoffers 

virkningsmekanisme, og for det andet er 

reciST-definitionen på respons meget arbitrær. 

hvis vi kan måle en tumor-reduktion på 30 % eller 

mere, er der tale om respons, men hvad med en 

reduktion på 29 % eller 28 %?

– jeg tror, at det budskab vi skal trække ud af 

vores analyse, er, at stabil sygdom er et fuldt 

acceptabelt behandlingsmål ved behandling af 

asymptomatisk, metastaseret kræftsygdom - og i 

den kliniske praksis er det vigtigt ikke at gå i panik, 

hvis det ikke lykkes at opnå tumorreduktion.

stabil sygdom er  
vigtigere end respons

effektmål under forandring:

1) Grothey A m.fl. Response-Independent Survival Benefit 
in Metastatic Colorectal Cancer: A Comparative Analysis of 
N9741and AVF2107. Journal of Clinical Oncology, Vol. 26,  
Nr. 2, 20. januar 2008.

2) Allegra C m.fl ,End Points in Advanced Colon Cancer Clinical 
Trials: A Review and Proposal. Journal of Clinical Oncology, Vol. 
25, Nr. 24, 20. august 2007.

Stabil sygdom uden progression er et fuldt 
acceptabelt mål i behandlingen af asymptomatisk, 
fremskreden kolorektalkræft.
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mod sundhedsmyndighederne for at få den 

hjælp, som man har krav på. 

Indtil den nye lov fra EU er på plads, går der 

desværre år. Og indtil da må patienter stadig 

finde retten til behandling i udlandet gennem 

domstolsafgørelser. 

Derfor har jeg taget initiativ til en hjemmeside 

www.patients-rights.eu, hvor man kan 

finde de rettigheder, der er i dag, samt 

henvisninger til tidligere domme. Det kan 

man tage med til sin læge eller region, og 

på den måde gøre opmærksom på, hvilke 

rettigheder man har, og hvilken vejledning 

man har krav på.

Det er - heldigvis - kun ganske få patienter, 

som har brug for at gøre brug at disse 

rettigheder. Men lad os da gøre det danske 

sundhedsvæsen til en medspiller og ikke en 

modspiller i denne proces. Det handler om at 

redde liv.

fuldt ud. Jeg har mødt alt for mange patienter, 

der har kæmpet mod systemet for få lov til at 

tage til udlandet og modtage en behandling, 

der f.eks. ikke findes i Danmark. 

Retten til behandling i andre EU-lande 

eksisterer i dag udelukkende gennem 

domstolsafgørelser fra EF-domstolen. 

Det betyder, at borgerne allerede har 

nogle rettigheder. Men alt for ofte 

oplyses patienterne ikke om deres ret og 

om muligheden for at få behandling på 

udenlandske hospitaler. og alt for tit sker 

det, at hjemvendte patienter må slås med 

de danske myndigheder, når regningen skal 

betales.

Når kroppen kæmper med en livstruende 

sygdom som f.eks. kræft, kræver det stor 

menneskelig styrke at komme igennem. Ikke 

bare for patienten, men også for familie og 

venner. Derfor kan det være svært at finde 

ressourcerne til at kæmpe en ulige kamp 

af Karin Riis-Jørgensen, medlem af 
europa-Parlamentet (V) og næst-
formand i den liberale gruppe 

Danske patienter skal kende deres ret 

til at søge behandling i udlandet. Kun på 

den måde sikrer vi, at patienterne får den 

rigtige behandling til den rigtige tid. Der er 

menneskeliv på spil, når patienter ikke får den 

vejledning, de har krav på, når de har mest 

brug for den. og det skal der gøres noget ved.

Som EU-borger har man rettigheder, som ofte 

går ud over Danmarks grænser.  

Men for at høste fordelene af disse er 

det nødvendigt, at man kender til dem og 

forstår at bruge dem rigtigt. Alt for mange 

danskere er uvidende om, hvad det betyder 

at være EU-borger. Der er nemlig meget 

hjælp at hente. Ikke mindst når det gælder 

patientrettigheder og muligheden for at blive 

behandlet i et andet EU-land. 

Netop på kræftområdet er der ofte livsvigtig 

hjælp at hente bare 100 km syd for grænsen. 

Et land som Danmark med kun 5,3 millioner 

indbyggere kan ikke være eksperter i alle 

sygdomme og alle behandlingstilbud. Det 

er ganske naturligt. Derfor må vi udnytte 

de kompetencer, som findes hos vores 

EU-naboer. EU Kommissionen har netop 

præsenteret et lovforslag om patientmobilitet. 

Et forslag der allerede har mødt stor skepsis 

og modstand. Men jeg støtter en sådan lov 

Grænseløs behandling

Det mener jeg!

Jeg har mødt alt for mange patienter, 
der har måttet kæmpe mod systemet 
for at få lov til at tage til udlandet og 
modtage en behandling, der f.eks. ikke 
findes i Danmark.
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