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De danske brystkræftlæger var særdeles 

fremsynede, da de i slutningen af 1970’erne tog 

konsekvensen af, at sygdomsbekæmpelse i et 

moderne sundhedsvæsen kræver både systema-

tik, organisation og teamwork. Etableringen af 

Dansk Bryst Cancer Gruppe har siden banet vej 

for, at organisationen ved sit 30 års jubilæum sid-

ste år kunne dokumentere, at den faglige indsats 

har været særdeles nyttig for patienterne.

I den periode, hvor DBCG har styret den faglige 

udvikling i kampen mod brystkræft i Danmark, er 

overlevelsen af sygdommen blevet flyttet så be-

tydeligt, at flere hundrede ekstra danske kvinder 

hvert år kan se frem til at overleve den frygtede 

diagnose.  

Fra kvalitetsudviklingsarbejdet i det danske 

sundhedsvæsen har vi imidlertid hørt, at det ikke 

er organisationen i sig selv, der skaber fremdrift, 

men derimod dens evne til at give udfoldelses-

muligheder for særligt aktive kliniske miljøer og 

enkeltstående ildsjæle. 

Bag DBCGs succes gemmer sig givet en sjæl-

dent vellykket synergi mellem den nødvendige 

organisation og de ildsjæle, som skal give den 

faglige udvikling næring. I dette nummer af 

Perspektiv & debat har vi snakket med en lang 

række af ildsjælene, som fortæller engageret om 

fremskridtene i brystkræftbehandlingen – og 

ikke mindst morgendagens nye landevindinger. 

Rundturen til brystkræftbehandlingens speciali-

ster viser, at ildsjælene nok skal dukke op, når 

rammebetingelserne er til stede. På tærsklen 

til en kræftplan III er det måske en lære, som 

politikerne bør skrive sig bag øret. Planer og 

retorik er ikke nok. Hvis ikke der gives res-

sourcemæssigt råderum til at etablere den 

nødvendige faglige systematik og organisation, 

brænder ildsjælene ud. Og uden dem får vi ikke 

den kræftbehandling på højeste internationale 

niveau, som politikerne selv har stillet borgerne 

i udsigt!

God læselyst!

Lisbeth Nielsen

Læge og

marketingdirektør

Roche a/s       

Organisation, ildsjæle og fremskridt 
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Perspektiv & debat stiller skarpt på nye veje i

kræftbehandlingen i Danmark. Magasinets formål

er at sætte fokus på mulighederne og skabe

debat om udfordringerne i det nationale projekt,

der skal bringe den danske kræftbehandling op

på højeste internationale niveau.
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Har vi råd til de nye dyre 
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Cancer.roche.dk
Roche lancerede i eftersommeren en ny hjemmeside om kræftbehandling. Siden giver 
besøgende adgang til en bred vifte af informationer om de kræftsygdomme, som Roches 
lægemidler er godkendt til behandling af. 

Hjemmesiden rummer også relevante informationer til besøgende, som ønsker at følge 
med i den løbende udvikling af og debat om behandlingstilbuddet til danske kræftpatienter. 
Blandt meget andet giver siden adgang til at læse artiklerne fra tidligere numre af Perspektiv & debat. 
Og i kalenderfunktionen kan man holde sig orienteret om kommende relevante møder, konferencer 
og foredrag.

Besøg den nye hjemmeside på www.cancer.roche.dk
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Antallet af forsider om sundhed i danske medier er nærmest eksploderet i 

de senere år. Senest har B.T. udnævnt sig selv til “Danmarks Sundhedsavis”, 

og med læsertal på knap en halv million og næsten en million webbesøgende 

per måned er der noget der tyder på, at sundhedsstoffet er kommet for at 

blive.

Især kræftområdet er kommet på mediernes dagsorden i takt med, at om-

rådet fik massiv politisk opmærksomhed med implementeringen af kræft-

planerne ovenpå erkendelsen af, at den danske kræftbehandling var sakket 

bagud.

Brystkræft er den kræftform, som overlegent har lagt sig i førersædet, når man 

ser på antallet af spaltemillimeter - men hvorfor?

– Min umiddelbare forklaring er, at ingen har lyst til at læse om tarmkræft, 

stomiposer og afføring. Og derfor vælger medierne selvfølgelig at skrive om 

den langt mere sexede brystkræft, hvor der kan serveres flotte og smukke 

billeder til morgenkaffen. Det ligger simpelt hen mere til danskernes kultur 

at beskæftige sig med de mere æstetiske emner, forklarer Arne Rolighed, 

direktør i Kræftens Bekæmpelse, som er Danmarks førende videnformidler 

på kræftområdet.

KRÆFTFORMERNES HIERARKI:

Brystkræft – mediernes darling
Brystkræft indtager en klar topplacering i det danske 
nyhedshierarki sammenlignet med andre kræftformer. 
Kræftens Bekæmpelses direktør samt en sundheds-
økonomisk og onkologisk professor giver deres bud på, 
hvorfor det forholder sig sådan, og om det også afspejler 
sig i ressourceallokeringen til forskning og behandling.

– Vi ser masser af eksempler på kendte personer med 

kræftsygdomme, som trods deres kendiseffekt har haft svært 

ved at få sat deres kræftsygdom på dagsordenen, 

siger direktør i Kræftens Bekæmpelse, Arne Rolighed.

T E M A  ·  F O K U S  P Å  B R Y S T K R Æ F T
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Ingen har lyst til at læse 
om tarmkræft, stomiposer 
og afføring.
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Svært trods kendiseffekt
– Derfor er det også meget nemmere for os i en offensiv kommunikations-

strategi at snakke brystkræft end tarmkræft, lungekræft eller testikelkræft. 

Vi ser masser af eksempler på kendte personer med disse kræftsygdomme, 

som trods deres kendiseffekt har haft svært ved at få sat deres kræftsygdom 

på dagsordenen. For eksempel triumferede Lance Armstrong syv år i træk 

på de franske bjergtoppe i Tour de France og fungerede samtidig som tals-

person for testikelkræft, og alligevel fylder sygdommen stort set ikke noget i 

medierne.

Men testikelkræft rammer cirka 300 mænd om året, så forklaringen kunne vel 

også være, at det er en lille kræftsygdom og dermed ikke relevant for læserne?

– Så burde prostatakræft, som årligt rammer mere end 3.000 mænd i 

Danmark, jo fylde lige så meget som brystkræft i medierne. Og trods en 

ihærdig indsats fra patientforeningen på området, PROPA, er det ikke rigtig 

lykkedes at hale ind på brystkræft.

En af de andre store kræftsygdomme er lungekræft, og den fylder næstmest 

i mediebilledet, men her forklarer Arne Rolighed det med, at rygestopkam-

pagner har fyldt ekstremt mange spalter i de senere år, og at lungekræft ofte 

nævnes i den sammenhæng.

Markedsstyrede forskningsressourcer
Afspejler mediebilledet sig så også i ressourceallokeringen til forskning?

– Herhjemme finansieres kræftforskningen med cirka én mia. kr. fra det of-

fentlige, mens industrien støtter med mere end 6 mia. kr., så der er ingen 

tvivl om, at det er markedspotentialet, som bestemmer, hvor forskningspen-

gene skal sendes hen. Når vi i Kræftens Bekæmpelse deler penge ud skeler 

vi ikke til medieopmærksomheden og populariteten af en sygdom. Midlerne 

fordeles altid efter et videnskabeligt kriteriesæt dækkende både basal og 



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

klinisk forskning, dog med hovedvægt på basalforskningen, forklarer 

Arne Rolighed.

– Men jeg skal være den første til at indrømme, at vi selvfølgelig udnytter 

skævvridningen i mediebilledet. Hvis vi kan få penge i kassen via bryst-

kræftkampagner, gør vi selvfølgelig det. Hvis vi pludselig skal satse på andre 

områder, kræver det en kolossal holdningsændring i befolkningen, og vi har 

ikke kunnet se nogen områder, hvor vi kan slå ned, udover dem vi allerede 

arbejder med. Vi tør simpelthen ikke.

Ubalanceret oplysning
Arne Rolighed erkender, at skævvridningen giver en ubalance i informa-

tionen til patienterne om symptomer og behandlingstilbud. Og det er en 

svaghed, som sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Univer-

sitet, også kan nikke genkendende til:

– Befolkningen ved ikke nok om symptomerne for andre kræftsygdomme, og 

der er behov for en mere balanceret oplysning. Men på den anden side har 

den massive eksponering af brystkræft styrket kræftområdet generelt, så de 

andre kræftsygdomme også er kommet mere på banen.

Kjeld Møller Pedersen mener, at der er to forklaringer på, hvorfor brystkræft 

får så markant en eksponering:

– For det første er det kvindeligheden og kvinders kønsidentitet som 

rammes, når et bryst helt eller delvist fjernes, og det kan ikke sammenlignes 

med et stykke tarm eller en lunge. Og for det andet hænger det sammen med 

den enorme positive udvikling inden for behandling af brystkræft, som vi 

har været vidne til de sidste 10 år. Vi ser nu det samme ske på livmoderhals-

kræftområdet, i forbindelse med HPV vaccinernes indtog. Til gengæld har 

områder som prostatakræft og lungekræft ikke leveret de store behandlings-

resultater, og det har påvirket mediedækningen, forklarer han og fortsætter:

– Det er da ikke urimeligt, at man investerer, 

hvis der ligger nogle behandlingsmæssige 

gennembrud og venter rundt om hjørnet, 

siger sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen, 

Syddansk Universitet, om ressourceallokeringen 

til brystkræftområdet.

T E M A  ·  F O K U S  P Å  B R Y S T K R Æ F T
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– Den store brystkræfteksponering har selvfølgelig også påvirket ressource-

allokeringen, men det er da heller ikke urimeligt at man investerer, hvis der 

ligger nogle behandlingsmæssige gennembrud og venter rundt om hjørnet. 

Og det har selvfølgelig haft en selvforstærkende effekt på rekrutteringen af 

læger og andet personale til området, da det er naturligt at søge hen, hvor 

der er opmærksomhed og bedre behandlingsresultater. 

Stærke pressionsgrupper
Kræftens Bekæmpelse og to stærke patientforeninger kan i følge profes-

sor, dr.med. Mikael Rørth tage en stor del af æren for brystkræfts raketfart i 

medierne.

– Alle tre organisationer har været gode til at markere sig og udnytte vækst-

potentialet. Brystkræftpatienter lever længere, der er mange af dem, mange 

er unge og veluddannede, har det fysisk bedre end andre kræftpatienter og 

deres sygdom er ikke forbundet med skyld som for eksempel lungekræft, og 

det har selvfølgelig også givet masser af medvind.

Stærkt fagligt miljø
Som tidligere klinikchef på onkologisk afdeling på Rigshospitalet betvivler 

Mikael Rørth heller ikke betydningen af det brystkræftfaglige miljøs organi-

sering.

- Dansk Bryst Cancer Gruppe har på unik vis præsteret en fremadrettet og 

koordineret indsamling af data og en konsensuspræget faglig udvikling. 

Det er nok en af grundene til, at det altid har set ud som om, at bryst-

kræftlægerne fungerede bedre organisatorisk end de andre teams. Det har 

mundet ud i dedikerede læger – men ikke nødvendigvis i flere ressourcer. 

– Godt nok var man i Danmark utrolig længe om at skaffe ressourcer til 

adjuverende behandling af for eksempel tyktarms- og lungekræft i forhold til 

brystkræft, og det var nok fordi man ikke havde snakket så meget om det i 

medierne, slutter Mikael Rørth. 

Kræftens Bekæmpelse og to stærke patientforeninger 

har været gode til at markere sig og kan tage en 

stor del af æren for brystkræfts raketfart i medierne, 

mener professor, dr.med. Mikael Rørth. 



Behandlingen af kræftsygdommene er siden 

USAs præsident Richard Nixon i 1971 erklærede 

”war on cancer” ofte blevet iscenesat med 

jargon og metaforer, der giver associationer til 

krigsførelse. Bagved ligger formodentlig både 

respekt for fjendens styrke og en forestilling 

om, at man med en prioriteret og strategisk 

indsats på langt sigt alligevel vil kunne vinde den 

endelige sejr.

I hvert fald har kampjargonen verden over været 

med til at bane vej for massive samfundsmæs-

sige investeringer i bekæmpelsen af kræften via 

både forebyggelsesinitiativer samt forskning i og 

implementering af bedre behandlinger. Næsten 

40 år efter er det dog nok mest retvisende at 

konstatere, at en sejrrig udgang på Nixons krigs-

projekt stadig har lange udsigter. 

Men selvfølgelig er der vundet både små og 

store slag, og ét af de steder, hvor dette er blevet 

gjort synligt, er i 5-års og 10-års overlevelsen 

for danske kvinder med brystkræft (figur 1). 

Udviklingen betyder, at vi i Danmark i de senere 

år - på trods en markant øget incidens og en 

overlevelse, som stadig er markant lavere end 

i vore nabolande - har kunnet holde et stabilt 

niveau i antallet af årlige brystkræftdødsfald.

5-års og 10-års overlevelsen blev gjort op i 

forbindelse med, at ”kommandocentralen” i kam-

pen mod brystkræft herhjemme, den læge-fa-

glige multidisciplinære organisation Dansk Bryst 

Cancer Gruppe, sidste år kunne fejre sit 30 års 

jubilæum. I analysen af tallene peger DBCG selv 

på, at den forbedrede overlevelse kan tilskrives 

tidligere diagnosticering og bedre behandling, 

herunder især introduktionen af mere effektive 

systemiske behandlingsregimer (1). 

Perspektiv & debat er dykket ned bag tallene. 

Vi er med førende danske specialister taget 

på rundtur på ”krigsskuepladsen” for at finde 

ud af, hvor i behandlingsindsatsen det allerede 

erobrede terræn er vundet. Vi har samtidig bedt 

specialisterne give bud på, hvor vi finder mor-

gendagens landevindinger.

 

Vi har taget udgangspunkt i en illustration af det 

typiske behandlingsstrategiske patientforløb 

(figur 2). Standardspørgsmålene til speciali-

sterne har været: På hvilken måde har de 

forskellige behandlingsindsatser bidraget til den 

forbedrede overlevelse for danske brystkræftpa-

tienter, og hvordan forventer I, at de vil bidrage til 

de kommende års forbedrede overlevelse? 

Fokus er brystkræft, men en næsten identisk 

rundtur til de forskellige behandlingsindsatser 

kunne foretages for alle kræftsygdomme med 

solide tumorer. Den afsluttende diskussion om 

betydningen af den multidisciplinære faglige or-

ganisering af kampen mod brystkræft har derfor 

i lige så høj grad adresse til og relevans for de 

øvrige kræftområder.

KAMPEN MOD BRYSTKRÆFT:

Vist nytter det
Overlevelsesstatistikken for brystkræftpatienter i Danmark var stort set uden synlige bevægelser frem til 1970 érne. 
Siden er 5-årsoverlevelsen blevet flyttet fra omkring 60 til 80 procent. Vi har været på en multidisciplinær rundtur 
hos danske brystkræftspecialister for at finde ud af, hvad der ligger bag – og for at mærke efter, om etableringen af 
Dansk Bryst Cancer Gruppe i 1978 bør tildeles en del af æren. 

1). Mouridsen H T m.fl. Improvement of prognosis in 

breast cancer in Denmark 1977-2006, based on the 

nationwide reporting to the DBC Registry, 

Acta Oncologica, 2008; 47: 525-536.

T E M A  ·  F O K U S  P Å  B R Y S T K R Æ F T
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30 års forbedret overlevelse
5-års og 10-års overlevelsen for danske brystkræftpatienter registreret i DBCGs database

Figur 1

Screeningsprogrammet har til formål at sikre 

tidligere diagnosticering.  Med den kirurgiske 

bortfjernelse af kræftknuden og eventuelle 

metastaserede lymfeknuder fjernes så vidt 

muligt alle synlige kræftceller. 

Som det måske nyeste element i behandlings-

tidslinjen eksperimenteres der blandt andet i 

dansk regi med såkaldt neoadjuverende behand-

ling, dvs. præoperationel systemisk behandling. 

Efter operation behandles adjuverende med 

stråleterapi og systemisk medicinsk tillægs-

behandling. Efter tilbagefald er helbredelse ikke 

længere muligt, men med systemisk behandling 

i flere linjer er der opnået betydelige fremskridt i 

form af levetidsforlængelse og symptomlindring.
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– Rationalet for mammografiscreening er jo uhyre enkelt, nemlig at jo 

tidligere vi kan finde kræftsygdommen, jo større er chancen for helbredelse, 

siger ledende overlæge Walter Schwartz, Mammograficentret på Odense 

Universitetshospital. 

– Sverige var de første, der søsatte systematiske programmer. Det skete i 

1970’erne, hvor man satte et kontrolleret forsøg op, som tidligt viste så gode 

resultater, at man stoppede forsøget og tilbød kontrolgruppen screening. I 

2001 kunne en svensk undersøgelse påvise en reduktion i dødeligheden på 

hele 63 % i den gruppe af kvinder, der lod sig screene (1). 

– Ud over i Sverige er der siden udrullet screeningsprogrammer i Finland, 

Holland, England og delvist i Tyskland. Også i Norge har man trinvist fået 

udbygget et nationalt dækkende program, fortæller Walter Schwartz.  

TIDLIG DIAGNOSTICERING:

Screening redder liv

– Det danske efterslæb i overlevelsen af brystkræft i forhold til Sverige skyldes først og fremmest, at vi er kommet alt for 

sent i gang med screeningen, siger lederen af Mammograficentret på Odense Universitetshospital, Walter Schwartz.
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Vi skal levere topkvalitet hele vejen igennem 
– ellers skal vi hellere lade være.

Dansk sendrægtighed
– I Danmark påbegyndte man screening i København i 1991. Her på Fyn kom 

vi i gang i 1993, 

Frederiksberg kom med i 1994, Bornholm i 2002, Vestsjællands amt i 2004 

og først i 2007 kom man i forbindelse med regionsdannelsen i gang med at 

implementere det landsdækkende tilbud til 50-69 årige kvinder.

– Vi har ulykkeligvis været igennem en meget ideologisk betonet debat om 

fordele og ulemper ved brystkræftscreening i Danmark. Det har sammen 

med mangel på ressourcer og kvalificeret bemanding medført, at vi trods en 

folketingsbeslutning helt tilbage i 1999 stadig kæmper med at få det natio-

nale screeningstilbud endeligt på plads, siger Walter Schwartz.

– I dag er der heldigvis både faglig og politisk bred opbakning bag screenin-

gen. Der er også udbredt enighed om, at det danske efterslæb i overlevelsen 

af brystkræft i forhold til for eksempel i Sverige, frem for alt skyldes, at vi er 

kommet meget senere i gang med screeningen, siger han. 

Topkvalitet
– Implementeringen skal være afsluttet med udgangen af 2009, men det 

bliver simpelthen ikke teknisk muligt – først og fremmest fordi, man ikke 

har sørget for, at der er tilstrækkeligt med radiologer, der er uddannet til at 

håndtere opgaven, fastslår Walter Schwartz.

– Man kan ikke overlade det til andre faggrupper at analysere billederne, og 

det skal også være den radiolog, der screener, som forestår udredningen af 

de kvinder, der bliver genindkaldt. Det kræver både lægefaglig indsigt og 

menneskelig empati at udføre denne opgave på det helt nødvendige høje 

niveau. Kan vi ikke levere topkvalitet hele vejen igennem, skal vi hellere lade 

være, mener Walter Schwartz, som kan se frem til at stå med tre ubesatte 

overlægestillinger ud af fire på centeret i Odense.

Reducerer dødeligheden
– Effekten af screeningsprogrammet viser sig med betydelig forsinkelse, så 

indtil videre er det kun programmet i hovedstaden, der er gjort op. Tallene fra 

Fyn er ved at blive undersøgt, og jeg forventer resultaterne foreligger næste 

forår.

– I København har man i en publicering fra 2005 påvist en reduceret døde-

lighed af brystkræft på 25 % blandt alle 50-69 årige kvinder som følge af 

screeningen. For de kvinder, som havde taget aktiv del i programmet, kunne 

der påvises en reduktion på 37 % (2), fortæller Walter Schwartz.

– Der er ingen tvivl om, at det nationale program vil give kurverne synlige 

løft, i takt med at det kommer på skinner. Ydermere vil det i fremtiden være 

muligt via screening yderligere at bidrage til at løfte overlevelsen med bedre 

billedteknologi og udvidelse af alderskriteriet. Personligt mener jeg, at det vil 

være klinisk relevant at udvide screeningen til at omfatte 40-74 årige kvinder. 

– Men nu skal vi selvfølgelig først have tilbuddet til de 50-69 årige til at 

fungere, slutter Walter Schwatz.

1). Tabar L et al. Beyond randomized trials: organized mammographic screening 

substantially reduces breast carcinoma mortality. Cancer 2001; 91: 1724-31.

2). Olsen A H m.fl. Breast cancer mortality in Copenhagen after introduction of 

mammography screening: cohort study. BMJ 2005; 330:220.
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– Inden DBCG kom på banen i slutningen af 1970’erne, så man op til 14 pro-

cents overlevelsesgevinst ved at blive opereret på et sted med stor erfaring 

frem for et sted med kun ganske få årlige operationer, fortæller overlæge, 

dr.med. og klinikchef Niels Kroman, Rigshospitalet (1).

- Den proces, som DBCG iværksatte for at kvalitetssikre og optimere 

brystkirurgien, var fremme ved målet midt i 1980’erne. Her blev det etableret, 

at standardbehandlingen var at fjerne brystet og mindst 10 lymfeknuder i 

armhulen. Når man gør det på den måde, kan du formodentlig ikke optimere 

kirurgien ret meget mere, når det drejer sig om at opnå den mest sikre prog-

nose for overlevelse, siger han.

- Det skal dog tilføjes, at det kurative potentiale ved det kirurgiske indgreb 

ikke alene afhænger af kvaliteten, men også af knudens størrelse og spred-

ningsgraden til armhulen, så prognosen efter operation forbedres selvføl-

gelig i takt med, at screeningsprogrammet sikrer, at kvinderne kommer ind i 

tidligere stadier af sygdomsudviklingen.

Fokus på skånsomheden
- I perioden fra 1982-1989 pågik randomiserede undersøgelser, der skulle 

afdække, om man på givne betingelser kunne lave brystbevarende opera-

tioner efterfulgt af stråleterapi uden at give køb på sikkerheden i forhold til 

fjernelse af hele brystet, siger Niels Kroman.

- Man kan sige, at det nu ikke længere handlede om at flytte overlevelsen, 

men om at udvikle skånsomheden i behandlingen ved hjælp af stadig mere 

individuelt tilpasset kirurgi. Resultaterne af blandt andet en dansk under-

søgelse bekræftede, at det for de patienter, der var egnet til det, var lige så 

sikkert at få foretaget et brystbevarende indgreb efterfulgt af stråleterapi 

som at få fjernet hele brystet (2).

 

Sentinel node
- Næste udviklingstrin var implementeringen af sentinel node teknikken. Vi 

havde længe vist, at hvis der ikke var spredning til lymfeknuderne i armhulen, 

så gjorde det mere skade end gavn at få fjernet de omkring 15 aksilknuder, 

som på det tidspunkt var gennemsnittet. Rent funktionelt er armhulekirurgien 

nemlig meget mere traumatiserende end brystindgrebet med bevægeind-

skrænkning, smerter og lymfødem som de værste komplikationer.

- Teknikken blev udviklet fra 1997 til 2004 og indført som standard her-

hjemme i 2005. Den går ud på at identificere de første én til tre lymfeknuder 

via indsprøjtning af radioaktivt og farvet sporstof i brystet. De tages herefter 

ud og undersøges for tilstedeværelse af kræftceller. Hvis der ikke er kræft-

celler, er der over 95 procents sikkerhed for, at der heller ikke er det i de 

efterfølgende. På den måde kan man for omkring halvdelen af patienterne 

KIRURGI:

Sikkert og skånsomt

Omkring halvdelen af pa-
tienterne kan nøjes med 
at få bortopereret to i 
stedet for omkring 15 
lymfeknuder i armhulen.
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nøjes med at bortoperere i gennemsnit to i stedet for omkring 15 lymfe-

knuder og derved minimere risikoen for følgeskader (3).

Plastkirurgi og interoperativ stråleterapi 
- Det næste, der står for tur, er, at vi i samarbejde med plastikkirurger arbej-

der på at kunne lave et kosmetisk pænere resultat på flere af vores patienter 

ved at flytte væv. Disse patienter havde ellers risiko for et dårligt kosmetisk 

resultat efter brystbevarende kirurgi eller stod overfor at få brystet fjernet.

- Og det allernyeste trin er, at vi er begyndt at bevæge os ind på stråletera-

peuternes bane med såkaldt interoperativ stråleterapi, hvor vi bestråler lokalt 

med engangsdosis som led i den operative procedure. Her har vi på Herlev 

Sygehus behandlet 100 patienter i et internationalt multicenterstudie. 

- Målet er at kunne erstatte de konventionelle omkring 25 gange stråleterapi 

med en enkelt interoperativ højdosis bestråling, selvfølgelig uden tab af 

sikkerhed. Men det kan vi sige meget mere om næste år, hvor de første 

resultater bliver gjort op, siger Niels Kroman.

1). Grabau DA, Jensen MB, Blichert-Toft M, Andersen JA, Dyreborg U, Carstensen B, et al. 

The importance of surgery and accurate axillary staging for survival in breast cancer. 

Eur J Surg Oncol 1998 Dec;24(6):499-507.

2). Blichert-Toft M, Nielsen M, During M, Moller S, Rank F, Overgaard M, et al. Long-term 

results of breast conserving surgery vs. mastectomy for early stage invasive breast cancer: 

20-year follow-up of the Danish randomized DBCG-82TM protocol. Acta Oncol 

2008;47(4):672-81.

3). Christiansen P et al. Sentinel node biopsy in breast cancer: Five years experience from 

Denmark. Acta Oncologica, 2008; 47: 561-568.

- Fra omkring midten af 1980erne ændrede vi fokus i retning af at udvikle 

mere individualiserede og skånsomme teknikker uden tab af sikkerhed, 

siger overlæge dr.med. Niels Kroman, som er klinikchef på Rigshospitalet.
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– I takt med at kemoterapi og endokrin behandling blev introduceret i be-

handlingen af tidlig brystkræft i 1970’erne med bedre prognose for patienten 

til følge, blev der sat spørgsmålstegn ved den fremtidige brug af stråleterapi. 

I det faglige miljø var der uenighed om, hvorvidt stråleterapi overhovedet var 

nødvendig. Dertil kom bekymring for mange bivirkninger efter stråleterapi, 

siger afdelingslæge og ph.d. Birgitte Vrou Offersen fra Onkologisk Afdeling 

på Århus Sygehus.

– Denne uenighed blev dog afklaret ud fra nogle store velgennemførte un-

dersøgelser udført i DBCG-regi under ledelse af overlæge Marie Overgaard, 

Århus Sygehus. Man randomiserede i perioden 1982-1990 godt 1700 præ-

menopausale højrisiko-patienter opereret med mastektomi +/- adjuverende 

stråleterapi (RT). Patienterne blev også behandlet med kemoterapi. Efter 

median 10 års opfølgning viste tallene tydeligt, at stråleterapi gavner (1). 

Tilsvarende for næsten 1400 højrisiko postmenopausale kvinder behandlet i 

samme periode med mastektomi og 1 års Tamoxifen blev der randomiseret 

mellem +/- RT, og efter mediant 10 år var også her alle fund signifikante til 

fordel for stråleterapi (2).

– I DBCG har man også sammenlignet prognosen for kvinder efter bryst-

bevarende operation suppleret med strålebehandling med kvinder opereret 

med mastektomi, og i 2008 blev der publiceret tal for 20 års follow-up, som 

støtter, at prognosen generelt er ens for begge grupper.     

STRÅLETERAPI:

Fokus på ny og 
skånsom behandling

– En af de metoder, som vi tester nu, er partiel stråleterapi, hvor kun den del af 

brystet hvor kræftknuden sad, bliver bestrålet fra flere vinkler, fortæller afdelingslæge 

og ph.d. Birgitte Vrou Offersen fra Onkologisk Afdeling på Århus Sygehus.

T E M A  ·  F O K U S  P Å  B R Y S T K R Æ F T

1 4

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



Mindske overbehandling
– Disse internationalt banebrydende DBCG studier satte en endelig 

stopper for spekulationerne om stråleterapiens berettigelse, og siden da 

har adjuverende stråleterapi været standardbehandling for alle patienter 

opereret med mastektomi for tumorer på mere end 5 cm og/eller spredning 

til lymfeknuderne i aksillen. Ligeledes tilbydes alle kvinder stråleterapi efter 

brystbevarende operation.

– Det er vigtigt at holde sig for øje, at kvinden som udgangspunkt er rask, 

når hun kommer til os. Det primære mål med stråleterapien er at mindske 

risikoen for tilbagefald i det bestrålede område, men patienten må heller 

ikke påføres betydende senfølger, som stråleterapi jo i teorien kan forårsage. 

I dag tilbydes alle kvinder, som skal have stråleterapi, stort set den samme 

behandling. I nogle tilfælde kan man dog overveje, om der sker en over-

behandling af patienten, og det er en af de udfordringer, vi i fremtiden skal 

løse. Det handler om at optimere og raffinere behandlingen og gøre den så 

skånsom som muligt, uden at det går ud over effekten, forklarer 

Birgitte Vrou Offersen.

Partiel stråleterapi
– En af de metoder, som vi har store forventninger til, er partiel stråleterapi, 

hvor kun den del af brystet, hvor kræftknuden sad, bliver bestrålet fra flere 

vinkler. Målet er at bestråle eventuelt efterladte kræftceller uden at skade 

den raske del af brystet. I de kommende år bliver metoden undersøgt som 

led i en randomiseret DBCG undersøgelse, som er landsdækkende. Den 

tilbydes kvinder fyldt 60 år, som har fået brystbevarende operation, og som 

tilhører gruppen med lav risiko for tilbagefald, det vil sige kvinder, som blandt 

andet ikke skal have kemoterapi. Denne gruppe patienter har nemlig en så 

lav risiko for tilbagefald, at det antages at være forsvarligt at indskrænke 

strålefelterne. Der bliver randomiseret mellem helbryst stråleterapi versus 

delbryst stråleterapi. Forventningen er, at patienterne med delbrystbestråling 

stadig får en effektiv behandling men med færre kosmetiske bivirkninger, og 

hos mange patienter kan man sikre en mere optimal beskyttelse af hjertet og 

lunge.

Ressourcemæssig gevinst
– Et andet skud på stammen er moderat hypofraktioneret stråleterapi, som 

vi også afprøver i et randomiseret DBCG studie. Her sættes antallet af 

behandlinger ned fra standard 25 gange til 15 gange, men til gengæld øges 

dosis lidt for hver gang. Patienten skånes for 10 behandlingsgange, og der 

vil også være en ressourcemæssig gevinst. Alle kvinder, der er fyldt 41 år og 

opereret med brystbevarende operation for lymfeknude negativ brystkræft, 

kan indgå i protokollen, uanset hvilken type systemisk behandling hun i øvrigt 

skal have. Hun tilbydes helbryst stråleterapi, og der trækkes lod mellem 25 

versus 15 behandlinger. Fra engelske og canadiske studier kan vi se, at den 

korte behandling over 15 gange efter godt 6 års opfølgning ser ud til at være 

på højde med vores nuværende standardbehandling med 25 gange, men vi 

følger stadig tæt, hvorledes de udenlandske undersøgelser forløber, slutter 

Birgitte Vrou Offersen.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at kvinden som 
udgangspunkt er rask, når hun kommer til os.

1). Overgaard M et al. Postoperative radiotherapy in high-risk premenopausal women with 

breast cancer who receive adjuvant chemotherapy. NEJM 1997; 337: 945-55.

2). Overgaard M et al. Postoperative radiotherapy in high-risk postmenopausal breast 

cancer patients given adjuvant tamoxifen: Danish Breast Cancer Cooperative Group DBCG 

82c randomised trial. Lancet 1999; 353: 1641-8.
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– Ideen om at optimere udbyttet af den systemiske behandling af brystkræft 

ved at give den inden operation er modnet helt tilbage i 1970’erne, hvor 

man i laboratorieforsøg kunne påvise, at antallet af kræftceller i tumor og 

fjernmetastaser havde betydning for effekten af kemoterapi (1). Det talte jo 

for så tidlig medicinsk behandling som muligt, fortæller overlæge, ph.d. Bent 

Ejlertsen, Rigshospitalet.

– Startskuddet til de kliniske forsøg med neoadjuverende eller præoperatio-

nel medicinsk behandling kom dog først i 1980’erne, hvor det i museforsøg 

blev vist, at fjernelse af primærtumoren fremmer celledelingen i fjernmetas-

taserne (2). Da det jo er spredningen og ikke tumoren i sig selv, man dør 

af, virkede det logisk at undersøge det kliniske potentiale i neoadjuverende 

behandling rettet mod fjernmetastaserne.

Skuffende resultater
– Man startede med at kigge på mulighederne i endokrin behandling, men 

de første randomiserede forsøg blev iværksat med kemoterapi. Resultaterne 

var imidlertid skuffende. De viste nemlig, at den neoadjuverende behandling 

hverken forbedrede eller forværrede den sygdomsfri overlevelse (3), siger 

Bent Ejlersten.

– Neoadjuverende behandling viste sig med andre ord at være en mulighed. 

Logistisk er den imidlertid noget mere kompleks end den konventionelle 

behandling, fordi patienterne skal føres frem og tilbage mellem specia-

listerne. Det har nok medvirket til en mere afmålt interesse for at anvende 

denne behandlingsstrategi.

 

– Spørgsmålet er imidlertid, om potentialet er afdækket i de første ran-

domiserede forsøg med kemoterapi. Randomiseringen og den initiale be-

handling var regelret, men det efterfølgende behandlingsforløb var langt fra 

standardiseret, og der er også sket betydelige fremskridt i valget af de mest 

effektive stoffer siden, påpeger Bent Ejlertsen.

Dansk afprøvning af endokrin behandling
– Herhjemme havde vi hæftet os ved, at man endnu ikke havde lavet kon-

trolleret afprøvning af mulighederne i at anvende adjuverende endokrin 

behandling. Banen var kridtet op med blandt andet et randomiseret fase 

2 forsøg, som viste, at endokrin behandling matcher kemoterapien for 

hormonreceptor positive kvinder over 50 år (4). Det førte til, at vi i DBCG-

regi har fået initieret en dansk multicenterprotokol, kaldet REAL-studiet, som 

afprøver en 4 måneders neoadjuverende endokrin behandling med aroma-

tasehæmmer over for konventionel behandling af hormon-receptorpositive 

brystkræftpatienter.

– Vi har selvfølgelig sørget for at standardisere protokollen på de øvrige 

parametre, hvilket betyder, at patienter i forsøgsarmen efter de fire måneder 

NEOADJUVERENDE BEHANDLING:

Et ikke-udviklet 
potentiale
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Resultaterne fra de første 
kliniske undersøgelser var 
skuffende.

modtager samme operative og adjuverende behandling, som de ellers ville 

have fået, understreger Bent Ejlersen.

– I REAL-studiet afprøver vi også, om fravær af tumorrespons i den neoadju-

verende behandling kan anvendes som prædiktiv markør for skift til kemote-

rapi efter operation. Og endelig indsamler vi vævsmateriale, som vil kunne 

gøres nyttigt i den fremtidige jagt på prædiktive biomarkører til optimering af 

den endokrine brystkræftbehandling.

Fremtidig behandlingsgevinst
– Den neoadjuverende behandlingsstrategi har næppe endnu sat sig synlige 

spor i den forbedrede 5-års overlevelse for brystkræftpatienter, mener 

Bent Ejlertsen.

– De første resultater af REAL-studiet kan først gøres op om cirka 8 år, men 

det er da klart, at når vi gør os så store anstrengelser, som vi har gjort med 

at sætte et stort dansk studie op, er det fordi vi både håber og tror på, at 

det kan komme til at gøre en forskel for fremtidige brystkræftpatienter, 

slutter han.

– Da det jo er spredningen og ikke tumoren i sig selv, man dør af, virker det logisk 

at undersøge det kliniske potentiale i præoperationel medicinsk behandling rettet 

mod fjernmetastaserne, forklarer overlæge, ph.d. Bent Ejlertsen, Rigshospitalet.

1). Skipper HE. Kinetics of mammary tumor cell growth and implications for therapy. 

Cancer 1971;28:1479-99.

2). Fischer B et al. Influence of the interval between primary tumor removal and chemo-

therapy on kinetics and growth and growth of metastase. Cancer res 1983;43:1488-92.  

3). Wolmark N et al. Preoperative Chemotherapy in Patients With Operable Breast Cancer: 

Nine-Year Results from Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project B-18, J of Nat Can Ins 

Monographs, no. 30, 2001

4). Semiglazov VF et al. Phase 2 Randomized Trial of Primary Endocrine Therapy Versus 

Chemotherapy in Postmenopausal Patients With Estrogen Receptor-Positive Breast Cancer. 

Cancer July 15, 2007; vol. 110. No. 2
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ADJUVERENDE SYSTEMISK 
BEHANDLING:

Vi har kun 
ét skud 
i bøssen
– Målet for adjuverende behandling er at fjerne den usynlige restsygdom 

efter operation, eller at reducere den så meget, at den ikke kan nå at vokse 

frem igen i patientens normale levetid. Det tidlige kliniske mål vil derfor være 

at reducere risikoen for tilbagefald med udbredt sygdom, forklarer professor 

overlæge, dr.med. Henning Mouridsen, som også er generalsekretær for 

DBCG. 

– Ideen dukkede op i begyndelsen af 1970’erne – blandt andet påbegyndte 

vi i København et forsøg med endokrin behandling i 1974, der lige som de 

øvrige forsøg afprøvede aktiv behandling over for ingen behandling (1). Og 

et nationalt dansk studie blev påbegyndt i 1977 med kemoterapi før over-

gangsalderen og endokrin behandling efter overgangsalderen (2). 

Metaanalyser baner vej
– Lignende forsøg blev påbegyndt mange andre steder i verden. De pegede, 

efterhånden som de blev gjort op, i alle mulige forskellige retninger, primært 

fordi de havde alt for få patienter.

– De nyeste behandlingsfremskridt vil sammen med screeningsprogrammet give 

overlevelseskurverne meget synlige løft i de kommende 5-10 år, forudser professor 

overlæge dr.med. Henning Mouridsen, som er generalsekretær for DBCG.
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– Heldigvis var der en forskergruppe i Oxford, som påtog sig opgaven at ad-

dere de mange resultater i det, man i dag kender som metaanalyser. Jeg var 

selv med i Oxford, da de første data blev præsenteret i september 1990 (3). 

Jeg husker tydeligt den euforiske begejstring, der ramte forsamlingen, da 

tallene viste, at man kan reducere risikoen for tilbagefald med omkring 15 % 

både med kemoterapi og endokrin behandling.

Trinvis fremgang
Næste skridt kom 6-8 år senere, hvor vi fik data, der viste, at man kunne 

opnå yderligere 11 procents risikoreduktion med en ny type kemoterapi, de 

såkaldte antracykliner. Og i den endokrine behandling kunne man vinde 15 % 

ved at forlænge behandlingen fra 1-2 år til 5 år (4), siger Henning Mouridsen.

– Tredje generation kom omkring 2002-03 og gav yderligere 10 %. I 

kemoterapien fik vi de såkaldte taxaner (5), og for den endokrine behand-

lings vedkommende fik vi aromatasehæmmerne som alternativ til tamoxifen 

(6). De nye behandlinger blev standard i Danmark fra 2005, og det har også 

været trenden på verdensplan.

– I 2006 fik vi så – meget tidligere end forudset – den første biologiske, 

skræddersyede behandling på banen, da det viste sig, at behandling med 

monoklonalt antistof markant reducerer tilbagefaldsrisikoen for en stor sub-

gruppe af patienter, som har overekspression af den såkaldte HER2-receptor 

på deres kræftceller (7). 

Fremtiden
– Kurverne for 5- og 10-årsoverlevelsen (se figur 1, s. 9 ) viser, hvordan det 

er gået de patienter, der er er blevet opereret frem til henholdsvis 2002 og 

1997, så ingen af dem afspejler endnu effekten af de store gennembrud, der 

er kommet siden 2005, nemlig introduktionen af taxanerne, aromatasehæm-

merne og HER2-antistofbehandlingen. Det vil helt sikkert, sammen med 

implementeringen af det nationale screeningsprogram, give kurverne meget 

synlige løft i løbet af de næste 5-10 år, forudser Henning Mouridsen. 

 

– Vi har i dag en lang række stoffer til rådighed, og nye biologiske målrettede 

terapier samt vaccinationspræparater er på vej. Personligt tror jeg derfor, at 

de næste store fremskridt i den adjuverende behandling vil komme fra ud-

viklingen af biomarkører, der gør os i stand til meget mere præcist at vælge 

den rette behandling til den enkelte patient.

– Med den adjuverende terapi behandler vi usynlig sygdom hos potentielt 

raske mennesker. Vi kan derfor ikke kigge på respons og vælge om, hvis det, 

vi gør, ikke virker. Vi har med andre ord kun ét skud i bøssen, og derfor er 

det helt afgørende for slutresultatet, at vi rammer rigtigt, slutter 

Henning Mouridsen.

Det kliniske mål er at reducere risikoen for 
tilbagefald med udbredt sygdom.

1). Palshof T.  Adjuvant endocrine therapy in premenopausal and postmenopausal women with breast 

cancer. Dissertation. Copenhagen University, Sept.1988.

2). Møller S  et al. The Clinical database and the treatment guidelines of the Danish Breast Cancer 

Cooperative Group (DBCG); its 30-years experience and future promise. Acta Oncol 2008;47:506-524.

3). Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group. Systemic treatment of early breast  cancer by 

hormonal, cytotoxic, or immune therapy. 133 randomised trials involving  31.000 recurrences and 24.000 

deaths among 75.000 women. Lancet 1992;339:1-15.

4). Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group. Effects of chemotherapy and hormonal therapy for 

early breast cancer on recurrence and 15-year survival: An overview of the randomized trials. 

Lancet 2005;365:1687-717.

5). Bria E et al. Benefit of  taxanes as adjuvant chemotherapy for early breast cancer: Pooled analysis of 

15,500 patients. Cancer 2006;106:2337-44.

6). Mouridsen HT et al. The role of aromatase inhibitors as adjuvant therapy for  early breast cancer in 

postmenopausal women. Europ J Cancer 2005;41:1678-89.

7). Piccart-Gebhart MJ et al. Trastuzumab after adjuvant  chemotherapy in HER2-positive breast cancer. 

N Engl J Med 2005;353:1659-72.
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– Udviklingen af behandlingstilbuddet til brystkræftpatienter med udbredt 

sygdom har betydning for den forbedrede 5-års overlevelse. Det er bare ikke 

muligt at gøre den op, da det jo er perioden fra diagnose til tilbagefald, der 

primært afgør, om man er i live 5 eller 10 år efter diagnosen er stillet.

– Men vi ved, at det stadig kun er en mindre gruppe af patienter med 

udbredt sygdom der lever 5 år efter et tilbagefald. Så selv om vi ser flere 

langtidsoverlevere, dvs. patienter der lever markant længere end gennem-

snittet, er det stadig levetidsforlængelse og lindring, der er behand-

lingsmålene, fortæller overlæge, ph.d. Anders Bonde Jensen, Århus 

Universitetshospital. Han er medlem af en gruppe under DBCG, der arbejder 

på at formulere guidelines for behandling af brystkræftpatienter med udbredt 

sygdom efter tilbagefald.

Guidelines
– Vi har ikke tidligere haft nationale guidelines på området, men formålet er 

at beskrive en basal optimal standardbehandling, som bør tilbydes pati-

enter med tilbagefald. Det er ikke så enkelt, da der er stor variation i både 

patientgruppen og behandlingsmulighederne, som derudover også er i 

stadig udvikling. Derfor skal retningslinjerne også give plads til et frirum til at 

individualisere det konkrete behandlingstilbud, siger Anders Bonde Jensen. 

Historik
– Bestræbelserne på at give patienter med udbredt sygdom længere og 

bedre levetid med systemisk behandling går tilbage til 1970’erne, hvor der 

initialt blev iværksat forsøg med medicinsk endokrin behandling. I løbet af 

firserne blev kemoterapi en hovedhjørnesten i behandlingen, blandt andet 

med introduktionen af antracyklinerne (1), og fra omkring årtusindeskiftet er 

det mulighederne for at supplere eller erstatte kemoterapien med individua-

liserede, målrettede og mere skånsomme biologiske behandlinger, der er 

kommet i fokus (2).

– Vi har ikke nogen valid statistik, der belyser udviklingen i overlevelsen fra 

den samlede gruppe af patienter med udbredt sygdom i perioden. Fra de 

kliniske undersøgelser af selekterede grupper kan vi imidlertid se, at den 

mediane tid fra tilbagefaldet diagnosticeres til død formodentlig ligger på 

mellem 2 og 3 år, vurderer Anders Bonde Jensen.

Flere langtidsoverleverne
– Tendensen til flere langtidsoverlevere viser sig i de kliniske undersøgelser 

som en udfladning i sidste del af kurveforløbet. Vi har ikke tal, der belyser 

tendensen, men det ser ud til, at den er understøttet af såvel den endokrine 

behandling som introduktionen af målrettet behandling af HER-2 positive 

patienter. Vi ved også, at for eksempel recidiv lokalisationen betyder noget. 

Således vil recidiv i knogler eller lymfeknuder øge chancen for at opnå 

langvarig sygdomskontrol uden ny progression.

 

– Langtidsoverleverne har et fortsat behandlingsbehov, men reelt ved vi ikke, 

hvordan vi skal administrere en optimal vedligeholdelsesbehandling. Og med 

et så kompleks patientunderlag vil det i praksis være meget vanskeligt at 

udvikle evidens på det område.

BEHANDLING EFTER TILBAGEFALD:

Målet er stadig levetids-
forlængelse og lindring

T E M A  ·  F O K U S  P Å  B R Y S T K R Æ F T
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Det er stadig kun en mindre gruppe af patienter, 
der lever 5 år efter et tilbagefald med udbredt sygdom. 

– Levetidsforlængelse er særdeles værdifuld for både patienterne og deres pårørende, 

og derfor er længere tid til progression og død også fuldgyldige kliniske behandlingsmål, 

siger overlæge ph.d. Anders Bonde Jensen, Århus Universitetshospital.

– Patienterne har måske fået lidt mere at hænge håbet om at blive undta-

gelsen fra reglen op på. Men klinisk giver det endnu ikke mening at gøre 

langtidsoverlevelse til et primært behandlingsmål. Levetidsforlængelsen er 

imidlertid også særdeles værdifuld for både patienterne og deres pårørende 

og længere tid til progression og død er derfor også fuldgyldige kliniske 

behandlingsmål.

– De store bidrag til den fortsatte reduktion i dødeligheden af brystkræft 

vil imidlertid i en rum tid fremover fortsat skulle hentes på den kurative be-

handlingsbane – dvs. inden tilbagefald med udbredt sygdom, forudser 

Anders Bonde Jensen.

1). Paterson AH et al. Effect of chemotherapy of survival in metastatic brest cancer. 

Breast Cancer Res Treat. 1981; 1(4): 357-63.

2). Marty M et al.  Randomized Phase II Trial of the Efficacy and Safety of Trastuzumab 

Combined With Docetaxel in Patients With Human Epidermal Growth Factor Receptor 

2–Positive Metastatic Breast Cancer AdministeredAs First-Line Treatment: The M77001 

Study Group. J Clin Oncol. July 2005; 23(19): 4265-74.
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– Den fremsynede medstifter af Mayo Clinic i 

Minnesota, USA, Charles H. Mayo, udtrykte så 

tidligt som i 1916 tankegangen bag DBCG, nem-

lig at uden systematik, organisation og teamwork 

kan den moderne medicinske verden ikke vinde 

terræn i sygdomsbekæmpelsen. 

Meldingen kommer fra professor, overlæge, 

dr.med. Mogens Blichert-Toft. Han er tidligere 

klinikchef på Rigshospitalet og fungerede i peri-

oden fra 1989-2002 som formand for DBCG. 

– Ideen opstod i Dansk Kirurgisk Selskab, hvor vi 

i 1970’erne kunne observere, at Danmark lå helt 

i top både hvad angår incidens og dødelighed 

af brystkræft. Vi kunne også se, at der var stor 

geografisk variation i dødeligheden, hvilket jo 

indikerede, at kvaliteten i behandlingen kunne 

have stor betydning for chancen for at overleve. 

– Dengang blev brystkræft stort set kun behand-

let med kirurgi og stråleterapi, men interessen 

for den systemiske behandling var begyndt at 

dukke op, og det førte naturligt til en voksende 

interesse for at forbedre behandlingen gennem 

det tværfaglige samarbejde, husker Mogens 

Blichert-Toft.

Den multidisciplinære 
faglige organisation …
– Første step var etableringen af verdens første 

nationale kliniske database med tilhørende 

sekretariatsfunktion – og i 1978 blev interessen 

for at arbejde tværfagligt udmøntet i etableringen 

af DBCG med deltagelse af kirurger, onkologer, 

patologer, radiologer, radioterapeuter og senere 

også genetiske specialister. 

– DBCG har siden styret den behandlingsmæs-

sige kamp mod brystkræften ved hjælp af pro-

grammer og behandlingsvejledninger, som defi-

nerer og ajourfører de internationalt anerkendte 

bedste standarder på hele behandlingsbanen, 

siger Mogens Blichert-Toft. Han er overbe-

vist om, at etableringen af den multidisciplinære 

organisation har haft afgørende betydning for 

de seneste 30 års forbedrede overlevelse for 

brystkræftpatienterne i Danmark. 

... gør en forskel
– Inden DBCG var der ingen der vidste, hvad 

hinanden gjorde, og der eksisterede dermed 

heller ikke noget dokumentationsgrundlag for 

den hypotesegenerering og de udviklingspro-

grammer, som fremadrettet skal forbedre 

behandlingstilbuddet til patienterne, siger han.

– Databaseindberetningen foregår på en måde, 

som på en gang sikrer en indsamling af rele-

vante kliniske data og samtidig fungerer som 

kvalitetskontrol. Det betyder blandt andet, at 

brystkræftpatienterne kan være sikre på at få 

den bedste behandling, uanset hvor i landet de 

bliver behandlet. 

– Et meget konkret resultat har været, at DBCG 

fra starten fik sat gang i en tiltrængt centrali-

sering. Det betyder, at de dengang over 70 

operationssteder i dag er samlet på 11-12 centre. 

Det har ikke bare haft betydning for udviklingen 

af de kirurgiske og stråleterapeutiske kompe-

tencer, men også at vi internationalt har kunnet 

være med i allerforreste linje i udviklingen af den 

systemiske medicinske tillægsbehandling, siger 

Mogens Blichert-Toft. 

– Og endelig har DBCG været brobygger for det 

internationale samarbejde, som hurtigere end 

elles gør det muligt at frembringe statistisk valide 

resultater i den kliniske forskning, slutter han.

ET BLIK INDEFRA:

DBCG har gjort en forskel
Uden den systematiske tilgang i DBCG-regi havde vi ikke kunnet flytte overlevelsen 
nær så markant, mener organisationens eksformand, som var med fra starten i 1970erne.

– Inden DBCG var 

der ingen der vidste, 

hvad hinanden gjorde, 

siger professor, overlæge 

dr.med. og eks-klinikchef, 

Mogens Blichert-Toft.

“The keynote of progress in the 20th century is system and 
organization, in other words, teamwork“. 

Charles H. Mayo 1916.
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– Jeg er overbevist om, at DBCG har gjort en 

forskel, lyder den spontane melding fra Mikael 

Rørth, som er professor, overlæge, dr.med. og 

tidligere klinikchef på Rigshospitalets onkolo-

giske afdeling.

– Kræftkirurgien i Danmark blev tidligt udviklet 

mere decentralt end i mange af de lande, som vi 

normalt sammenligner os med, og DBCG lavede 

fra organisationens start i 1970’erne en kæmpe 

indsats med at tage rundt og kvalitetssikre kirur-

gien og hen ad vejen også at få samlet kompe-

tencerne på langt færre centre. 

– Det har bestemt ikke været en proces uden 

sværdslag, men der er ingen tvivl om, at den har 

været særdeles nyttig for de danske brystkræft-

patienter, siger Mikael Rørth.

 

Essentielt for kvaliteten
– En af mine egne kæpheste er, at princippet 

om at arbejde multidisciplinært er essentielt 

for kvaliteten i moderne kræftbehandling. Den 

multidisciplinære konferering har i dag afgørende 

betydning for, at vi kan yde den bedste behand-

ling til den enkelte patient, og på brystkræftom-

rådet har DBCG via behandlingsprogrammer 

og guidelines sørget for at sikre, at de danske 

brystkræftpatienter så tidligt som muligt har fået 

gavn af denne udvikling, siger han.

– Derudover har DBCG selvfølgelig æren for at 

have opbygget et apparat, som gør det muligt at 

udvikle behandlingstilbuddet til brystkræftpati-

enterne 100 % evidensbaseret. Det handler ikke 

alene om at bane vej for nye behandlinger, men 

også om at få luget ud i behandlinger og proce-

durer, som viser sig ikke at være nyttige. Ser du 

på DBCGs programmer og guidelines, udmærker 

de sig netop ved at være meget enkle. 

– Det er vigtigt at få med, for når man taler om, 

at den kliniske forskning er kostbar, så glemmer 

man tit, at den i lige så høj grad baner vej for at 

forenkle og rationalisere klinikken.

Ildsjælene
Men når det nu er så fremragende en ide at or-

ganisere det faglige arbejde i en multidisciplinær 

organisation, hvorfor har de andre kræftspecialer 

så ikke på et meget tidligere tidspunkt gjort suc-

cesen efter?

– Det kræver en vis volumen i antallet af patien-

ter at gøre en national multidisciplinær organisa-

tion nyttig for den fremadrettede kliniske ud-

vikling. Vi lavede en tilsvarende organisation for 

testikelkræft i 1976, men den nedlagde sig selv 

omkring 1984, fordi vi kunne se, at det faglige 

niveau var i orden, og at vi blev nødt til at arbejde 

internationalt for at komme videre. Det interna-

tionale perspektiv kan selvfølgelig udfoldes fra 

en national platform, og det har vi da også set, at 

DBCG har været rigtigt dygtige til i både nordisk 

og europæisk regi. 

– Man bliver også nødt til at forstå, at det er et 

kæmpe arbejde at få en organisation af denne 

type til at fungere på så højt et niveau, som 

DBCG har præsteret. Det forudsætter mange 

ting og ikke mindst, at der er nogle ildsjæle, der 

vil påtage sig opgaven. 

– Dem har der været flere af i DBCG, men jeg tør 

godt pege på, at det ikke var blevet det samme 

uden den enestående indsats, som min kollega 

her på Rigshospitalet, Henning Mouridsen, har 

præsteret som sekretær for organisationen fra 

dens start i 1970’erne, slutter Mikael Rørth.

ET BLIK UDEFRA:

Ikke uden sværdslag!
DBCG har vist vejen for, hvordan man organiserer en moderne kræftbehandling, så den gør 
størst mulig gavn for patienterne, lyder meldingen fra én, som har fulgt nøje med fra sidelinjen.

– Det er et kæmpe arbejde at få en organisation 

af denne type til at fungere på så højt et niveau, 

som DBCG har præsteret, siger professor, 

overlæge dr.med. Mikael Rørth, Rigshospitalet 2 3
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– Selvom vi løber stærkt på hospitalsgangene, er det ikke altid nok til at sikre patienterne 

den bedste behandling. Simpelthen fordi vi ikke ved nok endnu. Der er brug for flere midler 

til at forske i brystkræft, siger overlæge, dr.med. Søren Cold fra Odense Universitets-

hospital, der her ses  sammen med Bubber på årets Langelandsfestival.

T E M A  ·  F O K U S  P Å  B R Y S T K R Æ F T
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– Bubber havde advaret mig om, at publikum hurtigt ville forsvinde efter 

Anne Linnet gik af scenen. Videre til næste koncert og næste fadøl. ”Men de 

skal nok høre, hvad du siger”, understregede han overfor mig. Og det gjorde 

de også.

Ordene er overlæge, dr.med. Søren Colds fra Onkologisk Afdeling på Odense 

Universitetshospital. Han var med brystkræftkampagnen Breast Friends på 

Langelandsfestivalen i juli måned i år for at øge kendskabet til brystkræft og 

indsamle penge til forskningsprojekter, og det var i Bubbers campingvogn, 

at den lille advarsel faldt.

Behov for kampagner
– Du har jo ekstremt kort tid til at aflevere dit budskab. Og når publikum er 

på vej videre, handler det om at være ekstra skarp. Men jeg føler, at vi fik for-

talt, hvor vigtigt det er at støtte forskningen i brystkræft. Det flotte indsam-

lingsresultat på knap 350.000 kroner vidner i hvert fald om, at budskabet er 

nået ud.

– Mit budskab er, at selvom vi løber stærkt på hospitalsgangene, er det ikke 

altid nok til at sikre patienterne den bedste behandling. Simpelthen fordi vi 

ikke ved nok endnu. Der er brug for flere midler til at forske i brystkræft for 

at forebygge, behandle og helbrede endnu bedre i fremtiden, og derfor er vi 

også nødt til at tage andre metoder i brug. Og det er Breast Friends et rigtig 

godt eksempel på.

Som tilhørende 68-generationen ligger det helt til Søren Colds natur at gå på 

festival. Men denne festival adskilte sig dog fra de festivaler, han tidligere 

har været på.

– Da jeg trådte ind på festivalpladsen og så Breast Friends flagene blafre 

i vinden på toppen af bakken, fik jeg og helt sikkert også de mange andre 

festivaldeltagere en fornemmelse af, at det her var noget særligt og vigtigt. 

Breast Friends tilstedeværelse havde nærmest en dragende effekt på én. 

Det fik en til at tænke ”Hvad mon der sker deroppe?”.

Fagmiljøet støtter op
Søren Cold er glad for at have været med Breast Friends på Langelands-

festivalen:

– Det har været en fornøjelse at se indsatsen bære frugt både i form af den 

overvældende støtte fra publikum, men også at unge forskere fra min daglig-

dag får glæde af de indsamlede midler.

Søren Cold påpeger, at Breast Friends er med til at løse en af de helt store 

hurdler for unge forskere – den første bevilling.

– Den første bevilling er altid den sværeste. Men når du har den i hus, har du 

papir på, at nogen har forholdt sig til dine ideer og tilkendegivet deres støtte, 

og det betyder alt for selvtilliden og cv’et, når man skal ud og søge nye 

BREAST FRIENDS KAMPAGNEN:

Løftestang for 
forskning i brystkræft
Perspektiv & debat har besøgt overlæge Søren Cold fra Odense Universitetshospital for at høre, hvorfor danske 
brystkræftlæger ud over at behandle patienter også engagerer sig i brystkræftkampagner.
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Breast Friends midlerne er en 
slags iværksætterpulje, som giver 
unge forskere chancen for at 
komme på banen.  

bevillinger. For konkurrencen er hård, og der er rift om midlerne. Samtidig 

udfylder Breast Friends et hul i bevillingsverdenen, for ofte er det sådan, at 

enten kan du ansøge om 5 millioner eller ingenting. Muligheden for at søge 

små legater er stort set ikke-eksisterende.

Iværksætterpulje
– Breast Friends midlerne er en slags iværksætterpulje, som giver unge 

forskere chancen for at komme på banen. I de flestes tilfælde er dagligdagen 

fyldt op med gøremål på afdelingen, og der er ikke tid til at tænke kloge og 

kreative tanker og netværke, som er alfa og omega, når du forsker. Hvis man 

får mulighed for at træde ud af dagligdagens trummerum og koncentrere 

sig 100 % om et forskningsprojekt – og her kan to måneder gøre en forskel 

– kan forskningen hurtigt udvikle sig. Og der er brug for masser af ideer og 

forskning.

– Forskningen kan jo lede os på mange forskellige veje, og vi ved ikke, hvad 

der venter rundt om næste hjørne – måske er det et negativt resultat, 

eller måske er det en afgørende faktor. Det er denne spredning i forskningen, 

som vi er nødt til at bevare, ellers får vi svært ved at finde nye veje i kræftbe-

handlingen. Samtidig får de unge forskere smag for faget, og på den måde 

sikrer vi også fremtidens onkologer, forklarer Søren Cold.

Fælles mål
Det er netop det faglige miljø og Breast Friends kampagnens fælles mål om 

at sikre patienterne en stadig bedre behandling, som er hele baggrunden for 

kampagnen.

– Udviklingen af ny brystkræftmedicin kan ikke stå alene og det kan bryst-

kræftforskningen heller ikke. Begge discipliner er nødvendige for at sikre 

den mest optimale behandling. Netop derfor har vi initieret Breast Friends 

kampagnen, forklarer Camilla Habicht, som er projektleder for kampagnen i 

Roche a/s.

T E M A  ·  F O K U S  P Å  B R Y S T K R Æ F T
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– I kampagnen arbejder vi målrettet med at skabe synlighed om forskningen 

og dens resultater og ikke mindst forståelse for vigtigheden af forskerens 

arbejde. Vi viser, hvad de indsamlede penge går til ved at følge de enkelte 

legatmodtagere og forklare, hvordan deres projekter kommer den enkelte 

patient til gode. Dermed får vi sat ansigt på forskningen og gjort den langt 

mere konkret for den almindelige dansker. Samtidig får vi skabt en forståelse 

for, at kampen mod brystkræft kræver en fælles investering, og at den er et 

samfundsmæssigt anliggende.

Og er det så lykkedes at komme igennem med budskabet?

– Når jeg tænker tilbage på årets Langelandsfestival er jeg ikke i tvivl. Viljen 

til at støtte var helt utrolig – og ikke kun fra mennesker med en direkte 

berøring med brystkræft. Alle ønskede at bakke op om sagen, for hvem ved, 

måske rammer det din kone, din søster, din mor eller dig selv på et tidspunkt. 

Men også det at komme ud blandt folk og tale med dem, høre deres egne 

historier og erfaringer med brystkræft, bekræftede, at kampagner som 

Breast Friends er nødvendige, slutter Camilla Habicht.

– Udviklingen af brystkræftbehandlinger og brystkræftforskningen 

er to sider af samme sag – ingen af delene kan undværes, 

siger Camilla Habicht, projektleder for Breast Friends i Roche a/s.

BREAST FRIENDS SAMARBEJDE MED DBCG
Forskning er ressourcekrævende, og investeringen i den nødvendige forskning kræver bred forståelse 

og accept. Breast Friends kampagnen har derfor fokus på at øge kendskabet til sygdommen og indsamle 

penge til forskningen i mere effektiv forebyggelse og behandling. Det sker i et samarbejde med 

Dansk Bryst Cancer Gruppe (DBCG), som yder bidrag til kampagnens faglige information og udvælger 

de forskningsprojekter, der skal have gavn af de indsamlede penge. Mere information om 

Breast Friends på  www.breastfriends.dk

SØG LEGATER
Breast Friends midlerne 2010 bliver uddelt i legatportioner á max. 100.000 kr. ved DBCG’s repræsentant-

skabsmøde den 25. januar 2010. Ansøgningsskema kan downloades på www.dbcg.dk og skal indsendes

senest fredag den 11. december 2009.

2 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



UDGIFTERNE TIL DEN NYE KRÆFTMEDICIN:

Selvfølgelig har vi råd
– men vi må ikke pjanke 
vores penge væk
Udgifterne til hospitalsmedicin vokser stabilt med omkring 800 mio. kroner om året. Med særligt fokus på 
kræft- og gigtmedicin er udgiftsstigningerne på hospitalsmedicinen i pressen blevet kaldt for ”en bombe under 
velfærdsstaten”. 
 
Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen, og Jakob Kjellberg, sundhedsøkonom og senior-
projektleder fra DSI Dansk Sundhedsinstitut, har markeret sig på hver sin side i debatten om udgifterne til den nye 
hospitalsmedicin. Perspektiv & debat bragte dem sammen for at finde ud af, hvor stor uenigheden egentlig er.
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Ida Sofie – Årlige udgiftsstigninger på 800 millioner kroner er et stort tal. 

Det er evident. Men husk på, at flere danskere i dag bliver behandlet, som 

slet ikke blev behandlet tidligere. Og med ny virkningsfuld medicin. Se på 

kræftområdet. I dag lever kræftpatienter længere takket være den medi-

cinske teknologi, og derfor stiger udgifterne naturligvis også. 

Jakob – Jeg er grundlæggende ikke uenig. Mit udgangspunkt er blot, at det 

er mange penge, der skal findes finansiering til. Jeg har intet imod at bruge 

mange penge på medicin – hvis blot afkastet er godt nok.

Ida Sofie – Da jeg blev ansat som sygehusdirektør på Herlev Sygehus i 1998, 

sagde vi til kræftpatienterne på et givent tidspunkt, at de skulle tage hjem, 

drikke lidt rødvin og hygge sig, for der var ikke mere, vi kunne gøre. Den 

danske kræftbehandling var dengang – og det er altså ikke mere end ti år 

siden – under al kritik. Vi var bagefter. De udgiftsstigninger, vi snakker om, 

skyldes blandt andet, at vi har et stort efterslæb. I dag tilbyder vi innovative, 

banebrydende behandlinger. Og det koster altså. 

Jakob – Vi var helt sikkert bagefter på kræftområdet. Det viser alle tal jo 

også. Men vi bør investere skattekronerne der, hvor afkastet er bedst. Er det 

eksorbitant dyre biologiske behandlinger, der forlænger livet for terminale 

lungekræftpatienter med få uger eller måneder? Eller får vi mere for pengene 

ved at investere i billeddiagnostisk, tidlig opsporing, screening, kirurgi eller 

mere fokus på rygning? 

Paradigmeskifte
Ida Sofie – Man skal adskille tingene. Det er ikke et enten-eller, for vi har fået 

et paradigmeskifte i den danske kræftbehandling. Patienterne behandles i 

længere tid og mere potent. Og her har medicinen altså betydet rigtig, rigtig 

meget. Når læger får nye produkter til rådighed, der giver blot lidt længere 

overlevelse, så skal sundhedsøkonomer ikke sætte spørgsmålstegn ved, 

om de er pengene værd. Det bør være en lægefaglig vurdering, hvad der er 

værdifuldt. På Herlev Sygehus fik vi et nyt stof til behandling af kræft i 

bugspytkirtlen, hvor den første dokumentation viste, at patienterne ville leve 

fem-seks uger længere, men da vi gav det til de midaldrende mænd viste det 

sig, at de levede to år længere. Mange af disse præparater er så nye, at vi 

slet ikke kender omfanget af effekten og det fremtidige potentiale. 

Jakob – Uanset hvad du siger, så er det altså en politisk diskussion. Og poli-

tikerne burde melde nogle rammer ud, så man kan se betalingsvilligheden. 

Jeg mener grundlæggende godt, at man kan sige nej. At nogle behandlinger 

er for dyre. Det er et fair politisk statement. Jeg siger ikke, at vi skal gøre det. 

Jeg siger blot, at det ville være fair. Der må være nogle rimelighedsbetragt-

ninger i, hvad vi som samfund ønsker at betale.

Ida Sofie – Man kan da ikke sige nej til en patient, hvis tilbuddet eksisterer. 

Ingen politiker tør sige til en døende patient, at de ikke må få en effektfuld 

– Køber man, uanset om prisen er en milliard eller en million, så vil man overhovedet 

ikke kunne begrænse medicinudgifterne, siger Jakob Kjellberg, senior projektleder i 

DSI Dansk Sundhedsinstitut.

– Det er en ’free rider’-tilgang, hvis man 

ønsker at høste resultatet af andres udvikling, 

men ikke selv vil bidrage, siger koncernchef i 

Lægemiddelindustriforeningen Lif, Ida Sofie Jensen.
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* Omsætning målt i Apotekets indkøbspriser eksklusiv evt. Amgros-rabatter. Kilde: DLI MI 

Omsætningen af kræftmedicin i Danmark*
- ATC-grupperne L01, L02, L03AA
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Det bør være en lægefaglig vudering, hvad der er værdifuldt.
Ida Sofie Jensen, koncernchef, Lægemiddelindustriforeningen

livsforlængende medicin. Derfor vil den prioritering blive sendt ned i sy-

stemet til lægen, der så skal sige nej til en behandling, som han faktisk 

ønsker at tilbyde. Det vil og må aldrig ske. Jeg er med på, at vi kan se på 

arbejdsgange, priser og forbrug. Men vi kan ikke sige nej til godkendt, sikker, 

effektiv medicin ud fra nogle økonomiske betragtninger. Det er akademisk 

skrivebordssnak. 

Jakob – Det gør man da allerede mange steder i dag. Se på USA. Og se på 

England, hvor sundhedsvæsenet minder meget om vores eget system. De 

siger i et eller andet omfang nej. Jeg siger ikke, at eksplicit prioritering er 

vejen frem. Men det kan det blive, hvis noget bliver så urimeligt dyrt, at vi 

ikke vil finde os i det. Derfor er truslen om et nej en måde, at pressen prisen 

på. Køber man uanset, om prisen er en milliard eller en million, så vil man 

overhovedet ikke kunne begrænse medicinudgifterne, så selvfølgelig har 

samfundet ret til at sige nej. 

Ida Sofie – Det er lande med forsikringsbaserede systemer, hvor man siger 

nej. Og nej til en behandling vil medføre ulighed, som vi i Danmark aktivt 

forsøger at bekæmpe. For de rige skal nok få den bedste behandling. Derfor 

vil det være udansk at sige nej, hvis vi har behandlingen, blot fordi den er dyr. 

Jakob – At det skulle være udansk, er noget nonsens. Det er i sidste ende 

en politisk vurdering. Hvad der er udansk i år, er om ti år måske meget dansk. 

Vi giver i dag skattefradrag til private sundhedsforsikringer, som ikke alle har 

adgang til, og det var udansk indtil for få år siden. 

Ida Sofie – Skal vi ende i en situation, hvor lægen står med en virksom medi-

cin, og så må sige nej til patienten? Det må ikke ske. 

Jakob – Men det sker jo hver dag. Via rammebudgetter bliver lægen tvunget 

til at prioritere. Sådan har vi da sagt nej til mange patienter gennem tiden. 

De små skridt er vigtige
Ida Sofie – Medicinsk set oplever vi i disse år et nyt paradigme. Mange af de 

biologiske lægemidler behandler hidtil ubehandlede sygdomme – med en 

hidtil uset effekt. Men tilgangen af biologiske behandlinger er ved at flade ud, 

fordi de fleste af de relevante patienter har fået glæde af den nye medicinske 

teknologi. Men det her paradigme vil blive afløst af et nyt paradigme på et 

andet terapeutisk område. Derfor er det vigtigt, når vi taler om innovation og 

udvikling, at vi ikke stopper. Fremskridt kommer i bølger, i små skridt, hvor 

ét skridt kan føre til et andet. Derfor er det farligt, når man siger om medicin, 

”det dur ikke, det er for dyrt”. 

Jakob – Jeg er ikke uenig, men man skal bare være sig bevidst, hvornår man 

så gør noget i et forsknings- og udviklingsperspektiv, og hvornår man gør 

noget i behandlingsperspektiv. 

Ida Sofie – Mener du ikke, at vi burde opsætte nationale behandlingsmål, 

hvor vi siger, at vi på X antal år skal have nogle konkrete behandlingsresul-

tater, som man eksempelvis har set i Sverige?

Jakob – Det ville være fint, hvis det var på områder, hvor vi beviseligt er 

bagefter, og hvor vi ved, hvilke instrumenter vi skal bruge for at nå målet. 

Ida Sofie – Det er ikke blevet gjort, fordi vi i årevis har styret sundheds-

væsenet via økonomien. Tankegangen blev etableret med rammestyringen 

i 1980’erne og varede næsten til årtusindskiftet. En arbitrær ramme sat ud 

fra nogle samfundsmæssige økonomiske hensyn. I årevis havde man en 

nulvækst. Det har været katastrofalt for kvaliteten på sygehusene, at de blev 

styret ud fra økonomi og ikke sundhedsfaglige målsætninger. Nu går det 

bedre. Kræft- og hjerteplanerne er udtryk for politiske og sundhedsmæssige 
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Man kán sige nej, når den politiske vilje er til stede.
Jakob Kjellberg, senior projektleder DSI Dansk Sundhedsinstitut

målsætninger, hvor vi benchmarker os med andre lande. Dermed bliver det til 

investeringsområder, der løftes over en årrække. 

Jakob – Enig. Men dengang var vi i en økonomisk situation, hvor vi pinedød 

blev nødt til at se på husholdningsbudgettet. Og det er vel stadig rimeligt, at 

vi går ind og ser på, om vi betaler for meget for eksempelvis medicinen. Vi 

skal vel ikke betale mere end andre lande? 

Ida Sofie – Det gør vi heller ikke. De danske medicinpriser ligger på gennem-

snittet af priserne i de lande vi normalt sammenligner os med. Samtidig 

har Danmark en selvstændig, national lægemiddelindustri, som vi får rigtig 

meget velfærd fra grundet eksporten. Det er en industri, der skaber vækst, 

forskning og udvikling. 

Jakob – Det er fair, hvis man tør sige, som du gør, at vi har en industri, der 

bidrager meget til samfundsøkonomien, hvorfor den ikke skal generes. Så 

skal vi bare ærligt sige, hvorfor vi så ikke får den absolut laveste medicinpris. 

Det får de i Norge, hvor de ikke har disse industrihensyn.   

Ida Sofie – Som et af verdens rigeste lande vil det virke uetisk, hvis vi skulle 

have Europas billigste priser. Prisen afhænger også af løn- og distributions-

omkostningerne. Danske medicinpriser skal ligge på et rimeligt niveau. Det 

kan vi med rette forvente. Nøjagtigt som det senest er dokumenteret med 

Sundhedsministeriets prisanalyse fra maj.

Jakob – Det er en sær etik, hvis man mener, at det er uetisk at gå efter den 

billigste pris. 

Ida Sofie – Vi skal huske, at der ligger forskning og udvikling bag. Det er en 

’freerider’-tilgang, hvis man ønsker at høste resultatet af andres udvikling, 

men ikke selv vil bidrage. Netop lægemiddeludvikling skaber dynamik og 

værdi i Danmark, så vi kan klare os på trods af begrænsede naturlige res-

sourcer.

Industri nedsætter frivilligt prisen
Ida Sofie – Vi har i prisaftalen mellem sundhedsministeriet og Lif valgt at 

sænke prisen på hospitalsmedicin med fem procent næste år, fordi området 

har haft en meget stor vækst. Da sundhedsvæsenet ikke er underkastet 

almindelige markedsmekanismer, gælder særlige vilkår. Med prisaftalen ræk-

ker vi hånden ud og tager vores del af ansvaret. Ellers kunne man frygte at 

komme i en situation, hvor man igen må sige til patienterne, at vi ikke har råd 

til behandling, og det må ikke ske.

Jakob – Det er klart den rigtige vej at gå. Vi vil se endnu dyrere medicin i 

fremtiden, langt dyrere end de kræftlægemidler, som vi her taler om. Det 

betyder, at vi ikke i al evighed kan betale alt for alle. Derfor bør man også 

overveje den engelske trial-and-error-model, hvor industrien selv betaler for 

en del af behandlingen, hvor patienterne ikke opnår respons. Industrien skal 

tage et medansvar, særligt når vi går fra kemiske produkter til få tusinde kro-

ner per patient til biologiske behandlinger til flere hundrede tusinde kroner. 

Ida Sofie – Jeg tror på den danske model, hvor vi ud fra MTV-vurderinger 

ser den medicinske teknologi i sammenhæng med hele organisationen og de 

afledte effekter. Vi har i generationer kunnet håndtere det her system, hvor 

alle får den rette behandling, og samfundet betaler. Det skal vi fastholde. 

Jakob – Det er vel også kun journalisters behov for vinkler, der får dem til ud-

nævne medicinudgifterne til at være en bombe under vores velfærdssystem. 

Selvfølgelig kan vi finansiere det, men vi må ikke pjanke vores penge væk.
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Flere stråleapparater? Nemmere adgang til at 

bruge ny medicin? Flere speciallæger? Flere pati-

enter? Nej, flere patienter er ikke et af de ønsker, 

vi har for fremtiden. Vi ønsker at politikerne bare 

følger nogle af de mange gode råd fra forebyg-

gelseskommissionens rapport. 

Danskere lever væsentlig kortere end indbyg-

gerne i de lande, vi normalt sammenligner os 

med. For de patienter, som får kræft som følge af 

forkert livsstil, er ulykken dobbelt, fordi patien-

terne tåler behandlingerne dårligere, og i mange 

tilfælde kan behandlingen også virke dårligere. 

Usunde vaner med rygning, alkohol og overvægt 

giver mange tabte leveår – og med en social 

slagside. Selvom gode vaner er et personligt 

anliggende, er det vigtigt, også på grund af den 

sociale slagside, at samfundet støtter op om de 

personlige valg. 

Vi ønsker, at politikerne lytter til forebyggelses-

kommissionens forslag om afgiftsstigning på 

cigaretter, forbud mod offentlig rygning og 

eksponering af cigaretter, reduktion i tilgænge-

ligheden til alkohol og sundhedsfremmende 

afgifter på fødevarer – og dermed strammer 

anbefalingerne fra kræftplan II.

Vi har fået alle de pakker, vi kunne ønske os, 

men ved udpakning kan vi se de flaskehalse og 

mangler på ressourcer, som forhindrer en imple-

mentering. Der er ingen tvivl om, at pakkerne har 

gjort det synligt, at en multidisciplinær indsats er 

nødvendig for at sikre, at den kvalitet, der skal 

være i pakkerne, er til stede. Det er absolut nød-

vendigt at skabe tid, rum og udstyr til at afvikle 

de multidisciplinære konferencer som en del af 

indholdet i pakkerne. 

Vi ønsker også udvikling af gode elektroniske 

værktøjer til at sikre flow i patientforløbet – for 

eksempel enkle viderehenvisningsredskaber, 

hvor alle felter skal udfyldes, før henvisning kan 

sendes, it-understøttelse af de multidisciplinære 

konferencer osv. Implementering af pakkerne har 

taget de første væsentlige skridt, men der er sta-

dig lang vej til at opnå de forløb, som beskrives i 

kræftplan II.

Behovet for klinisk forskning og især midler til 

denne blev beskrevet i kræftplan II, men her 

er det blinde øje blevet vendt til. Alle forsøg 

med medicin er underkastet GCP-reglerne, og 

omfanget gør det til en umulig opgave at lave 

kliniske kræftforskningsforsøg uden en struktur 

med sekretariater, forskningskoordinatorer og 

statistikere. Midler til at ansætte flere personer 

til disse funktioner kan ikke tages ud af driften, 

og hvis ikke denne opgave bliver tilgodeset fra 

regionerne, vil vi fremover alene være statister i 

medicinalfirmaernes forsøg. 

I forbindelse med udarbejdelse af specialeplanen 

blev det klart for det faglige miljø, at der ikke 

eksisterer valide data for volumen af de for-

skellige typer at kræftbehandling. Vi ønsker et 

målrettet initiativ til at forenkle og ensrette regi-

streringer, og først og fremmest gøre cancer-

registreringen brugbar på en onkologisk afdeling. 

Lige så vigtigt er det at have en målrettet handle-

plan for at implementere registrering i alle de 

kliniske databaser – og sikre en samkøring med 

landspatientregistret for de databaser, der alle-

rede eksisterer, så dobbeltregistrering undgås.

DSKO ønsker ikke en kræftplan III, men i stedet 

at man indfrier de opgaver og mål, der blev 

beskrevet i kræftplan II. Det lange seje træk med 

implementering og vedligeholdelse er vigtigt, og 

selvom visioner kan løfte blikket, skal vi alle sørge 

for, at dansk kræftbehandling ikke snubler, fordi 

vi ikke holdt os i sporene fra kræftplan II.

Hvad står højest på 
DSKOs ønskeseddel 
for kræftplan III?

Af Lisa Sengeløv, ledende overlæge, dr. med., Onkologisk afdeling på Herlev Hospital og 
formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi.

DSKO ønsker ikke 
en kræftplan III, 
men i stedet at 
man indfrier de 
opgaver og mål, 
der blev beskrevet 
i kræftplan II.
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Det mener jeg!


