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Danske kræftpatienter lever længere. Det er tema-

et i dette nummer af Perspektiv & debat – konkret 

foranlediget af, at Kræftens Bekæmpelse i februar 

kunne præsentere nye tal, som dokumenterer en 

markant forbedret kræftoverlevelse i Danmark. 

Tallene kommer i kølvandet på, at satsningen på at 

forbedre kræftbehandlingen ellers er blevet draget 

i tvivl fra flere sider. 

Statsrevisorerne har sat spørgsmålstegn ved, om 

de mange penge, der er bevilget til kræftområ-

det, har givet ”value for money”. Flere læger har 

offentligt betvivlet, at det giver mening at tilbyde 

livsforlængende behandling til uhelbredeligt syge 

kræftpatienter. Og førende sundhedsøkonomer 

har peget på, at satsningen på bedre kræftbe-

handling går ud over andre patientgrupper.

De nye tal fra Kræftens Bekæmpelse fortæller os, 

at det nytter. Det er godt nyt for danske kræftpa-

tienter, men også for de professionelle, som knok-

ler i hverdagen for at frembringe resultater. I dette 

nummer af Perspektiv & debat sætter vi fokus på 

nogle af de succeshistorier, som har medvirket til, 

at dansk kræftbehandling har gjort en forskel i de 

senere år.

Ledende overlæge Peter Sørensen, Odense 

Universitetshospital, fortæller også her i magasi-

net om, hvad det betyder for motivationen at have 

ambitioner om at gøre en forskel. Han har efter at 

have påtaget sig jobbet som administrativ leder 

måttet give afkald på patientkontakten og den 

daglige kollegiale omgang med afdelingens læger, 

men har til gengæld fundet arbejdsglæden i at 

kvalitetsudvikle sin afdelings ydelser fra standard- 

til suveræn kvalitet.

Set i dette lys er det en befrielse at få dokumenta-

tion for, at satsningen på kræftområdet har gjort 

en markant forskel. Patienternes tillid til deres 

behandlere får ny fast grund under fødderne, 

og behandlerne selv får nyt mod til at fortsætte 

arbejdet. Og på det overordnede plan er det blevet 

lidt lettere at argumentere for, at vi selvfølgelig skal 

blive i sporet. Selv om der er fremgang, er vi nem-

lig ikke i mål. Mere end ti års fokuseret satsning 

skal fortsættes – for det hjælper jo!

God læselyst!
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Danske kræftpatienter 
lever længere

Det er ganske vist – nye tal, som Kræftens Bekæmpelse for nylig har publi-

ceret(1), afslører, at de mange penge, der er satset på bedre kræftbehandling 

i Danmark i det seneste tiår, har gjort en tydelig forskel. I hvert fald kan den 

opfattelse tolkes ud af udviklingen i danske kræftpatienters ét-årsoverlevel-

se. I 1995-97 lå den på 59 % for mænd og 68 % for kvinder. Fra 2007-2009 

lå det samme tal på 72 % for mænd og 75 % for kvinder. Denne opløftende 

udvikling indebærer, at det smertefulde efterslæb i overlevelsen i forhold til 

de andre nordiske lande er blevet en lille smule mindre. 

I medierne har kirurgien fået den store del af æren. Fremgangen har nemlig 

været mindre påfaldende på kræftområder som leukæmier og lymfomer, hvor 

det ikke er kirurgien, men den medicinske behandling, der driver værket. 

Men fremhævningen af kirurgien som den store driver skal ifølge flere eks-

perter nok alligevel tages med et gran salt. 

– Jeg skal ikke gøre mig klog på hele kræftområdet, men for brystkræft 

lavede vi for nogle år siden en analyse af, hvad der havde været driverne bag 

de sidste 30 års forbedrede 5- og 10-årsoverlevelse. Vi konkluderede, at for-

bedringer i de lokoregionale behandlinger, kirurgi og strålebehandling, havde 

bidraget en lille smule, at opmærksomhedsdrevet tidligere diagnostik også 

havde spillet en rolle, men at det store knæk på kurven først og fremmest 

skyldtes indførelsen af den medicinske efterbehandling, fortæller lægelig 

leder af Dansk Bryst Cancer Gruppes databasefunktion, Henning Mouridsen.

– Interessant i den sammenhæng er, at vi endnu ikke har 5- og 10- års overle-

velsestal, der afspejler de senere års meget store landvindinger i den adjuve-

rende behandling, nemlig introduktionen af taxanerne, aromatasehæmmerne 

og den målrettede antistofbehandling, tilføjer han. 

– Kirurgerne er blevet dygtigere, men det er nok det, der ligger før og efter 

operationsbordet, som har betydet mest for de seneste års glædelige frem-

skridt i overlevelsen, lyder vurderingen fra formanden for Dansk Multidiscipli-

nær Cancer Gruppe, DMCG, Torben Palshof.

– De sidste ti år har stået i centraliseringens tegn, men vi har ikke doku-

mentation for, at det er et entydigt gode. Teoretisk set kan centralisering jo 

indebære, at man erstatter gode procedurer med mindre gode procedurer. 

Og alle data tyder i hvert fald på, at vi stadig har et meget stort problem med 

at håndtere komorbiditeten, påpeger DMCG-formanden. 

– Jeg tror ikke længere, at det er relevant at fremhæve enkelte drivere på 

andres bekostning. Behandlingen af kræft er blevet multidisciplinær, og den 

integrerede indsats kommer også til at drive den fortsatte udvikling, vurderer 

overlæge på Odense Universitetshospital, Erik Jakobsen, som leder Dansk 

Lunge Cancer Register, DLCR. 

– Derudover får vi alle en ny stor fælles opgave, nemlig at skulle håndtere 

langt flere kræftoverlevere i fremtiden. Så vidt jeg kan se, kræver det, at vi 

bliver nødt til at risikostratificere vores overlevende patienter og indrette 

vores kontrolprocedurer herefter, forudser Erik Jakobsen.

T E M A  ∙  D A N S K E  K R Æ F T P AT I E N T E R  L E V E R  L Æ N G E R E
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Nye tal fra Kræftens Bekæmpelse viser hurtige fremskridt i danskernes kræftoverlevelse. Vurderingerne af, 
hvad der har drevet fremskridtene, er ikke entydige. Vi kigger i temaet nogle af driverne efter i sømmene. 
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DMCG og Kræftens Bekæmpelse afholdt under overskriften ”Kræftkirurgi 

– mere end et håndværk” en konference i starten af marts måned. Formålet 

var at gøre status over kirurgiens rolle i kræftplanerne – og blive klogere på, 

hvor der skal satses fremadrettet. Overskriften antyder, at man bør kigge på 

andet end den rent håndværksmæssige indsats ved operationsbordet – en 

antydning, som blev bekræftet af flere indlæg på konferencen.

Et af dem kom fra lederen af Dansk Lunge Cancer Register, DLCR, overlæge 

Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital. Han præsenterede nye tal, 

som til fulde bekræfter meldingen fra Kræftens Bekæmpelse om fremgang 

i 1-års overlevelsen for danske kræftpatienter – og at den samme tendens 

kan læses ud af tal for såvel 30-dages som 5-årsoverlevelsen for opererede 

lungekræftpatienter (se figur på side 07).

Erik Jakobsen gav på konferencen også en række uprioriterede bud på bag-

grunden for fremgangen – og vi har med dette udgangspunkt fået ham til at 

reflektere videre og pege på indsatsområder, som i fremtiden kommer til at 

drive den fortsat forbedrede overlevelse.

Centraliseringseffekten
Der sættes ofte lighedstegn mellem centralisering af kirurgien og kvalitetsløft 

i kræftbehandlingen – på konferencen blev det antydet, at den sammenhæng 

ikke kan dokumenteres?

– Jeg er ikke i tvivl om, at centraliseringen er en hovedfaktor for løftet i vores 

materiale – og at det ikke mindst er det kvalitetsløft i udredningen, som 

er fulgt med, der har bidraget til fremgangen. Den præcise udredning og 
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LUNGEKRÆFT:

Kirurgien leverer længere overlevelse
Overlevelsen for opererede lungekræftpatienter blev markant forbedret i perioden 2006-2009. 
Er kirurgerne blevet bedre til at føre kniven, eller er der andre, mere vægtige forklaringer på fremgangen? 
Vi har fået lederen af lungecancerregistret DLCR til at hjælpe os med at kvalificere gætterierne.



stadieinddeling er essentiel for valget af det optimale behandlingsforløb for 

de enkelte patienter, forklarer Erik Jakobsen.

– Vi har i DLCR fulgt udviklingen i 12 år med en kvalitetsindikator, som viser, 

i hvor høj grad vores initiale stadieinddeling bliver bekræftet i forbindelse 

med det operative indgreb – og har kunnet se en klar sammenhæng mellem 

volumen på centrene og kvaliteten i udredningen. Ydermere har vi kunnet se, 

at den geografiske variation roligt, men sikkert er blevet minimeret i takt med 

centraliseringen – som udtryk for, at de dårligste afdelingers niveau er kom-

met på omgangshøjde med de bedste afdelingers niveau.

– Vi kan også se en klar forskydning i typerne af operationer. Tendensen er, 

at vi laver færre pneumonektomier, hvor man fjerner en hel lunge, og flere 

lobektomier, hvor tumoren fjernes lokalt.  Hellungeoperationerne er nem-

mere at lave, men komplikationsraten medfører ringere overlevelse end ved 

lobektomi. Forskydningen kan være udtryk for tidligere diagnostik, men der 

er nok også et operationsteknisk aspekt, som spiller en rolle.

– Man kunne selvfølgelig forestille sig, at den forbedrede overlevelse blandt 

opererede lungekræftpatienter afspejlede en mere restriktiv selektion til 

operation, som udtryk for en mere præcis initial stadiebestemmelse. Det har 

man set for andre kræftformer, men vores data viser, at andelen, der bliver 

opereret, har været let stigende, måske også som følge af tidligere diagno-

stik, tilføjer han.

Flere udredninger - tidligere diagnosticering
– Hvad betyder tidligere diagnostik for udviklingen i overlevelsen?

– Det kan spille en meget stor rolle, selv om det er svært at dokumentere. De 

udredende afdelinger melder, at de i gennemsnit udfører omkring fire udred-

ninger for hver lungekræftdiagnose, der bliver stillet, mod tidligere kun to. 

Forklaringen må være, at der henvises på svagere indikationer, hvilket åbner 

for mulighed for at diagnosticere flere i tidligere stadier, siger Erik Jakobsen.

– Baggrunden er formodentlig øget symptom-opmærksomhed hos de prak-

tiserende læger. Ser lægen en +50-årig med en pakke cigaretter i lommen, 

skærpes opmærksomheden i dag straks på symptomer på lungekræft. Under-

søgelser tyder også på, at der er kommet mere symptom-opmærksomhed og 

vilje til at søge læge i befolkningen, når det gælder risikoen for lungekræft.

Andre drivere
Gælder reglen om, at forbedret 1-årsoverlevelse er en pålidelig markør for 

forbedret 5-årsoverlevelse også for lungekræft?

– Ja, men udsagnet handler om, at en trend i 1-årsoverlevelsen forventes at 

kunne genfindes i 5-årsoverlevelsen. Når det gælder en aggressiv og hurtigt 

– Vi kan ikke præcist vægte de forskellige drivere bag den forbedrede overlevelse for 
opererede lungekræftpatienter, men centraliseringen spiller utvivlsomt en stor rolle for 
kvaliteten i udredningen, mener overlæge og leder af Dansk Lunge Cancer Register, 
Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital.  

Når det gælder en aggressiv og hurtigt udviklende kræftsygdom som lunge-
kræft, vil der stadig være drivere, som kun vil påvirke korttidsoverlevelsen.       

T E M A  ∙  D A N S K E  K R Æ F T P AT I E N T E R  L E V E R  L Æ N G E R E
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Ref. Erik Jakobsen, leder af Dansk Lunge Cancer Register. Versioneret af Roche a/s

30-dages-, 1-års- og 5-årsoverlevelse 2003-2011
- opererede lungekræftpatienter
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udviklende kræftsygdom som lungekræft, vil der stadig være drivere, som 

kun vil påvirke korttidsoverlevelsen, siger Erik Jakobsen. 

– I de sidste 5 år har vi standardbehandlet opererede lungekræftspatienter 

med spredning eller store tumorer med adjuverende kemoterapi, hvilket har 

givet en dokumenteret overlevelsesgevinst for en lille andel af patienterne. 

Og de patienter, der viser sig ikke at kunne radikalopereres, behandles i dag 

med adjuverende stråleterapi, hvilket i begrænset omfang også har påvirket 

langtidsoverlevelsen.

  

– Kigger vi på gruppen af ikke-operable patienter behandles mange i dag 

med en kombination af stråle- og kemoterapi med kurativt sigte. Teknolo-

gien i stråleterapien er de senere år udviklet markant, og det har i et vist 

begrænset omfang også banet vej for forbedret langtidsoverlevelse i denne 

gruppe. Og endelig har nye livsforlængende medicinske behandlinger flyttet 

korttidsoverlevelsen for patienter, som det ikke er muligt at tilbyde potentielt 

helbredende behandling, siger Erik Jakobsen.

 

Mange drivere
– Det er ikke muligt præcist at vægte de enkelte drivere for den generelt 

forbedrede overlevelse for kræftpatienter. Driverne er multiple, og den 

generelle fremgang er helt sikkert båret på vej af udviklingen i det multidisci-

plinære samarbejde, som har fået solidt fodfæste i de senere år.

– Men de seneste års markante løft er nok særligt sket på det kirurgiske felt 

– og nok med den forbedrede udredning og de tidligere diagnoser som de 

væsentligste faktorer. Det er en forklaring, som jeg gætter på, vil have en vis 

almen gyldighed for hele området af solide tumorer, siger Erik Jakobsen.

– Ser vi frem, er der al mulig grund til at tro, at stigningstendensen i over-

levelseskurverne kan fastholdes. I de kommende år kommer symptomop-

mærksomheden i befolkningen og hos de praktiserende læger måske til at 

spille en endnu større rolle, end den allerede har gjort. Konsolideringen af 

pakkerne og udviklingen af særlige pakker til patienter med ukarakteristiske 

symptomer – samt eventuelle screeningstilbud til risikopatienter – vil selvføl-

gelig bare lægge yderligere til, slutter Erik Jacobsen. 
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– Vi har omkring 17 patienter, som har fået et tilbagefald med udbredt HER2-

positiv brystkræft, men som har levet meget længere end forventet. Blandt dem 

har vi fire patienter, som, med de diagnostiske værktøjer vi har til rådighed, ikke 

har synlige tegn på tilbageværende kræftceller, fortæller overlæge, ph.d. Sven 

Tyge Langkjer, Aarhus Universitetshospital. Sammen med yngre lægekolleger 

kigger han nu nærmere på de fire patienter for at finde træk, som kan forklare, 

at patienterne har snydt statistikken i en grad, så man kunne få mistanke om, at 

de faktisk er helbredte.

– Vi er ikke i tvivl om, at fænomenet er forbundet med muligheden for at 

kombinere kemoterapien med nye målrettede stoffer i form af antistofterapi 

og signalhæmmende behandling rettet mod overekspressionen af et protein 

på kræftcellernes overflade, som er karakteristisk for HER-2 positive patienter. 

Men vi kender ikke forklaringen på, hvorfor enkelte patienter skiller sig ud 

ved at leve meget længere end forventet eller måske endda kan opfattes som 

værende helbredte, fortæller Sven Tyge Langkjer.

Ny viden
– Det er sjældent, at man i kræftbehandlingen kommer i nærheden af at 

kunne helbrede patienter, som det ikke er muligt at operere og give lokal 

behandling med stråleterapi. Derfor er det selvfølgelig interessant at lede 

efter træk ved langtidsoverleverne, som kan forklare, hvorfor de lever så 

LaNGTIDsovERLEvERE mED UDbREDT bRysTKRÆFT:

Når kræftpatienter snyder statistikken
Metastaserende HER2-positiv brystkræft blev tidligere forbundet med særlig aggressiv sygdom og en dårlig prognose, 
men fremkomsten af nye målrettede terapier har nu udfordret denne opfattelse. På Aarhus Universitetshospital prøver 
man at indsamle ny viden om langtidsoverleverne – og om, hvordan de kan behandles optimalt.

T E M A  ∙  D A N S K E  K R Æ F T P AT I E N T E R  L E V E R  L Æ N G E R E

Overlæge ph.d. Sven Tyge Langkjer kigger sammen med unge kolleger fra kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital efter fællestræk ved patienter med udbredt HER2-positiv 
brystkræft, som trodser prognosen og lever i meget længere tid end forventet. (Foto: Thomas Yde)
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Patientkasuistikker
	 •	 Kvinde	på	64	år	rammes	af	tilbagefald	5	år	efter	primær	be-	

  handling. Tilbagefaldsdiagnosen er HER2-positiv brystkræft  

  lokaliseret til det ene bryst. 9 måneder efter ny operation  

  afslører en CT-scanning spredning til lymfeknuder i lungemel- 

  lemrumsbindevæv. Efter 9 runder kemoterapi iværksættes  

  ad hoc behandling med HER2-antistof i monoterapi. Status  

  efter fem et halvt år og 91 runder med antistofbehandling givet  

  hver 3. uge er, at der ikke kan ses tegn på ny progression i  

  sygdommen. 

	 •	 Kvinde	på	42	år	udvikler	levermetastaser	to	et	halvt	år	efter		

  primær behandling af HER2-positiv brystkræft. Behandling  

  med 12 runder kemoterapi efterfulgt af 42 runder antistofbe- 

  handling iværksættes, men efter 2 år konstateres nye metasta- 

  ser i leveren. Disse fjernes kirurgisk, hvorefter der iværksættes  

  antistofbehandling i monoterapi. Efter 44 runder, svarende til to  

  et halvt år, er der ingen tegn på nyt tilbagefald. 

Kilde: Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, versioneret af Roche a/s. 

meget længere. Sigtet er selvsagt at prøve at bane vej for nye behandlings-

strategier, der kan sikre flere patienter lige så gode behandlingsresultater, 

siger Sven Tyge Langkjer. Han understreger samtidigt, at han og kollegernes 

arbejde kun er en begyndelse, og at ny viden skal dokumenteres i store 

kliniske undersøgelser, hvis den skal kunne omsættes til nye diagnostiske og 

behandlingsmæssige rutiner. Derfor skal Aarhus-projektet også ses som et 

forsøg på at skabe bredere interesse for at undersøge det kliniske potentiale 

i gruppen af langtidsoverlevende HER2-positive kræftpatienter. 

– Et andet fokus er at kigge nærmere på, hvor længe man skal fortsætte be-

handlingen af patienter, der ikke længere har tegn på kræft. På den ene side 

er det fristende at betragte dem som helbredte og stoppe behandlingen. På 

den anden side er det sin sag at stoppe med en behandling, som vi ved, har 

haft betydning for, at de synlige tegn på sygdommen er forsvundet. Det er et 

dilemma, som kan komme til at handle om liv eller død, og som vi i dag ikke i 

litteraturen kan finde hjælp til at håndtere, påpeger Sven Tyge Langkjer.

Perspektiverne
Et af fællestrækkene ved de langtidsoverlevende patienter er, at de efter 

deres tilbagefald er diagnosticeret med begrænset spredning til lymfekirtler 

og ikke til vitale organer andre steder i kroppen.

– Det fortæller, at der nok er en øvre grænse for spredningen, hvis patien-

terne skal gøre sig håb om at blive kræftfrie med de nuværende behand-

lingsmuligheder. Men vi har dog set eksempler på patienter, som vi har haft 

succes med at bringe i kontrol via løbende kombinationsbehandling med 

kemoterapi og målrettede terapier – trods flere tilbagefald med metastase-

ring til lunger, lever og hjerne, fortæller Sven Tyge Langkjer. 

– Og ser vi fremad, ved vi jo, at der er nye stoffer på vej, som forventes at 

gøre behandlingen af de HER2-positive patienter mere potent. Derudover 

ser det fra andre kliniske undersøgelser også ud til, at vi for nogle patienter 

kan opnå bedre effekt ved at kombinere forskellige virkningsmekanismer, 

siger Sven Tyge Langkjer. 

– Set i det perspektiv er der mange gode grunde til at forske videre i mulig-

hederne for at gøre udbredt HER-2 positiv brystkræft til en potentielt kurabel 

diagnose, slutter han.

Fænomenet er forbundet med muligheden for at 
kombinere kemoterapien med nye målrettede stoffer.
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Vi får ofte at vide, at der bliver flere og flere kroniske kræftpatienter, uden at det 

dog er helt klart, hvad begrebet står for. Baggrunden er en kombination af, at 

flere bliver ramt af kræft, og at de, der bliver ramt, lever længere. Men hvornår 

er man en kronisk kræftpatient? 

Et bud kunne være, at man er kroniker, når man lever så længe med sin kræft-

sygdom, at der er god chance for, at man ikke dør af kræften, men af anden 

årsag. Dem kan man finde mange – og stadigt flere – af blandt patienter, der 

har fået stillet diagnosen follikulært lymfom. Sygdommen udvikler sig nemlig 

ofte langsomt, og markante fremskridt i specielt den medicinske behandling 

har bidraget til at forstærke denne tendens.

– Efter en lang årrække med en uændret median overlevelse på 8-9 år tyder 

både internationale og danske tal på, at patienterne i dag er tæt på at leve 

dobbelt så længe som for 10 år siden (se figuren). Og da langt de fleste får 

stillet diagnosen i en relativ sen alder, betyder det også, at stadigt flere kommer 

til at leve livslangt med sygdommen, fortæller Lars Møller Pedersen, som er 

ledende overlæge på den hæmatologiske afdeling på Roskilde Sygehus og for-

mand for det udvalg under Dansk Lymfom Gruppe, som udarbejder guidelines 

for patientgruppen.

Remission og længere progressionsfri overlevelse
– Målet for behandlingen er remission, karakteriseret ved at vi ikke længere 

kan finde tilbageværende restsygdom. Når vi alligevel betragter sygdommen 

som ikke-helbredelig, er det, fordi patienterne erfaringsmæssigt før eller siden 

rammes af tilbagefald. Derfor er det andet behandlingsmål at udskyde tiden til 

tilbagefald – det, vi kalder den progressionsfri overlevelse, forklarer Lars Møller 

Pedersen 

– Vi ved reelt ikke, hvordan sygdommen spredes – om tilbagefaldet er udtryk 

for, at tilbageværende usynlig restsygdom blusser op igen, eller om der er tale 

om ny sygdom, som dukker op med for eksempel en ny lokalisering. Men den 

langsomme sygdomsudvikling giver gode muligheder for at individualisere 

behandlingsforløbet til forskel fra de aggressive cancere, hvor tiden kræver 

uopsættelige beslutninger. Vi får, så at sige, tid til ikke bare at lære sygdom-

men, men også den enkelte patient at kende, således at livskvalitet bliver en 

vigtig parameter for behandlingsstrategien hos den enkelte patient, siger han.

– I praksis kan vi kun forklare den markant forbedrede overlevelse med henvis-

ning til flere enkeltstående fremskridt i det samlede behandlingsforløb. Vi har 

dokumentation for, at nye behandlinger har forbedret remissionsraten og den 

progressionsfri overlevelse. Men på grund af et langvarigt sygdomsforløb med 

T E M A  ∙  D A N S K E  K R Æ F T P AT I E N T E R  L E V E R  L Æ N G E R E

FoLLIKULÆRT LymFom:

Fra langtidsoverlevere til kronikere
Patienter med langsomtvoksende lymfeknudekræft, follikulært lymfom, kan stadig ikke helbredes, men den mediane 
overlevelse er tæt på at være fordoblet de seneste 10 år. Det betyder, at chancen for, at man ikke dør af sygdommen, 
bliver større og større - også i fremtiden, forudser dansk specialist.

– Muligheden for at supplere kemoterapien med målrettet antistofterapi banede i be-
gyndelsen af 2000-årene vej for en dokumenteret forbedret progressionsfri overlevelse, 
siger ledende overlæge Lars Møller Pedersen, som er formand for follikulært lymfom-
udvalget under Dansk Lymfom Gruppe.
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Ref. DLG Årsrapport 2010, Lymphoma.dk og Lars Møller Pedersen; figuren er versioneret af Roche a/s. 

*) Typiske kurveforløb baseret på amerikanske, engelske, spanske og italienske opgørelser samt estimeret fremtidig udvikling. I Danmark er 5-årsoverlevelsen steget fra 62 til 
71% i perioden 2006-10 for patienter med fremskredent stadie. For patienter diagnosticeret med mere lokaliseret stadie var den kumulerede 5-årsoverlevelse 85% for hele 
perioden 2004-2010.
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Fremtiden?
• Nye antistoffer
• Nye biologisk målrettede stoffer

Kemoterapi + 
antistof 2000 – 2010Kemoterapi 

1970 – 2000

Udviklingen i overlevelsen af follikulært lymfom*

mange efterfølgende behandlinger har det været svært at dokumentere øget 

levetidsgevinst for den enkelte nye behandling. Imidlertid har man i de store 

populationsbaserede opgørelser kunnet vise en markant overlevelsesgevinst på 

baggrund af den samlede effekt af de seneste års fremskridt i behandlingen.

Driverne
– Fra 1960’erne og frem til årtusindeskiftet var kemoterapien den primære 

behandling. Den er blevet ændret gennem årene, hvilket har forbedret remis-

sionsraterne, men det har næppe påvirket overlevelsen. Det skete først, da vi 

omkring 2000 fik dokumentation for, at vi kunne effektivisere kemoterapien ved 

at kombinere med antistofbehandling. Det er uden tvivl den enkeltstående fak-

tor, som i nyere tid har gjort den største behandlingsmæssige forskel i forhold 

til forbedret overlevelse. 

– I de senere år har vi yderligere kunnet rykke den progressionsfri overlevelse 

ved at tilføje både konsoliderende behandling og, ikke mindst, vedligehol-

delsesbehandling med antistof både efter den primære behandling og efter 

første tilbagefald.

– Derudover må det antages at bedre diagnostik, større biologisk indsigt og 

mere effektiv understøttende behandling også har spillet en rolle i forhold til at 

optimere behandlingsstrategier og bekæmpe komplikationer. 

Fremtiden
– Jeg er overbevist om, at udviklingen ikke stopper her. Vi ved allerede nu, at 

der er nye generationer af antistoffer på vej, som forventes at være mere po-

tente, end dem vi har i dag. Derudover forventer jeg, at den stigende biologi-

ske indsigt i sygdommen vil være med til at udvikle nye biologiske stoffer med 

andre og mere målrettede angrebspunkter, forudser Lars Møller Pedersen. 

– Så overlevelseskurven kan fortsat forventes at blive gradvist forbedret, mens 

vi nok skal vente længe på ”kuren”, som helbreder patienterne, slutter han.

Stadigt flere kommer til at leve livslangt med et follikulært lymfom.
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– Man uddanner sig jo til at være læge, så det at blive ledende overlæge 

sker som regel lidt tilfældigt, fortæller ledende overlæge Peter Sørensen, 

som står i spidsen for den onkologiske afdeling på Odense Universitets-

hospital sammen med oversygeplejerske Merete Bech Poulsen.

– Jeg fik muligheden for at fungere i stillingen som konstitueret ledende 

overlæge fra september 2010 efter at have været stedfortrædende leder si-

den 2008. Så jeg havde haft god tid til at snuse til, hvad det var, jeg gik ind 

til, inden jeg fik en formel ansættelse i marts 2011, uddyber Peter Sørensen. 

Han har venligt indvilliget i at fortælle os sin historie om, hvad der kan få en 

kliniker til at skifte klinik og forskning ud med en administrativ lederpost – 

og hvad skiftet har ført med sig.

– Jeg fik også ledelseserfaring med i bagagen, da jeg i en kort periode i 

2007 var leder af strålebehandlingsafsnittet på et amerikansk drevet hospi-

tal i De Forenede Arabiske Emirater. Det var en stor oplevelse for familien, 

men for mig var det alt for fremmed en kultur at administrere i – derfor 

valgte vi ret hurtigt at tage tilbage til Odense. 

Farvel til klinikken 
Peter Sørensen røber med det samme, at der ikke ligefrem var rift om job-

bet som ledende overlæge på Odense Universitetshospital.

– Det er ikke bare her i Odense, at det har været småt med interessen for 

at lede og administrere. Andre steder, ved jeg, har man været ude i flere 

runder for at få besat posten. Det skyldes formodentlig, at de fleste har 

valgt deres uddannelse af interesse for lægefaget og – berettiget – frygter 

at miste de kliniske funktioner i en lederstilling, påpeger han. 

– Jeg har jo også hele tiden håbet på i et vist begrænset omfang at kunne 

fastholde kontakten til patienterne. I dag kan jeg så bekræfte, at det er helt 

umuligt, når man som i mit tilfælde skal lede en afdeling med omkring 400 

ansatte. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at sidde bundet i et ambu-

latorium, når direktionen eller andre hele tiden har bud efter en, fastslår 

Peter Sørensen.  

Ensom på posten
Et andet offer er den kollegiale omgangsform med lægekorpset på afde-

lingen.

– Beslutningen om at blive ledende overlæge er samtidig en beslutning om 

at ”miste” sine kolleger. Når jeg befinder mig i selskab med mine tidligere 

overlægekolleger, opfatter de mig primært som leder, og de henvendelser, 

jeg får, vil i langt de fleste tilfælde omhandle ledelsesmæssige forhold, 

fortæller Peter Sørensen. 

LEDER på EN oNKoLoGIsK UNIvERsITETsaFDELING:

Ambitionerne 
driver værket
Peter Sørensen har taget springet fra klinikken til ledende onkologisk overlæge på Odense Universitetshospital. 
Ambitionerne om at bidrage til at kvalitetsudvikle afdelingens funktioner driver værket. Men skiftet har også haft en 
pris – herunder ikke mindst tabet af kontakten til patienterne og den kollegiale omgangsform med overlægekollegerne. 
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Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at sidde bundet i 
et ambulatorium, når direktionen eller andre hele tiden 
har bud efter en.

1 3

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



– Det er et tab, der for mig nok har været endnu større end forventet – for 

man har reelt ikke noget, der kan kompensere tabet i hverdagen i form af for 

eksempel et kollegaskab med andre ledende overlæger, indrømmer han.  

– Det er noget, man skal erkende og lære at leve med. Hvis man er typen, 

der har svært ved at håndtere den ensomhed, som uundgåeligt følger med 

skiftet fra kliniker til administrerende overlæge, vil mit råd være, at man lader 

være med at tage springet – også selv om man måske bliver opfordret til at 

søge en stilling, lyder anbefalingen. 

Interesse for det organisatoriske
Når Peter Sørensen skal forklare, hvorfor han trods tab af kerneværdier i 

faget alligevel har taget springet, sker det med henvisning til begreber som 

indflydelse og ambitioner om at medvirke til at gøre en forskel.

– En af mine kompetencer er, hvis jeg selv må sige det, det organisatoriske 

– og med udgangspunkt i et rigtigt fint samarbejde med Merete har jeg rig 

mulighed for at udfolde den interesse her på afdelingen. Vi repræsenterer 

tilsammen så at sige hele paletten af ledelseskompetencer og går ikke så 

meget op i, om der er tale om lægefaglige eller sygeplejemæssige udfordrin-

ger, forklarer Peter Sørensen.

– Den gode kemi og det fælles fokus er alfa og omega. Her læner vi os op ad 

det fokus, som gælder for hele hospitalet; nemlig et formuleret visionsskrift, 

som har til formål at udvikle hospitalets ydelser fra standard- til suveræn kvalitet.

Fokus på den suveræne kvalitet
– Kvaliteten er i det hele taget i fokus. Tidligere kunne man have fornemmel-

sen af, at budgetrammerne og deres overholdelse var det, der styrede det 

hele, siger Peter Sørensen. 

– Vi skal selvfølgelig stadig sørge for at bruge pengene fornuftigt, men hvis 

man kan synliggøre kvalitetsforbedringen i et nyt initiativ – det være sig i be-

handlingen, forskningen, den patientoplevede kvalitet osv. – så er der også 

vilje til at kaste penge efter det. Pengekassen kan ikke bruges til at lukke for 

en diskussion om, hvad der skal til for at levere suveræn kvalitet.
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– Når det gælder behandlingen indebærer kravet om at levere suveræn kva-

litet, at vi til enhver tid sigter på at kunne tilbyde vores patienter det bedste, 

evidensbaserede behandlingstilbud, tilføjer han.   

Involvering via teams
– Organisatorisk arbejder vi i afdelingen på at udvikle en flad ledelseskultur, 

som skal sikre plads til decentrale initiativer, uden at der opstår handlings-

lammelse af mangel på nødvendige centrale beslutninger. Vi skal sikre, at de 

nødvendige beslutninger bliver truffet, men med optimal involvering, forklarer 

Peter Sørensen.

– Vi har etableret en organisation med seks teams, som arbejder med de 

forskellige kræftdiagnoser. For hvert af teamene er der en overlæge, som 

fungerer som sparringspartner for mig.

 – Sparringen foregår via et fælles teamkoordinatormøde hver fjortende dag. 

På mødet melder koordinatorerne tilbage til mig på baggrund af de drøftelser 

de har haft ude i de enkelte teams, og jeg melder ud om de ting, der er på 

dagsordenen, og som jeg gerne vil have vendt inden næste møde. Det er et 

rådgivende forum, men uhyre nyttigt for mig, som jo skal træffe og stå inde 

for de afgørende beslutninger, påpeger Peter Sørensen

Fremtiden
Peter Sørensen afviser at tale konkret om fremtidige karriereskift, men ind-

rømmer, at det da ikke er sikkert, at ledelsesjobbet i Odense bliver karrierens 

endestation.

 

– Ser man på mine hidtidige meritter, vil det da være underligt at udelukke, at 

der kan dukke nye stillingsbetegnelser op i fremtiden, siger Peter Sørensen.

– Men lige nu sidder jeg med en stor og spændende udfordring og har 

bestemt ikke konkrete planer om at løbe fra pladsen i utide, lover han. 
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Den gode kemi og det fælles 
fokus med den ledende syge-
plejerske er alfa og omega.



CaNCERDIaGNosTIK I aLmENpRaKsIs:

Hvorfor opdagede jeg 
ikke, at det var kræft? 
Det tværfaglige team på Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis i Aarhus har gjort frontlinjediagnostikken 
til et indsatsområde i kampen mod kræften i Danmark. Vi tegner et portræt af manden bag, som tror på hurtige 
resultater af en målrettet indsats.  

– Det har kostet menneskeliv i Danmark, at man ikke har haft tillid til, at de praktiserende læger har kunnet håndtere en tidligere diagnostik, og derfor ikke har givet dem adgang til 
at få foretaget de nødvendige skanninger og analyser, påpeger Peter Vedsted, som er forskningsleder på Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis under Aarhus Universitet. 

poRTRÆT aF EN ILDsjÆL

1 6

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



Peter Vedsted har været en frontløber og ildsjæl i forbindelse med at få sat fokus 

på den uhyre vanskelige opgave, det er, at finde de sjældne alvorligt syge blandt 

de mange, som henvender sig med småting i konsultationen hos den praktise-

rende læge. 

Sådan lød indstillingen til Perspektiv & debats ildsjælspanel fra en professor, 

som syntes, at Peter Vedsted var en indlysende kandidat til at blive portræt-

teret i vores nye artikelserie om den danske kræftbehandlings ildsjæle. Panelet 

kendte lidt til Peter Vedsted og hans arbejde i forvejen og købte indstillingen 

med det samme. 

For udenforstående kan det måske virke lidt nørdet at lave et helt center med 

mere end 20 ansatte med det formål at finde nålen i den berømte høstak – de 

få alvorligt syge blandt de mange med små hverdagsskavanker, som fylder i 

venteværelserne ude hos de praktiserende læger. Men her bringer vi historien 

om centeret og dets mission, fortalt af ildsjælen bag initiativet. Vi starter ved 

en lidt tilfældig begyndelse og spørger til, hvorfor Peter Vedsted valgte at blive 

læge.    

På rette hylde
– Som andre unge gjorde jeg mig efter gymnasiet forskellige overvejelser 

om, hvilken vej jeg skulle slå ind på. Via nogle kammerater, hvis forældre var 

praktiserende læger, fik jeg sansen for lægefagets kombination af det videns-

tunge og det at arbejde med mennesker – og startede derfor på lægestudiet i 

Aarhus, fortæller han. Det viste sig at være et godt valg.

 – Da jeg stod i min hvide kittel i den første turnusstilling på afdeling P på Sil-

keborg Centralsygehus, vidste jeg, at jeg var havnet på rette hylde. Jeg husker 

stadig den glæde, som ramte mig fra starten – jeg syntes, jeg mødte ekstremt 

dygtige kolleger og en masse spændende mennesker og var i det hele taget 

ovenud tilfreds.

Forskningen trækker
Trods begejstringen for patientarbejdet blev klinikken også arnested for tanker, 

som langsomt, men sikkert førte karrieren væk fra den direkte patientkontakt.

– Fra min studentertid i almen praksis husker jeg, at jeg ofte undrede mig over, 

hvor videnskaben egentlig var henne i det, vi gik og lavede. Det medførte, at 

jeg allerede dengang kastede mig ud i en guldmedaljeafhandling om almen-

praksis’ håndtering af forhøjet blodtryk.

– Har man først snuset til det at forske, er man ofte fanget ind. Jeg var efter 

turnus gået i gang med min hoveduddannelse i almen medicin, men var 

sideløbende blevet involveret i en række småprojekter hos Frede Olesen på 

Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet. Det tog fart, og 

jeg valgte at tage orlov og lave en ph.d. Da jeg var færdig med den, var jeg 

allerede så involveret i forskning, at jeg hurtigt valgte at stoppe min hoved-

uddannelse – måske også afledt af situationen på hjemmefronten, hvor min 

kone på det tidspunkt havde sat sikker kurs mod en karriere som læge i egen 

praksis. 

Hvorfor opdagede jeg ikke, at det var kræft?
– Fra min turnustid i almen praksis husker jeg flere episoder med patienter, 

som havde udviklet livstruende kræft, og hvor jeg måtte spørge mig selv, om 

jeg dog ikke burde have reageret på symptomerne meget tidligere. Hvorfor 

opdagede jeg ikke, at det var kræft?

– Episoderne gav næring til overvejelser om, hvorvidt der ikke i hele tilgangen 

til patienterne var noget, som forhindrede os i at opdage de tidlige symptomer 

Vi skal have befolkningen til at kende 
og agere på kræftsymptomer.
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Peter Vedsted i årstal:

på alvorlig sygdom. Almen medicin er som akademisk speciale meget ungt, og 

i uddannelsen får man i virkeligheden den samme sygdomsopfattelse indlært 

som i de sygehusbaserede specialer – altså noget med at kigge på symptomer 

efterfulgt af et ja eller et nej til en klar diagnose. 

– Det, at almen praksis ikke havde sin egen videnskab, tror jeg, er medvir-

kende årsag til de mange spørgsmålstegn, der igennem tiden er sat ved almen 

praksis’ funktion – for eksempel som vi så det i kølvandet på, at der kom fokus 

på danskernes ringe middellevetid. Er almen praksis en administrativ indret-

ning, som skal spærre for uhensigtsmæssigt overforbrug af speciallægeres-

sourcer, eller er det et selvstændigt værdifuldt bidrag til at flytte på borgernes 

sundhed?

– Det har nok været drivkraften i mit virke at kæmpe for vigtigheden af, at vi 

som borgere har en uvisiteret og let adgang til en læge, når vi oplever, at der 

er noget, der bør vurderes af en kompetent ”medicinmand”. Og kompetencen 

i den forbindelse bør efter min mening være baseret på videnskab og ikke 

på en mere eller mindre tilfældig historik i faget. Jeg havde jo oplevet mange 

praktiserende læger, som var fantastisk dygtige. Der måtte være en viden, 

som kunne trækkes ud af deres måde at arbejde på – til gavn for fremtidens 

praktiserende læger.

    

Kræftfokus           
– Overvejelserne mundede ud i en fast beslutning om, at jeg også ville lave 

sundhedstjenesteforskning – nogenlunde tidsmæssigt sammenfaldende med, 

at de praktiserende læger måtte stå for skud i debatten om, hvorfor danske 

kræftpatienter klarede sig så dårligt, som de gjorde. 

– Den hetz satte Rikke Pilegaard Hansen en stopper for, da hun i 2007 kunne 

påvise, at det i høj grad var de interne ventetider i forbindelse med udredningen 

på sygehuset, som forsinkede behandlingen. Det medførte, at der i forbindelse 

med kræftplan II kom fokus på, at kampen mod kræft ikke kun handler om 

centralisering af kirurgien, øget strålekapacitet og mere effektiv kemoterapi. Og 

ikke mindst medførte det, at pakkeforløbene kom på banen i 2008.

Et center kommer til verden
– Det var også et udgangspunkt for, at vi på Forskningsenheden for Almen 

Praksis fik lagt grundstenen til det center, jeg i dag er leder af. Fra omkring 2006 

begyndte jeg at arbejde intenst med frontlinjediagnostik af kræft og opdagede 

den ene spændende problemstilling i feltet efter den anden. Vi fik formuleret 

de tre forskningsspor, som vi arbejder med i dag: Vi skal have befolkningen til 

at kende og agere på kræftsymptomer, vi skal udvikle de praktiserende lægers 

kompetencer med hensyn til optimal og tidlig visitering til udredning af kræft – 

og vi er nødt til at have et sygehusvæsen, som understøtter frontlinjediagnostik-

ken i almen praksis på en helt anden måde, end tilfældet er i dag.

– Vi fik samlet det hele i et kompendium og fik sendt det af sted til Kræftens 

Bekæmpelse og Novo Nordisk-fonden. I første omgang fik vi en bevilling fra 

Novo Nordisk-fonden, som blev brugt til at iværksætte projekter i samarbejde 

med kolleger fra Odense og København. Da Kræftens Bekæmpelse kom med 

på vognen, og vi også fik hentet supplerende bevillinger hjem, fik vi så fast 

grund under fødderne, at vi kunne etablere Center for Forskning i Cancer- 

diagnostik i Praksis. 

Modvind
I dag holder Peter Vedsteds center i omegnen af 25 læger, sociologer, antro-

pologer m.fl. beskæftiget med at gøre afstanden fra første symptom på kræft til 

iværksat behandling kortere – en succeshistorie uden knaster?

– Jeg kunne godt fortælle anekdoter fra min ”lidelseshistorie”.  Diplomatisk sagt 

var der, da jeg startede med at holde foredrag, meget få, som havde lyst til at 

lægge øre til og vise interesse for, hvad der egentlig foregår, før den primære 

kræftbehandling starter. Det, der talte, var behandlingen – frem for alt. Det 

afspejler sig jo også i, at langt hovedparten af den imponerende kræftforskning, 

vi producerer i Danmark, har fokus på behandling.

– Det var den almindelige opfattelse, at når patienterne kom for sent ind, var 

det, fordi de praktiserende læger var nogle hundehoveder. Paradokset var, at 

Vi skal udvikle de praktiserende lægers kompetencer 
med hensyn til optimal visitering til udredning af kræft. 
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man heller ikke var til sinds at åbne dørene for at give dem support til at få 

lavet de relevante scanninger, for så ville man bare blive oversvømmet med 

patienter, som ikke fejlede noget alligevel.

Ny forståelse 
– De fleste af vores kritikere har været velmenende, og i dag viser mange af 

dem stor forståelse for, at kræftpatienters prognose i høj grad afhænger af, 

hvor tidligt man kommer i gang med at behandle sygdommen. 

– Den nye forståelse har også fået et konkret aftryk i den seneste kræftplan, 

som er udgangspunkt for, at vi i Danmark den 1. april i år kunne publicere 

verdens første pakkebeskrivelse for patienter med uspecifikke symptomer 

på kræft – en beskrivelse, som vi på centeret har været med til at udarbejde. 

Fremtiden
Du er i anden sammenhæng blevet citeret for, at en fokuseret indsats for 

tidligere diagnostik vil kunne aflæses som et løft i kræftoverlevelsen om bare 

3-5 år?  

– Det vil jeg gerne stå ved, for det tror jeg på bliver tilfældet. Men det er ikke 

sådan, at vi tror, at vi kan klare det hele ved hjælp af frontlinjediagnostik. Hvis vi 

skal forbedre danske kræftpatienters prognose, skal vi sætte ind på alle fronter 

med forebyggelse, tidlig opsporing, bedre kirurgi, stråleterapi og medicinsk 

behandling – og vi skal også sørge for, at kræftpatienter efter endt behandling 

får hjælp til at komme tilbage til livet igen. Hvis hele klaveret spiller, er jeg ikke i 

tvivl om, at vi kan gentage den succes, vi tidligere i Danmark har præsteret på 

hjertekar-området.

Hvor fører dine egne ambitioner dig hen i fremtiden?

– Lige nu har jeg nok at se til, der hvor jeg sidder – jeg holder utroligt meget af 

samarbejdet med de mange dygtige mennesker i og omkring centeret. 

Skal jeg kigge fremad, vil jeg sige, at kræftområdet er et meget konkret udtryk 

for det, som er min helt store interesse, nemlig at arbejde for, at almen praksis 

kan udvikles som et evidensbaseret speciale. Det er en interesse, som også 

er begyndt at få international bevågenhed, og det er måske dér et eller andet 

sted, man vil kunne finde mig ude i en ikke nærmere defineret fremtid.   

Vi er nødt til at have et sygehusvæsen, som understøtter 
frontlinjediagnostikken i almen praksis på en helt anden 
måde, end tilfældet er i dag.

Perspektiv & debat modtager gerne forslag til emner til vores 

nye artikelserie med portrætter af ildsjælene i den danske 

kræftbehandling.

Alle forslag kommer med i vores ekspertpanels votering. 

Til næste nummer består panelet af:

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

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

 hospital 

•	 Professor,	overlæge,	dr.med.,	klinikchef	Liselotte	Højgaard,	

 Rigshospitalets Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET 

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

 Mikael Rørth, Onkologisk klinik på Rigshospitalet

Send dit forslag med en kort begrundelse til kommunikationschef 

Morten Wiberg, Roche a/s. Mail til morten.wiberg@roche.com
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Tip en ildsjæl!

– Problemet er, at lægerne hidtil har været tvunget til at afvente, at patienterne bliver 
”pakkemodne” med klare alarmsignaler – hvilket jo ofte først sker, når sygdommen er 
fremskreden med en dårlig prognose, forklarer Peter Vedsted. 
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Vi er i starten af april, og Roche har inviteret danske journalister til seminar om 

udsigten til en måske snarlig EU-godkendelse af såkaldt biosimilære antistof-

fer. Konkret handler det om efterligninger af de originale biologiske mono-

klonale antistoffer, som har præget den nyere tids innovative gennembrud i 

behandlingen af specielt kræftsygdomme og leddegigt. Og banen er kridtet 

op – klinikeren versus repræsentanten for myndighederne. 

– Jeg vil personligt ikke kunne stå inde for at tilbyde mine patienter et usikkert 

biosimilært antistof som alternativ til en behandling, hvor vi har et originalt, 

veldokumenteret og velafprøvet monoklonalt antistof, påpeger professor, 

overlæge, dr.med. Julia Sidenius Johansen, som behandler kræft- og ledde-

gigtpatienter på Herlev Hospital.

– Monoklonale antistoffer er store og komplekse molekyler, og originalpro-

ducentens oprindelige moderstamcelle og fremstillingsproces er så unikke, at 

antistoffet i praksis ikke kan kopieres. Derfor vil det være forbundet med en 

stor risiko at skifte til et biosimilært dokumenteret alternativ, både når det gæl-

der effekt og sikkerhed. Særlig bekymrende er risikoen for langtidsbivirknin-

ger, som vi jo erfaringsmæssigt ved kan dukke op med mange års forsinkelse, 

når det gælder behandlinger med biologiske antistoffer, lyder den uddybende 

forklaring til Perspektiv & debat.

Originalproducenterne skal udfordres
Myndighederne er repræsenteret på seminaret ved Enhedschef i Sundheds-

styrelsens Enhed for lægemiddeludvikling og -evaluering , professor og 

overlæge Steffen Thirstrup:

– Hvis ikke vi udfordrer de originale producenter med konkurrence, vil de 

kunne fastholde deres monopolpriser uden tidsbegrænsning – og det holder 

selvfølgelig ikke, siger han. 

– Men der er ingen tvivl om, at vi med de monoklonale antistoffer står med 

større og langt mere komplekse molekyler, end vi hidtil har håndteret i 

reguleringen af de biosimilære lægemidler. Det indebærer også nye og mere 

omfattende krav til dokumentationen for biosimilaritet. Det er formodentlig en 

væsentlig del af forklaringen på, at vi endnu ikke har set det første biosimilære 

monoklonale antistof markedsført i Europa. Jeg ved, at der har været stor in-

teresse for at søge rådgivning hos EMA, men så vidt jeg ved, er der hidtil kun 

indsendt et par ansøgninger om godkendelse, fortæller Steffen Thirstrup. 

Hvad er biosimilære lægemidler?
På seminaret bekræfter Julia Sidenius Johansen, at der i de kliniske fagmiljøer 

indtil nu har været meget lidt fokus på emnet biosimilære lægemidler i almin-

bIosImILÆRE aNTIsToFFER:

Efterligninger 
- ikke kopier
Med forestående patentudløb er døren blevet åbnet på klem for behandling af kræft og leddegigt med biosimilære 
monoklonale antistoffer. Forventningerne til de økonomiske besparelser er store, men er det overhovedet muligt at love 
patienterne samme effekt og sikkerhed, som ved behandling med de originale præparater?
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delighed og biosimilære antistoffer i særdeleshed. Vi benytter derfor lejlighe-

den til at få Steffen Thirstrup til at forklare, hvad et biosimilært antistof er. 

– Udgangspunktet er et ønske om at kunne høste de samme samfundsøko-

nomiske fordele ved patentudløb af de biologiske lægemidler, som vi historisk 

har kunnet opnå med kopimedicin, generika, på de konventionelle lægemid-

lers område. Vi kan bare ikke kalde dem for biogenerika, fordi den betegnelse 

er forbeholdt 100 % identiske stoffer, og vi ved, at det ikke er muligt at frem-

stille nøjagtige kopier af de biologiske lægemidler, forklarer Steffen Thirstrup.

– Udfordringen for myndighederne er at udarbejde retningslinjer for, hvordan 

producenterne skal dokumentere, at deres nye biosimilære præparat er så 

sammenligneligt med det originale præparat, at man kan have tillid til, at det 

kan anvendes uden ændret effekt og sikkerhed for patienterne, siger han.

– Den udfordring bliver særligt stor, når det drejer sig om store komplekse 

antistofmolekyler, som originalproducenterne har fremstillet efter en unik og 

kompleks ”opskrift”, påpeger Steffen Thirstrup. Han understreger samtidigt, at 

der for myndighederne også forestår et stort pædagogisk arbejde med at få 

de behandlende læger til at forstå konceptet omkring biosimilars.

Det er similariteten, der skal dokumenteres
– Hvis de biosimilære præparater skal bidrage til at aflaste omkostningspres-

set på de offentlige sundhedsudgifter, forudsætter det både forståelse og 

accept blandt de klinikere, der skal bruge dem, pointerer han. 

– Hvis ikke vi udfordrer de originale producenter med konkurrence, vil de kunne fort-
sætte med at sælge deres biologiske lægemidler til monopolpriser uden tidsbegræns-
ning – og det holder selvfølgelig ikke, siger Enhedschef for Sundhedsstyrelsens Enhed 
for lægemiddeludvikling og -evaluering, professor og overlæge Steffen Thirstrup.

Usikkerheden om eventuelle 
langtidsbivirkninger er ikke et 
unikt problem for biosimilære 
præparater, men gælder også 
for nye innovative og analoge 

biologiske præparater.
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– Lægerne kan for eksempel som udgangspunkt have vanskeligt ved at ac-

ceptere forskellen på de dokumentationskrav, der stilles til et nyt præparat, 

og dem der stilles til et biosimilært præparat. For de nye præparater har 

vi fokus på dokumentationen for effekt og sikkerhed. For de biosimilære 

præparater har vi fokus på dokumentationen for similaritet – hvilket jo baner 

vej for, at det biosimilære produkt kan læne sig op ad den dokumentation 

for effekt og sikkerhed, som er tilvejebragt for det originale præparat.

– Det kræver både farmaceutiske, prækliniske og kliniske undersøgelser at 

dokumentere similaritet. I de kliniske forsøg skal der gennemføres såkaldte 

head-to-head studier, baseret på patientmodeller med specifikke markører og 

endepunkter, som man på forhånd har fundet ud af, vil kunne anvendes til at 

dokumentere similaritet. Det vil være meget specifikke protokoller, som kræver 

specifikke guidelines for forskellige produktgrupper. For de komplekse antistof-

fer må vi endda formode, at der skal laves specifikke krav til dokumentationen 

for hvert enkelt præparat og i nogle tilfælde måske også hver enkelt indikation. 

Her er en dialog med de kliniske forskningsmiljøer af meget stor betydning.

– En konsekvens heraf vil være, at et similært udviklet stof, som i den kom-

parative udviklingsproces viser sig at være mere effektivt eller sikkert end 

det originale stof, ikke vil kunne godkendes som biosimilært lægemiddel. 

Det skal udvikles og dokumenteres som et nyt stof via en randomiseret fase 

III-protokol, understreger Steffen Thirstrup. 

Skepsis
En af de skeptiske klinikere er Julia Sidenius Johansen.

– Jeg kan ikke se, at det i et velfærdssystem som det danske overhovedet 

er etisk forsvarligt at skulle sige til en patient, at vi har et godt og veldoku-

menteret behandlingstilbud til dig, men i stedet vil jeg give dig en billigere 

medicin, som måske virker lige så godt og måske er lige så sikker. Og jeg 

kan heller ikke rigtig forstå, hvordan vi med etikken i behold skal kunne 

rekruttere patienter til de studier, som er nødvendige for at dokumentere en 

eventuel biosimilaritet, siger hun.

 – De nye biologiske behandlinger af kræft og leddegigt har gjort en me-

get stor forskel for mange, meget syge patienter – hvilket selvfølgelig gør 

det endnu mere urimeligt at skifte til en behandling med en ukendt effekt 

og sikkerhed.

– I et land som Danmark bør vi trods finanskrise ikke fravælge de sikreste og mest 
velafprøvede behandlinger for at spare nogle penge, siger professor, overlæge, 
dr.med. Julia Sidenius Johansen, som ved siden af sine forskningsaktiviteter 
behandler kræft- og leddegigtpatienter på Herlev Hospital.
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– Jeg forstår godt, at tilliden til effekten og sikkerheden af de biosimilære 

lægemidler skal hvile på dokumentationen for similariteten med det originale 

stof. Men min skepsis går netop på, om man kan lave denne slutning med 

stoffer, som man ikke er i stand til at kopiere, som vi ikke fuldt ud kender 

virkningsmekanismen af, og som vi erfaringsmæssigt må regne med, kan 

udvikle alvorlige langtidsbivirkninger. Jeg stoler simpelthen ikke på, at mo-

dellen er holdbar i forhold til de patienter, som jeg møder i klinikken. 

Samfundsøkonomisk perspektiv
– Formålet med øvelsen er at bane vej for, at vi kan få mere behandling for 

pengene i vort offentlige sundhedsvæsen. Og udfordringen for myndighe-

derne er at udvikle dokumentationskrav, som kan sikre, at den biosimilære 

behandling kan gennemføres uden tab af effekt og sikkerhed for patien-

terne, lyder gensvaret fra Steffen Thirstrup.

– Usikkerheden om eventuelle langtidsbivirkninger er reel, men ikke unik 

for biosimilære præparater. Den gælder også for nye innovative og analoge 

præparater. Derfor er det selvfølgelig afgørende, at de biosimilære læge-

midler er underlagt nøjagtig den samme monitorering af bivirkninger som 

alle andre lægemidler, og at det naturligvis er muligt at spore en registreret 

bivirkning tilbage til det konkrete batch, der er anvendt til patienten, tilføjer 

han.

Alternative veje
Julia Sidenius Johansen forstår, at samfundet har behov for de besparelser, 

som man må forvente at kunne hente ind på de biologiske behandlinger 

efter patentudløb, men mener ikke, at det skal ske på patienternes risiko.

– Kunne man ikke via for eksempel påbud eller EU-forhandlinger fremtvinge 

prisreduktioner på de originale præparater efter patentudløb? Det kunne 

bane vej for tilsvarende besparelser uden patientrisici, spørger hun. Desuden 

vil gode biomarkører i blodprøver og væv i fremtiden kunne finde de patien-

ter, der vil have gavn af de originale præparater.

– Jeg tror indtil videre kun, at det er muligt at hente besparelserne hjem 

via markedskonkurrencen. Den har også den fordel, at den lægger pres på 

innovationen, idet den tilskynder de originale producenter til at udvikle helt 

nye og bedre lægemidler eller mere effektive versioner af deres allerede mar-

kedsførte præparater – til gavn for patienterne, påpeger Steffen Thirstrup. 

Han tror på, at de biosimilære antistoffer langsomt, men sikkert vil finde sin 

plads på lægemiddelmarkedet.

De kommer!
– Det er ikke simpelt og lige til, og det kan også godt være, at kompleksite-

ten i udviklingen af biosimilære antistoffer medfører, at besparelsen kommer 

senere og bliver mere marginal end forventet. Men jeg er sikker på, at de 

kommer, og jeg tror også på, at vi med erfaringerne stille og roligt vil kunne 

overbevise lægerne om, at de trygt kan begynde at anvende de nye, billigere 

alternativer, siger Steffen Thirstrup.

– Jeg vælger indtil videre at forholde mig til udfordringen fra de biosimilære 

antistoffer i rollen som læge for mine patienter – og vil have meget svært ved 

at parere ordre, hvis udviklingen kræver, at jeg ikke længere må ordinere det 

sikre og velafprøvede. Jeg har talt med flere kolleger, som deler den opfat-

telse, lyder slutmeldingen fra Julia Sidenius Johansen.

Jeg skal varetage mine patienters tarv og tror 
ikke på, at modellen er holdbar i forhold til de 

patienter, som jeg møder i klinikken.
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I januar 2012 udsendte Rigsrevisionen ”Beretning til Statsrevisorerne om mål, 

resultater og opfølgning på Kræftbehandlingen”. Undersøgelsen omfatter 

Sundhedsministeriet og de 5 regioner og er afgrænset til perioden 2007-2010. 

Undersøgelsen blev fokuseret på lungekræft, tyk- og endetarmskræft og kræft 

i æggestokkene – overordnet skulle følgende 3 spørgsmål belyses:  

1. I hvilket omfang er der afsat midler til kræftområdet, og har Ministeriet knyttet 

betingelser til og fastsat resultatmål for bevillingerne?

Konklusion: Ministeriet har ikke opstillet mål for kvaliteten af kræftbehandlin-

gen eller patienternes overlevelse. Ministeriet følger ikke kvaliteten af kræft-

behandlingen i de kliniske databaser. Regionerne følger ikke i alle tilfælde 

tilfredsstillende op på resultaterne fra de kliniske databaser.

2. Har Ministeriet opstillet mål for kvaliteten af kræftbehandlingen, patienternes 

ventetid og overlevelse, og er der sket en forbedring på disse områder?

Konklusion: Ministeriet har ikke opstillet mål for kvaliteten af kræftbehandlin-

gen eller for kræftpatienters overlevelse. Ministeriet har med de maksimale 

ventetider opstillet mål for, hvor længe kræftpatienter højst må vente på forun-

dersøgelse, behandling og efterbehandling – og har for patienter i pakkeforløb 

fastsat mål for, hvor lang tid der højst bør gå fra henvisning med begrundet 

mistanke om kræft til første behandling.

Regionerne har sikret, at en større andel af patienterne med lungekræft får den 

kvalitet i behandlingen, som er fastsat som mål i den kliniske database. Det er 

ikke muligt at vurdere, om der er sket en forbedring i opfyldelsen af kvalitets-

målene for tyk- og endetarmskræft og kræft i æggestokkene.

3. Følger Ministeriet og regionerne kvaliteten af kræftbehandlingen, patienternes 

ventetid og patienternes overlevelse?

Konklusion: Ministeriet følger ikke kvaliteten af kræftbehandlingen i de kliniske 

databaser. Regionerne følger ikke i alle tilfælde tilfredsstillende op på resulta-

terne fra de kliniske databaser. Ministeriet kan fortsat ikke følge, om de maksi-

male ventetider er overholdt, da overvågningen er baseret på skøn. Ministeriet 

vil imidlertid tage initiativ til at sikre fyldestgørende og løbende overvågning. 

Ministeriet kan ikke følge forløbstiderne i pakkeforløbene, da der ikke er 

etableret en detaljeret overvågning. Ministeriet vil nu sikre, at dette sker. 

Rigsrevisionen finder det særdeles utilfredsstillende, at Ministeriet ikke som 

oplyst har etableret en detaljeret overvågning af de maksimale ventetider. 

Det er anden gang, at dette påtales. 

Bl.a. som følge af de lange ventetider til behandling for bugspytkirtelkræft 

skal regionerne nu registrere alle forløbs-/ventetider vedrørende tid fra før-

ste fremmøde over start på behandling til iværksættelse af efterbehandling. 

Det er første gang, der foreligger data for disse forløbstider.

Reaktioner og det videre forløb
Det bemærkes fra politisk side, at der er sendt ca. 7 mia. kr. til kræftbehandlin-

gen, uden at det kan dokumenteres, at det har hjulpet. Ministeriet, Sundheds-

styrelsen og regionerne rykker sammen og beslutter, at nu skal de maksimale 

ventetider fandentudemig overholdes – ellers får det konsekvenser. 

Fra de faglige miljøer opfattes beretningen som meget skarp – undtaget 

bemærkningerne om den manglende monitorering af maksimale ventetider.

Men ellers er det da ikke så ringe: Danmark har en stråleterapipark i 

verdensklasse; ventetiderne er faldet markant siden 2007, især for de lange 

forløb; der er indført ny teknologi og medicin – næsten uden begrænsning; 

1-årsoverlevelsen er steget 3 % siden 2007; der er etableret 6 eksperi-

mentelle enheder, hvilket markant har reduceret henvisning til behandling i 

udlandet; der er afsat ca. 800 mio. kr. til realisering af målene i Kræftplan III; 

afrapporteringen fra DMCG-databaserne til regionerne er sat i system osv. 

Beretningen er en god GPS for de overordnede mål for kræftindsatsen. 

DMCG.dk har et lige så stort ansvar for at indfri disse mål og imødeser en 

invitation til, hvorledes vi gør det sammen. 

Dumpet! – men det er nu trods 
alt ikke så ringe endda

Af Torben Palshof, formand for DMCG.dk

Det mener jeg!
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