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Perspektiv & debats redaktion har denne gang 

talt med Kræftens Bekæmpelses nye direktør 

Leif Vestergaard Pedersen. Hans budskab til  

omverdenen i forbindelse med sin tiltrædelse i 

august var, at Kræftens Bekæmpelse skal være 

en del af sundhedsvæsenet, ikke et alternativ.

Hos Roche er vi stolte over at kunne bidrage til 

den fortsatte udvikling af behandlingstilbuddet 

til verdens kræftpatienter gennem forskning, 

udvikling og markedsføring af nye biologiske 

kræftlægemidler. I al ubeskedenhed er det også 

vores ambition at være og blive opfattet som en 

del af sundhedsvæsenet.

Jeg synes, at overlæge Benny Vittrup Jensen i 

et interview her i magasinet adresserer spørgs-

målet på en meget konkret og interessant måde. 

Hans budskab er, at lægemiddelvirksomhederne 

måske er de eneste, der kan løfte udfordringen 

med at frembringe de nye molekylærbiologiske 

stoffer, og at lægerne til gengæld har adgangen 

til de patienter, som er nødvendige for at finde 

ud af, hvordan man bruger stofferne med størst 

muligt udbytte. Det er en situation, der kalder på 

samarbejde uden fordomme.

Chefen for Roches onkologiske biomarkør-enhed 

i Basel, Stefan Scherer, er inde på det samme. 

I et interview fortæller han om, at udviklingen 

af biomarkører hos Roche ikke bare drejer sig 

om at føre de nye lægemidler og biomarkører 

”from bench to bedside”, men også tilbage igen. 

Formålet er gennem samarbejdet med lægerne 

at bidrage til hele tiden at blive bedre til at finde 

de rette patienter til de rette behandlinger.

Aktørerne i den danske kræftbehandling har 

naturligvis forskellige roller og interessemæssige 

udgangspunkter. Men målet, at udvikle behand-

lingstilbuddet til fremtidens kræftpatienter, er 

fælles og kalder på multidisciplinært samarbejde 

i ordets bredeste betydning. Det samarbejde er 

vi hos Roche altid parate til at medvirke til.

God læselyst!

Robin Turner

Adm. direktør

Roche a/s       

En del af sundhedsvæsenet Indhold
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Perspektiv & debat stiller skarpt på nye veje i

kræftbehandlingen i Danmark. Magasinets formål

er at sætte fokus på mulighederne og skabe

debat om udfordringerne i det nationale projekt,

der skal bringe den danske kræftbehandling op

på højeste internationale niveau.
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Kræftens Bekæmpelse vil være en 
del af sundhedsvæsenet

Læs Perspektiv & debat på nettet

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

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

Klik ind på www.cancer.roche.dk

Tarmkræftpatienterne lever længere
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To ud af tre tarmkræftpatienter mener, at tarmkræft er en overset sygdom 

i forhold til andre kræftsygdomme. Det viser en rundspørge blandt Patient-

netværket for Tarmkræfts medlemmer. 

Resultatet er i tråd med, at der er relativt begrænset fokus på området i 

medierne og i den offentlige debat. En undersøgelse, som Perspektiv & 

debat gennemførte i efteråret 2009 viste nemlig, at tarmkræft var emne for 

cirka 350 artikler i danske medier i 2008, mens emnet brystkræft optrådte i 

cirka 3.500 artikler samme år. Og det til trods for, at tarmkræft vejer lige så 

tungt i kræftstatistikken som brystkræft.

- Jeg har ofte tænkt, at bare jeg dog havde haft brystkræft, som er mere 

almen kendt og nemmere at forholde sig til. Der er ingen opmærksomhed 

på tarmkræft i pressen eller andre steder, fortæller en patient i rundspørgen 

blandt netværksmedlemmerne.

I skyggen af andre
Der er mange årsager til den holdning, der kommer til udtryk i citatet, mener 

Annelise Læssøe, bestyrelsesmedlem i Patientnetværket for Tarmkræft.

- Det er desværre op ad bakke, når du kæmper om opmærksomheden 

med andre kræftformer som for eksempel brystkræft. Bryster er bare mere 

tiltalende end tarme, og der har eksisteret en patientorganisation på området 

i mange år. 

- Vi må desværre erkende, at vi står lidt i skyggen af de andre kræftformer, 

når det gælder livskvalitet – og dermed ressourcer og opmærksomhed. 

Psykisk har vi de samme udfordringer, som andre kræftpatienter, men de 

fysiske følger af en tarmkræftsygdom fylder rigtig meget i hverdagen, 

fortæller Annelise Læssøe og fortsætter:

- Vi vil som alle andre mennesker ikke lade os begrænse, men på grund af de 

fysiske følger af en tarmkræftsygdom, isolerer mange mennesker sig og har 

svært ved at tale om deres sygdom med andre.

Tavshed og isolation
Rundspørgen blandt patientnetværkets medlemmer viser, at næsten hver 

tredje patient har haft svært ved at tale om sin sygdom. Og nogle tør simpelt 

hen ikke bevæge sig uden for hjemmets fire vægge, fordi de er bange for 

ufrivillig afføring, lugtgener mv.

- Tarmkræft og især sygdommens fysiske følger er tabu for rigtig mange, da 

de føler, at det er grænseoverskridende at tale om for eksempel afførings-

problemer eller stomi, som mange tarmkræftpatienter lever med, forklarer 

Annelise Læssøe.

Og tabuet er endnu større for omgivelserne. Hele 57 % af tarmkræft- 

patienterne har oplevet, at deres familie, venner og kolleger har haft svært 

ved at tale med dem om deres tarmkræftsygdom. En patient fra under- 

søgelsen beskriver det således:

Den tavse kræftsygdom
Tarmkræftpatienter kæmper med de samme udfordringer som andre kræftpatienter. Oveni kommer håndteringen 
af særligt belastende fysiske følger med tilhørende tabuisering, bekræfter en rundspørge blandt medlemmerne af 
Patientnetværket for Tarmkræft.

T E M A  ∙  M A V E -  o g  TA R M K R Æ F T  ∙  P a t i e n t e n

- Tarmkræft, tænker folk, det er afføring, og det lugter. Selv plejepersonale, 

der har en stomi, vil ikke stå frem og sige det til andre. Så det vil altid være en 

sygdom, man ikke taler med andre om uden for hjem og familie. Det er den 

tavse sygdom.

Åbenhed er det vigtigste værktøj
- Konsekvensen af den manglende kommunikation er, at mange føler sig 

ensomme og alene med deres problemer – og man får ryddet godt og grundigt 

op i sin vennekreds, forklarer Annelise Læssøe, som også oplevede tabuise-

ringen på sin arbejdsplads.

- Jeg er sikker på, at folk ikke var ligeglade med mig, men de turde ikke spørge 

mig om noget, og hvis jeg selv bragte det på banen, begyndte de at tale om  

noget andet, som om de ikke havde hørt mig. Nogle gav sågar udtryk for, at det 

var min egen skyld, at jeg havde fået kræft, fordi jeg ikke var gået tids nok til læge.

- Tavsheden fra omgivelserne resulterede i, at jeg valgte ikke at fortælle om min 

sygdom til venner og kolleger. Men som tiden gik, og jeg blev mere afklaret og 

stærk, åbnede jeg op. Og i dag er jeg ikke i tvivl om, at min egen åbenhed har 

været det vigtigste værktøj i kampen mod tabuiseringen af tarmkræft.

Etablering af stærk og synlig patientforening
Annelise Læssøe brugte især det skrevne medie, for eksempel mails til venner 

og familie og Kræftens Bekæmpelses ”Blog om kræft”, til at kommunikere om 

sin sygdom. Og det var da også på bloggen, at hun blev spottet af Kræft-

rådgivningen i Lyngby og inviteret til et møde med nogle få tarmkræftpatienter 

med henblik på at starte et netværk. Initiativgruppen inviterede i oktober 2008 

til et informationsmøde for tarmkræftpatienter for at se, om interessen for 

dannelsen af et netværk var til stede.

- Mødet var velbesøgt og understregede i den grad et behov for en patient-

platform. Så efterfølgende var vi en mindre gruppe, som stille og roligt arbej-

dede os hen imod etablering af et netværk.

- Siden opstarten har vi primært forsøgt at fokusere på at være synlige over for 

patienter og pårørende, og vi har måttet erkende, at som tarmkræftpatienter 

har vi i bestyrelsen endnu ikke haft overskud til at etablere en egentlig patient-

forening. Men alle medlemmer af bestyrelsen har store drømme for netværket, 

og på sigt er målet at skabe en stærk og synlig patientforening.

Jeg har ofte tænkt, at bare jeg dog havde haft brystkræft, som er mere 
almen kendt og nemmere at forholde sig til. 

Citat: Tarmkræftpatient

9%

3%

9%

29%

29%

57%
40%

62%

Ja
Nej
Ved ikke

Ja
Nej
Ved ikke

Ja
Nej
Ved ikke

68%

9%

3%

9%

29%

29%

57%
40%

62%

Ja
Nej
Ved ikke

Ja
Nej
Ved ikke

Ja
Nej
Ved ikke

68%

9%

3%

9%

29%

29%

57%
40%

62%

Ja
Nej
Ved ikke

Ja
Nej
Ved ikke

Ja
Nej
Ved ikke

68%

 Patientnetværket blev etableret i oktober 2008 og har ca. 150 

 medlemmer – både patienter og pårørende. 

 Netværket fokuserer på at:

   • udbrede viden om tarmkræft (analkræft, endetarmskræft 

   og tyktarmskræft)

  • støtte patienter og pårørende – både psykisk og fysisk 

  • forbedre behandlingsmuligheder for tarmkræft 

  • fremme forskning i senfølger 

  • samarbejde med landets kræftrådgivninger 

 Netværket afholder 5-6 temaaftener om året, som omhandler  

 emner relateret til tarmkræft, behandling, kost, fysiske og    

 psykiske følger mv. Temaaftenerne afholdes fortrinsvis på    

 Sundhedscenter for Kræftramte i København. 

 Find yderligere information om netværket på www.tarmkraeft.dk

Føler du, at tarmkræft er en 

overset sygdom i forhold til 

andre kræftsygdomme?

Har du på noget tidspunkt i 

dit sygdomsforløb følt, at du 

har haft svært ved at tale om 

din tarmkræftsygdom?

Har du på noget tidspunkt i 

dit sygdomsforløb følt, at din 

familie, venner og kolleger har 

haft svært ved at tale med dig 

om din tarmkræftsygdom?

* Rundspørgen er udført ved, at Patientnetværket for Tarmkræft udsendte mail med 
 spørgsmål til netværkets medlemmer. 35 medlemmer deltog i rundspørgen. 
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Resultat af rundspørge blandt Patientnetværket 
for Tarmkræfts medlemmer*

Patientnetværket for Tarmkræft

0 4

- Jeg ikke i tvivl om, at min egen åbenhed har været det vigtigste værktøj i kampen 
mod tabuiseringen af tarmkræft, fortæller Annelise Læssøe, bestyrelsesmedlem i 
Patientnetværket for Tarmkræft.



Nu kigger vi på molekyler!

– Det er nok lidt overraskende for mig at høre, at 

omkring to tredjedele af medlemmerne i Patient-

netværket for Tarmkræft oplever deres sygdom 

som overset i forhold til andre kræftsygdomme. 

I hvert fald er der ikke nogen tvivl om, at vi som 

onkologer i de seneste 10 år er blevet bedre til 

at hjælpe patientgruppen, lyder meldingen fra 

overlæge Benny Vittrup Jensen, som leder den 

gastrointestinale enhed på onkologisk afdeling 

på Herlev Hospital.

– Jeg ville jo ønske, at jeg kunne dokumentere 

udviklingen med danske tal, men indtil videre må 

vi kigge ud over landets grænser for at finde be-

viset for og forklaringen på, at det går patienter 

med fremskreden tarmkræft markant bedre end 

for 10 år siden, siger han. 

Begge dele finder man i USA, hvor læger fra to af 

de store kræftklinikker har analyseret udvikling-

en i overlevelsen for de patienter fra klinikkerne, 

der er diagnosticeret med metastaserende kræft 

i tyk- og endetarmen i perioden fra 1998 til 2006 

(se figur 1).

– Den amerikanske analyse påviser, at de mar-

kante fremskridt kan tilskrives to forhold, nemlig 

øget anvendelse af leverkirurgi og i de seneste år 

af nye kombinationsbehandlinger med kemo- 

terapi og biologisk målrettede stoffer. Jeg tror, 

at en dansk analyse vil kunne vise det samme 

billede, siger Benny Vittrup Jensen, som ærgrer 

sig over, at der ikke for længst er etableret en 

national dansk database, som kunne belyse 

udviklingen i behandlingen af patienter med 

metastaserende tarmkræft herhjemme, og som 

også vil kunne anvendes fremadrettet i den 

kliniske udviklingsforskning.

– Med en enestående homogen og velregistreret 

befolkning har vi jo alle forudsætninger for at 

kunne høste nyttig viden fra en klinisk database 

med registrering af alle danske patienter og med 

arkivering af biologisk materiale til anvendelse i 

den kliniske og molekylærbiologiske udviklings-

forskning, påpeger Benny Vittrup Jensen.

Frontspeciale
De forbedrede behandlingsmuligheder afspejler 

sig også i udviklingen af specialet, som ifølge 

Benny Vittrup Jensen i dag må betragtes som 

et højtprofileret onkologisk frontspeciale på linje 

med blandt andet brystkræft.

– Brystkræftlægerne startede allerede i 

slutningen af 1970’erne med den medicinske 

kræftbehandling, mens vi først kom rigtigt i 

gang omkring år 2000. Inden da behandlede vi 

ikke rutinemæssigt alle patienter med udbredt 

mave-tarmkræft. Ofte gav man ingen onkologisk 

behandling, men alene lindrende omsorg (best 

supportive care). Derfor er effekten af de fleste 

behandlinger sammenlignet med ingen behand-

ling. I modsætning til brystkræftområdet, hvor 

De senere års fremgang i overlevelsen for tarmkræftpatienter med fremskreden sygdom har banet vej for et onko-
logisk prestigespeciale i hastig udvikling. Det er der også behov for, for de næste store gennembrud forudsætter 
en dyberegående molekylærbiologisk forståelse for, hvordan de specifikke kræftsygdomme opstår og udvikles, 
vurderer en dansk specialist.

Den molekylærbiologiske udvikling og samarbejdet i de multidisciplinære 
teams er afgørende faktorer for forbedringen af kræftbehandlingen.

– Da jeg begyndte i onkologien i starten af 80’erne, havde onkologer og hæmatologer lidt drilagtigt fået ry for at være 
læger, der fik fingrene i klemme i kistelåget - som udtryk for den opgivende holdning, der var til at behandle patienter 
med kræft. I dag nyder onkologer en helt anderledes kollegial anerkendelse, siger overlæge og leder af den gastro-
intestinale enhed på onkologisk afdeling på Herlev Hospital, Benny Vittrup Jensen. 

T E M A  ∙  M A V E -  o g  TA R M K R Æ F T  ∙  L æ g e n

sådanne undersøgelser ikke er udført, har vi 

derfor i dag dokumentation for effekten af alle de 

behandlinger, der siden er indført i rutinemæssig 

klinisk praksis, fortæller Benny Vittrup Jensen, 

som ikke tøver med at karakterisere de sidste 10 

års udvikling på området som lidt af en revolution.

– Der en verden til forskel, som også kommer 

til udtryk i, at det er blevet meget nemmere at 

rekruttere unge læger til specialet. Jeg tror, den 

projektbaserede udvikling og samarbejdet i de 

multidisciplinære teams er en afgørende faktor 

for motivationen og har bidraget til, at onkologien 

i dag generelt hører til gruppen af prestige-

specialer.

 

Milepæle 

Benny Vittrup Jensen har også klare bud på 

de faktorer, som har haft størst betydning for 

udviklingen. 

– Kræftplan I fra 1999 og specielt opstramningen 

med kræftplan II fra 2005 satte fokus og priori-

tering på udredning og behandling af patienter 

med kræft.   

– En af de væsentligste faktorer er dog kommet 

ind ad bagdøren med internettet, som specielt  

fra 2002 har åbnet den danske befolknings ind-

blik i nye muligheder for behandling og også  

åbnet lægernes faglige udsyn til verdenen om-

kring os. Internettet har gjort det næsten umuligt 

ikke at indføre nye behandlinger, når de kom frem. 

– En anden milepæl i Danmark var etableringen 

af second opinion udvalget i 2004, som har bety-

det, at vi hurtigere har fået indført reelle behand-

lingsmæssige fremskridt. Effekten af ordningen 

blev forstærket af, at man samtidig tog medicin-

budgetterne ud af sygehusenes driftsbudgetter. 

I dag kan vi næsten med det samme gå i gang 

med nye behandlinger, hvis der i øvrigt er faglig 

enighed om, at de gavner patienterne.

– Sidst men ikke mindst har kortlægningen af det 

humane genom i 2003 og udviklingen af mole-

kylærbiologiske teknikker banet vej for et sandt 

paradigmeskifte i kræftbehandlingen, påpeger 

Benny Vittrup.  

Fremtiden
Når Benny Vittrup bliver bedt om at kigge 

fremad, hæfter han sig netop ved skiftet fra at 

behandle svulster og kræftceller til at behandle 

de ”syge” molekyler, som kræftcellen bruger for 

at overleve og vokse. Her ligger nøglen måske 

til, hvordan vi vinder kampen mod sygdommen, 

påpeger han.

– Men det kommer nok til at gå langsommere, 

end vi troede for et par år siden. Dengang så vi, 

at der var et mylder af nye biologiske, målret-

tede stoffer på vej. I dag må vi konstatere, at det 

endnu kun er tre biologiske kræftlægemidler til 

patienter med kræft i mavetarm-systemet, der er 

kommet igennem tragten, og vi ved stadig ikke, 

hvordan vi skal bruge dem sammen med kemo-

terapien med optimalt udbytte. 

– Vi har simpelthen endnu ikke forstået biologien 

godt nok. Vi er på rette vej, men jeg forestiller 

mig kampen mod kræften som en bestigning af 

et stort bjerg, hvor vi stadig nysgerrigt og opti-

mistiske bevæger os rundt ved foden af bjerget 

og kigger forhåbningsfuldt op, men ikke helt ved, 

hvordan vi skal bevæge os op mod toppen, eller 

hvor langt der er derop, siger han.

 

– En af mulighederne for at komme videre ser 

jeg i et tættere samarbejde mellem klinikerne 

og lægemiddelproducenterne. Samarbejdet er 

jo oplagt – industrien har stofferne, midlerne og 

den biologiske basisviden, og vi har patienterne, 

der skal til for lave de undersøgelser, som kan 

gøre os klogere på, hvordan vi bruger stofferne 

til størst gavn for patienterne, slutter Benny 

Vittrup Jensen.    
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I de sidste årtier er der er sket en betydelig forbedring af overlevelsen for patienter med metastatisk kolorektal kræft. Dette kan 
særligt tilskrives to forhold: 1) Brugen af nye kræftmidler, der særligt er øget siden 2004 og 2) tiltagende brug af leverkirurgi. 
Fra Kopetz S, et al. J Clin Oncol2009;27:3677

1) Undersøgelsen bag kurverne omfatter i alt 
2.470 patienter med mCRC behandlet på to 
højtspecialiserede klinikker i USA, Mayo Clinic 
og MD Anderson Clinic. Patienterne er periodi-
seret efter diagnoseår.

Ref.: Kopetz S et al. J Clin Oncol 2009;27:3677–83. 
Tilrettet af Roche a/s

Figur 1
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Kræftbehandling på internationalt 
niveau er multidisciplinær
Hvorfor taler alle i den moderne kræftbehandling om multidisciplinært samarbejde, og er det rigtigt, at tarmkræft-
lægerne er lidt længere fremme på området end andre kræftlæger? Vi har sendt disse og andre spørgsmål videre 
til to af landets førende tarmkræftlæger – og også bedt dem om at give et bud på, hvad samarbejdet i de multi-
disciplinære teams kommer til at betyde for organiseringen af fremtidens danske kræftbehandling.

T E M A  ∙  M A V E -  o g  TA R M K R Æ F T  ∙  M u l t i d i s c i p l i n æ r t  s a m a r b e j d e

– Der er ikke rigtigt noget nyt i erkendelsen af, at behandlingen af kræft er 

en udfordring, som bør deles mellem et kirurgisk og et onkologisk speciale. 

Det er måske mere nyt, at man i de seneste halve snes år har fået stigende 

opmærksomhed på også at inddrage de diagnostiske specialer, det vil sige 

patologerne og radiologerne, og at man har kunnet se fordelen i at sætte 

samarbejdet i system, siger professor, dr.med. Anders Jakobsen fra den 

onkologiske afdeling på Vejle Sygehus.

Meldingen fra Anders Jakobsen er et svar på vores spørgsmål om 

baggrunden for udviklingen af tarmkræftlægernes samarbejde i multi-

disciplinære teams (MDT). Det har vi også stillet til lederen af Kirurgisk 

Gastroenterologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital, overlæge dr.med. 

Henrik Harling.

– Vi har i forbindelse med implementeringen af den onkologiske for- og 

efterbehandling til kirurgien i mange år samarbejdet med onkologerne. 

Det nye er, at vi har kunnet se et behov for at få lagt dette samarbejde ind i 

faste rammer, så det ikke er tilfældigheder, der afgør, hvem der får behand-

ling, siger Henrik Harling.

– Det er den samme drivkraft, der ligger bag behovet for at få formuleret 

fælles faglige retningslinjer for behandlingerne og få etableret en data-

baseregistrering, som kan sikre kvaliteten i de kliniske beslutninger. Det 

har vi gjort på tarmkræftområdet siden 1990’erne, og det er måske en af 

årsagerne til, at man kan få et indtryk af, vi er særligt langt fremme i ud-

viklingen af samarbejdet i de multidisciplinære teams, siger han.

En win-win
– Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi på tarmkræftområdet er særligt 

langt fremme med MDT. Vore kolleger i bryst- og lungeteamene her i Vejle 

arbejder efter samme principper. Det er en arbejdsform, der over en tiårig 

periode er vokset frem sammen med udviklingen af pakkeforløbene, som 

nu også er indarbejdet i kræftbehandlingen i hele landet. Jeg tror, at de 

fleste onkologer her på sygehuset i dag ikke rigtigt kan huske, at det kan 

gøres anderledes, siger Anders Jakobsen.

– Men det er nok rigtigt, at vi på nogle områder måske er kommet længere 

end de fleste. For eksempel er det lykkedes i regi af Dansk Colorectal  

Cancer Gruppe at få etableret et landsdækkende uddannelsestilbud om 

MDT, siger Anders Jakobsen.

– Det er et vigtigt initiativ, som lægerne i Region Midtjylland har stor ære 

af, og som det – ikke uden sværdslag – tilmed er lykkedes at få regionerne 

til at finansiere, fortæller Henrik Harling. 

– Undervisningen forestås af udenlandske specialister og har til formål at 

skabe en fælles forståelse for helheden, og hvad de respektive discipli-

ner kan bidrage med. Som kirurger får vi for eksempel en forklaring på, 

hvorfor nogle af de nye biologiske kræftlægemidler hedder mab’ere og 

andre nib’ere, og hvad det betyder for deres måde at virke på. Forståelsen 

fremmer kvaliteten både i konfereringen af de enkelte patienter, og når vi 

sammen skal tænke kreativt om, hvordan vi kan gøre det endnu bedre, 

fortæller Henrik Harling.

 – MDT-samarbejdet betegner en udvikling med mange vindere og ingen 

tabere. Det er en fordel for patienterne, som bliver vurderet af alle specia-

listerne på en gang, det er en fordel for de yngre læger, som får mulighed 

for at lære af de erfarne læger. Og det er også en fordel for speciallægerne, 

fordi det tilskynder og motiverer os til at arbejde rationelt og på et fagligt 

højt niveau, siger Anders Jakobsen.

– Forudsat selvfølgelig at alle møder forberedt og har forståelse for, at kon-

ferencerne ikke bare skal bruges til at snakke om vind og vejr, er jeg også 

overbevist om, at det er rationelt for sygehuset at konferere patienterne 

multidisciplinært. Når konferencen er overstået, er beslutningerne truffet, 

og patienten kan med det samme få booket en tid til næste trin i behand-

lingsforløbet, tilføjer han. 

– Vi skal huske, at MDT-konferencen også kan medføre besparelser. Når vi 

for eksempel bliver bedre til at forhåndsvurdere, om vores patienter kan tåle 

en operation og andre af de behandlinger, vi har mulighed for at give, redu-

cerer vi risikoen for komplikationer, som ud over at være meget ulykkelige for 

patienterne også udgør en stor økonomisk belastning for systemet, supplerer 

Henrik Harling. 

Organiseringen
Principperne er de samme, men måden at gøre det på varierer fra center 

til center.

– Den konkrete organisering er i høj grad drevet af geografien. De centre, som 

både har kirurger og onkologer under samme tag, har det noget nemmere.  

– MDT-samarbejdet betegner en udvikling med mange vindere og ingen tabere, siger professor, dr.med. Anders Jakobsen, Vejle Sygehus.
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I Region Hovedstaden har vi ikke onkologi på Bispebjerg og i Hvidovre. 

Vi har derfor arrangeret, at onkologerne fra Rigshospitalet kommer fast til 

konference om fredagen, først på Hvidovre og efterfølgende hos os. Det 

betyder, at vi kan mødes fysisk, og det, mener jeg, er en fordel.

– Andre steder har man været nødt til at organisere samarbejdet som video-

konferencer, da der ellers vil blive brugt alt for megen tid på vejene. Det er  

jo kostbar tid, som går fra tiden hos patienterne, siger Henrik Harling. 

– Her i huset er trafikken lagt i et helt fast system. Patienterne visiteres 

fra egen læge på mistanke om tarmkræft, møder torsdag hos kirurgerne, 

som forestår skopierne og har forbooket tider til at få lavet de relevante 

skanninger og biopsier. Svarene på alle undersøgelserne er klar og 

fortolket af specialisterne, så vi den efterfølgende tirsdag kan mødes i 

det multidisciplinære team og blive enige om den fortsatte behandling. 

Det kommunikeres så til patienterne om onsdagen, hvor de samtidig kan 

få at vide, at de for eksempel skal møde hos os til strålebehandling om 

fredagen, fortæller Anders Jakobsen.

– Det er altid i overgangene, det kan gå galt, men den risiko er, så vidt jeg 

kan se, helt afskaffet i dette multidisciplinært organiserede pakkeforløb, 

tilføjer han. 

– Bliver alle jeres patienter med tarmkræft konfereret multidisciplinært?  

– Ja, det har vi valgt at gøre her på stedet. Det kræver selvfølgelig en vis 

disciplin at sikre, at vi ikke bruger en masse tid på at diskutere alle de 

ukomplicerede tilfælde. For dem betyder MDT-konfereringen en kvalitets-

sikring, mens det er i diskussionen om de relativt få komplicerede tilfælde, 

at MDT virkelig kommer til sin ret, siger Anders Jakobsen.

– Vi konfererer alle vores rektumpatienter multidisciplinært. For 20 år 

siden var overlevelsen af rektumkræft klart dårligere end for kolonpatient-

erne. De sidste 10-15 år har der både herhjemme og internationalt været 

fokus på at forbedre behandlingen af rektumpatienterne, og det har 

medført, at kurverne har krydset hinanden. Men det har også betydet, at 

kolonpatienterne har været lidt oversete, i hvert fald i kirurgien, og derfor 

kunne der være god grund til nu at prioritere kvaliteten i vores kolon-

kirurgi for eksempel via postoperativ evaluering i et bredere multi- 

disciplinært forum, siger Henrik Harling.

– Problemet er tiden. Når vi for eksempel er færdige med at konferere 

måske 25 patienter, er vi jo helt flade. Så det bliver virkelig en udfordring 

at finde plads og ressourcer, hvis vi for eksempel får dokumentation for, at 

kolonpatienter også kan have gavn af neoadjuverende kemoterapi, og at 

de derfor også bør MDT-konfereres, siger han.

Den kliniske forskning
– Der, hvor MDT efter min mening ikke mindst bliver interessant, er når vi 

diskuterer forskning. Det multidisciplinære approach præger for eksem-

pel i stadig stigende grad de internationale konferencer, siger Henrik 

Harling.

– Tidligere havde onkologerne og kirurgerne hver deres kongresser. I dag 

har vi flere kongresser, som er eksplicit multidisciplinært funderet, hvilket 

jeg personligt oplever som ekstremt inspirerende. I flere tilfælde har jeg 

prioriteret at høre på de onkologiske præsentationer frem for de kirurgi-

ske. Man kan sige, at vi bliver meget bedre klædt på til at forstå og tage 

diskussionerne med onkologerne om, hvorfor vi gør, som vi gør, og om 

man måske kunne gøre det anderledes med et bedre resultat eller på en 

mere rationel måde, forklarer han. 

– Der er ingen tvivl om, at den patientnære MDT-konferering er særde-

les stimulerende for den kliniske forskning. Samarbejdet giver i sig selv 

næring til at tænke kreativt og betyder også i mange tilfælde, at man kan 

udvikle perspektiverne i en protokol eller et projekt, som er undfanget i 

én af disciplinerne, siger Anders Jakobsen. 

– MDT giver ofte også inspiration til de biologisk orienterede ph.d.-

projekter, hvor vi leder efter biomarkører, som på forhånd kan fortælle 

os, hvilke patienter der har gavn af de forskellige behandlingsmuligheder. 

Forskningsaktivitet er en kvalitetsfaktor i kræftbehandlingen, og i dag tror 

jeg, vi kan sige, at vi ikke får nogen patienter ind, som vi ikke kan tilbyde 

inklusion i en protokol eller et projekt, siger han. 
– De ledsagende livsstilsrelaterede sygdomme er måske i virkeligheden den væsentligste årsag til, at vi endnu ikke kan matche behandlingsresultaterne i for eksempel Norge og Sverige, 
siger ledende overlæge på Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital, Henrik Harling, som også leder Dansk Colorektal Cancer Gruppes kliniske database.
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MDT er fremtiden
En mini-survey med 29 besvarelser fra danske kolorektal-
kræftlæger, som deltog på European Multidisciplinary 
Colorectal Cancer Congress 2010 i Nice i marts 2010,
bekræfter, at MDT er vejen frem. 

– Resultaterne er ikke gjort op, men jeg kan da se, at der er 
fuld opbakning bag ideen om at praktisere og udvikle vores 
fag gennem det multidisciplinære samarbejde, fortæller 
ledende overlæge på den onkologisk-hæmatologiske afdeling 
på Næstved Sygehus, Niels Henrik Holländer, som har taget 
initiativ til undersøgelsen.

Formålet var, ud over at afdække den generelle holdning til 
MDT blandt lægerne, at lægge op til en mere systematisk 
national videndeling og kvalitetsudvikling af området. 

– Vi sidder typisk i hver sin region og bygger vores egen 
MDT-organisation op uden rigtigt at vide, hvad der foregår  
i de andre regioner. Jeg tror derfor, der er et stort behov for  
at udveksle erfaringer og diskutere, hvordan vi bruger MDT 
på den bedste måde.

– I Region Vestsjælland bliver kirurgien nu samlet på 
Slagelse Sygehus, mens onkologien ligger på henholdsvis 
Næstved og Roskilde sygehuse. Det giver en transport-
mæssig udfordring, som vi med succes har løst gennem 
investering i videoudstyr til telekonferering, fortæller Niels 
Henrik Holländer. 

– Transporttiden går direkte fra den tid, vi har til at behandle 
patienterne. Vores udstyr gør det muligt for alle at se på de 
samme billeder i samme høje kvalitet, så hvad det angår tabes 
der ikke noget i forhold til konferering face-to-face.

– Men når emnet nu i den grad er sat på dagsordenen, er 
der god grund til at etablere en form for videnspredning 
på tværs af både kræftsygdommene og regionsgrænserne 
med det mål for øje, at vi bliver i stand til at praktisere MDT-
samarbejdet med det størst mulige faglige udbytte for vores 
patienter, slutter Niels Henrik Holländer.   

Spørgeskemaundersøgelse:
Komorbidteten
– Der tales meget om komorbidtet, og at pakkerne er uegnede til at hånd-

tere patienter, som lider af flere sygdomme end kræft. Har MDT-samarbejdet 

en løsning på det problem?

– Vi bruger meget tid på at vurdere komorbiditet på vores MDT-kon-

ferencer. Det er et vigtigt område, og de ledsagende livsstilsrelaterede 

sygdomme er måske i virkeligheden den væsentligste årsag til, at vi ikke 

kan matche behandlingsresultaterne i for eksempel Norge og Sverige. 

På endetarmskræftområdet ser det ud til, at vi helt kan fjerne forskel-

len i 30-dages dødelighed ved at korrigere analyserne for rygning, siger 

Henrik Harling, som leder den kliniske database i Dansk Colorektal Cancer 

Gruppe. 

– Jeg mener ikke, at vi har behov for rutinemæssig involvering af en intern 

mediciner eller andre i den anledning, men den multidisciplinære konfe-

rering af patienter med komorbidtet kan give anledning til at konsultere 

specialister fra andre områder, siger Henrik Harling.

Knasterne
– Er beretningen om MDT en solstrålehistorie uden knaster?

– For nogle år siden hørte man en gang imellem nogle udtrykke bekym-

ring for, om højtuddannede specialister kunne indordne sig under et 

system, hvor de ikke bare selv kunne bestemme det hele. Min erfaring er, 

at det i praksis ikke er et reelt problem, siger Anders Jakobsen.

– Tiden er et problem. Og hvis vi i fremtiden skal konferere endnu flere 

patienter, har jeg som ledende overlæge et stort problem. Konference-

tiden går jo fra tiden på operationsstuerne og regnes i DRG-systemet ikke 

for at være produktiv tid. Men da MDT-samarbejdet er en forudsætning 

for at sikre det internationale niveau i vores kræftbehandling, var det nok 

værd at diskutere, om det ikke ville gavne udviklingen, hvis konfereringen 

kunne udløse en DRG-takst, siger Henrik Harling.

– Hos os plejer vi at sige, at det går ikke, og så gør vi det alligevel. Jeg 

mener ikke, at administrative forhold og økonomiske begrænsninger skal 

kunne forhindre os i at gøre det, der fagligt set er det rigtige. Og gene-

relt er det mit indtryk, at alle, herunder også vores politikere, har indset 

fornuften i, at vi arbejder sammen på tværs af disciplinerne til gavn for 

patienterne, siger Anders Jakobsen.   

Fremtiden
– Kigger vi fremad med MDT-briller på, synes jeg ikke helt, at de senere 

års politiske satsning på kræftområdet er slået igennem i den konkrete 

planlægning af organisationen. Fokus har været på, at de enkelte enheder 

ikke kunne blive store nok, mens der har været mindre opmærksomhed 

omkring at få ommøbleret, så de discipliner, der skal samarbejde tæt, 

også blev placeret under samme tag, siger Henrik Harling.

– Måske ville det være formålstjenligt helt at nedbryde afdelingsstruk-

turen til fordel for at fremme det tætte samarbejde i diagnoserelaterede 

teams – altså tage den fulde konsekvens af, at lægearbejdet i fremtiden 

kræver, at man ikke bare er specialist i en disciplin, men også har et sær-

ligt fokus på for eksempel brystkræft, kolorektalkræft, lungekræft osv., 

siger han.

– Udviklingen mod yderligere specialisering inden for disciplinerne 

ser vi allerede i dag, hvor vi i GI-teamet ikke arbejder sammen med 

den patologiske afdeling, men med to patologer som er specialister 

på vores område. Så jeg mener, at det er realistisk at forestille sig, at 

vi i en ikke så fjern fremtid ikke længere har onkologiske og kirurgi-

ske afdelinger, men derimod centre der tager sig af behandlingen af 

specifikke kræftdiagnoser, siger Anders Jakobsen. 
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T E M A  ∙  M A V E -  o g  TA R M K R Æ F T  ∙  D e n  a g g r e s s i v e  k r æ f t s y g d o m

Behandlingen af mavekræft har indtil videre ikke påvirket dødeligheden af sygdommen mærkbart. På Odense 
Universitetshospital går man systematisk til værks for at bidrage til at knække kurven – hjælpen skal især  
komme fra udviklingen af nye kombinationsbehandlinger i det multidisciplinære samarbejde, forudser lederen 
af den gastrointestinale onkologiske enhed på hospitalet. 

Mavekræft – et 
behandlingsområde i udvikling

Mavekræft hører til blandt de vanskeligt behandlelige kræftsygdomme. 

Det håndfaste udtryk herfor kan aflæses i udviklingen af 5-års-overlevelsen 

i de nordiske lande, som i Danmark tegner en næsten vandret kurve 

for patienter, der er diagnosticeret frem til 2003 (se figur 1).

– For 10 år siden behandlede vi slet ikke de patienter med mavekræft, 

der ikke kunne opereres, med andet end best supportive care. Vi vidste, 

at kemoterapien kunne gøre en forskel, men vi rådede simpelthen ikke 

over de ressourcer, der skulle til for at begynde at behandle patienterne, 

fortæller professor, overlæge, ph.d. Per Pfeiffer, som leder behandlingen 

af de gastrointestinale kræftsygdomme på kræftafdelingen på Odense 

Universitetshospital.

 

– I dag er situationen en helt anden. Der er ikke længere nogle danske 

kræftpatienter i god almentilstand, som ikke bliver tilbudt en behandling. 

Og det gælder også for de godt 500 danskere, som hvert år får stillet diagno-

sen mavekræft, siger han.

– Vi kom i gang med den onkologiske behandling af mavekræftpatienter med 

udbredt sygdom i 2003. Og fra 2008 har vi også fået sat gang i den neoadju-

verende og adjuverende behandling, dvs. onkologisk for- og efterbehandling 

af de patienter, som det er muligt at operere, siger Per Pfeiffer. 

– Især det sidste må vi forvente, vil kunne aflæses i 5-års overlevelsen om 

2-3 år, da vi jo har dokumentation for, at for- og efterbehandlingen til opera-

tion reducerer risikoen for tilbagefald, tilføjer han. 

- Der er ikke længere nogle danske kræftpatienter i god almentilstand, som ikke bliver tilbudt en behandling - og det gælder også for de godt 500 danskere, som hvert år får stillet 
diagnosen mavekræft, siger professor, overlæge, ph.d. Per Pfeiffer, Odense Universitetshospital.

– Kurverne viser udviklingen i 5-års-overlevelsen for patienter, der er 

diagnosticeret frem til 2003. De fortæller derfor, at vi frem til omkring år 

2008 har en synligt ringere overlevelsesudvikling end i de øvrige nordi-

ske lande, mest tydeligt for kvinderne. Vi kender endnu ikke årsagerne 

til denne forskel – om det for eksempel er et resultat af danskernes 

holdning til at gå til læge med de tidlige symptomer, om det handler om 

livsstilsfaktorer – eller om det afspejler, at vi simpelthen har været dår-

ligere til at behandle. Personligt tror jeg, at organiseringen af behand-

lingsindsatsen kan have spillet en rolle, i hvert fald indtil implementerin-

gen af pakkeforløbene for nogle år siden, vurderer Per Pfeiffer.
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Ref. Klint A et al. Acta Oncol 2010; 49: s. 578-607. Tilrettet af Roche a/s
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Udviklingen i 5-års-overlevelsen for patienter diagno-
sticeret med mavekræft i de nordiske lande 1968-2003

Figur 1
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T E M A  ∙  M A V E -  o g  TA R M K R Æ F T  ∙  D e n  a g g r e s s i v e  k r æ f t s y g d o m

Udviklingen i effekten af behandlingen af mavekræftpatienter med udbredt 

sygdom ser ud til relativt at være sammenlignelig med, hvad man har opnået i 

behandlingen af andre solide tumorer. Figuren viser sammenhængen mellem 

ibrugtagningen af nye medicinske behandlingsregimer og udviklingen i patient-

gruppens overlevelse (afrundet median OS). Effekten af kombinationsbehand-

ling med den nyeste trestofs-kemoterapi + biologisk behandling med antistof 

er estimeret på baggrund af data fra undersøgelser, hvor stofferne har været 

anvendt i andre kombinationer.    

– Med den nyeste trestofsbehandling med kemoterapi har vi firdoblet den 

mediane samlede overlevelse i forhold til best supportive care, og ved at lægge 

antistofbehandling oven i ser det ud til, at vi kan vinde yderligere omkring 3 

måneder for de godt 15 % af patienterne, for hvem vi forventer, at behandlingen 

kan have effekt, siger Per Pfeiffer. 

Udarbejdet i samarbejde med Per Pfeiffer, OUH
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Udviklingen i den medicinske behandling af patienter 
med metastaserende mavekræftFigur 2

Patienter med resektabel sygdom
Per Pfeiffer bekræfter, at kræft i mavesækken er en vanskelig sygdom at be-

handle, blandt andet fordi en meget stor andel af patienterne diagnosticeres 

på et udviklingstrin, hvor muligheden for kurativ behandling er forpasset.

– Mavekræft ser ud til at have en evne til at sprede sig til andre organer 

meget hurtigere end for eksempel tarmkræft, og chancen for at kunne skære 

sygdommen væk ved operation er derfor tilsvarende mindre.

– Skal vi rykke på langtidsoverlevelsen gennem bedre behandling, handler 

det især om at reducere risikoen for tilbagefald med mere effektive onkolo-

giske for- og efterbehandlinger. Det er en udfordring, som vi i dag håndterer 

i det multidisciplinære samarbejde med deltagelse af kirurger, onkologer, 

patologer og billeddiagnostikere, forklarer Per Pfeiffer.

– Udover at reducere tilbagefaldsrisikoen, har vi også eksempler på, at vi 

med den onkologiske behandling af ikke-resektable patienter opnår så god 

respons, at de alligevel vil kunne opereres. Det lykkes endnu kun med et 

fåtal af patienterne, men at kunne genvinde muligheden for helbredende 

behandling er selvfølgelig et spændende perspektiv, og det er et eksempel 

på et felt, hvor det multidisciplinære samarbejde virkelig kommer til sin ret, 

påpeger Per Pfeiffer.

Patienter med ikke-resektabel sygdom
Behandlingen af patienter med udbredt mavekræft sigter i øvrigt som 

for andre solide tumorer på livsforlængelse og lindring af symptomer. 

Behand-lingen følger nationale guidelines og udvikles via kliniske under- 

søgelser, hvori man afprøver effekten af kemoterapi i forskellige kombinatio-

ner samt muligheden for at vinde yderligere terræn ved at kombinere med 

nye biologiske, målrettede terapier (se figur 2).

– Indtil videre er det primært kemoterapien, der har kunnet flytte overlevel-

sen, mens vi først for nylig har fået mulighed for at kombinere med godkendt 

biologisk behandling. I samarbejde med DECV (den danske eosfagus-cardia-

ventrikel cancer gruppe) har vi taget initiativ til en landsdækkende protokol, 

som har til formål at bidrage til, at vi kan anvende antistoffet på en måde, som 

sikrer patienterne det bedst mulige udbytte.

– Ligesom for andre solide, metastaserende tumorer prøver vi hele tiden at 

blive bedre til at bruge de stoffer, vi har til rådighed, samt selvfølgelig afvente, 

at der dukker nye og mere effektive stoffer op, slutter Per Pfeiffer.

Hvordan ser patientgruppen 
egentlig ud?
Per Pfeiffer og kollegerne i GI-enheden på OUH bidrager både via kliniske 

forsøg og ph.d.-projekter til at udvikle behandlingstilbuddet til patienter med 

mavekræft. Reservelæge Katrine Schønnemann fra enheden er i gang med 

et ph.d.-projekt, som skal kaste lys over, hvordan gruppen af patienter med 

mavekræft i virkeligheden ser ud.

 – Vi har en formodning om, at omkring 30 % af de patienter, der kommer i 

behandling, har resektabel sygdom på diagnosetidspunktet, mens omkring 30 % 

har lokal spredning, og 40 % har fjernmetastaser. Hertil kommer en gruppe, 

svarende til måske 20 % af alle patienter, hvis almentilstand er for dårlig til 

overhovedet at komme i kræftbehandling, fortæller Katrine Schønnemann.

– I projektet registrerer vi foreløbig over en 2-årig periode alle patienter i 

Region Syddanmark, der får stillet diagnosen mavekræft, for på den måde at få 

undersøgt, hvordan sammensætningen af patientgruppen i virkeligheden er, 

hvilke behandlinger de modtager og med hvilke resultater1, siger hun.

– Derved får vi også en reference for vores forsøgsprotokoller, idet vi kan 

sammenligne effekten af forsøgsbehandlingerne med effekten af den standard-

behandling, som tilbydes patienter, der ikke indgår i protokollerne.

Katrine Schønnemanns projekt omfatter også forskning i udvikling af bio- 

markører til prædiktiv klinisk anvendelse. Til dette formål indsamler hun vævs-  

og blodprøver fra patienter, der indgår i de relevante forsøgsprotokoller. Afledt  

af projektet forventer enheden på afdelingen også at få sat gang i en under- 

søgelse til udvikling af potentialet i PET/CT-scanning til tidlig evaluering af  

effekten af neoadjuverende kemoterapi.

– Det er ikke alle, som har effekt af forbehandlingen. Jo før vi kan se, 

om den virker, jo mindre er risikoen for, at sygdommen progredierer og 

forværrer patientens prognose, fortæller Katrine Schønnemann.

1) Registreringen omfatter alle patienter, der diagnosticeres med et såkaldt adenokarcinom (følsomt 
over for kemoterapi) i ventriklen, mavesæksåbningen og den nederste tredjedel af spiserøret. Læge, ph.d.-studerende Katrine Schønnemann, Odense Universitetshospital.

Ref.: Per Pfeiffer, OUH. 
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Store patientgrupper er ikke længere vejen til succes for lægemiddelvirksomhederne. I hvert fald ikke for Roche, 
som fokuserer udviklingen af nye kræftlægemidler på at finde de rette patienter til deres nye biologiske, målrettede 
lægemidler – fra ”bench to bedside” og tilbage igen. 

Udviklingen af biomarkører 
fortsætter efter lancering

– Jeg ved, at den modsatte opfattelse eksiste-

rer, men som en international lægemiddelvirk-

somhed har Roche absolut ingen interesse i 

at forsinke eller stoppe udviklingen af kliniske 

værktøjer til at sikre en mere individualiseret 

anvendelse af vores lægemidler – heller ikke set 

fra et forretningsmæssigt synspunkt.

Meldingen kommer fra Dr. Stefan Scherer, der 

leder en gruppe hos Roche på 10 medarbej-

dere, som arbejder med den sene udvikling af 

biomarkører til virksomhedens kræftlægemidler. 

Gruppen, som udgør omkring en tiendedel af 

den samlede onkologiske bimarkørstab hos 

Roche, har eksisteret i næsten 8 år. Og den er 

ifølge Stefan Scherer et meget konkret udtryk 

for, at Roche er gået et skridt videre i bestræ-

belserne på at virkeliggøre ideen om individua-

liseret kræftbehandling end de fleste andre 

lægemiddelvirksomheder.

– Normalt undersøger virksomhederne mulig-

hederne for at udvikle deres nye lægemiddel 

med en prædiktiv biomarkør i de tidlige fase I  

og II undersøgelser. Hvis dette ikke lykkes,  

konkluderer de meget ofte, at muligheden for  

at finde en klinisk relevant markør er meget  

ringe eller ikke-eksisterende. 

 .. og tilbage igen

– Hos Roche giver det integrerede samarbejde 

mellem vores lægemiddel- og vores diagnosti-

ske division mulighed for at anlægge en særlig 

strategisk tilgang i arbejdet med at udvikle bio-

markører. Eksempelvis betyder det, at vi giver 

den sene udvikling en særlig prioritet, typisk i 

forbindelse med gennemførelse af vores fase III 

og IV undersøgelser.

– Målet er ikke bare at føre lægemidlerne og 

biomarkørerne  hele vejen ”from bench to bed-

side”, men også - så at sige - at etablere et loop, 

som sikrer, at der bringes viden tilbage ”from 

bedside to bench”. Det betyder, at arbejdet med 

at udvikle biomarkører fortsætter med fuldt 

fokus, også når det gælder lægemidler, som 

allerede markedsføres og anvendes i klinisk 

praksis, forklarer Stefan Scherer.

– Det er et arbejde, som involverer tæt samar-

bejde med partnere i de akademiske, kliniske 

miljøer. Samarbejdet giver dem mulighed for 

at drive klinisk forskning og at publicere, og 

derudover hviler det selvfølgelig på vores fælles 

interesse for at optimere patienternes nytte af 

behandlingen med de nye lægemidler.

– I næsten alle vores tæt på 30 igangværende 

fase III undersøgelser indgår et biomarkør-

program. Det gælder også mange af vores fase 

IV-undersøgelser, men her er det dog ikke altid 

relevant. Nogle af undersøgelserne inklude-

rer få patienter og fokuserer på at belyse en 

helt særlig klinisk problemstilling, og da der 

ikke indgår en kontrolarm i undersøgelserne, 

giver de ikke mulighed for konkret at evaluere 

en biomarkørs prognostiske eller prædiktive 

potentiale.

Heterogene patientgrupper 

– I dag ved vi, at de traditionelle onkologiske 

diagnosegrupper er ekstremt heterogene med 

hensyn til de molekylære og genetiske egen-

skaber, som ligger til grund for udviklingen af 

de nye biologiske, målrettede lægemidler. 

Som lægemiddelvirksomhed arbejder 
vi aldrig på et stillestående marked.

– I næsten 40 år har man – ikke uden en vis 

succes – udviklet kræftlægemidler, som angriber 

sygdommen på tværs af denne heterogeni-

tet. Men skal vi nå videre, bliver vi nødt til at 

fokusere. Hvis du fortsat forsøger at bringe dine 

nye lægemidler frem til markedet alene ved 

hjælp af store fase III undersøgelser i de store 

diagnosegrupper, risikerer du at miste effekt på 

studiernes primære endemål, som for eksempel 

den progressionsfri overlevelse (PFS) og den 

samlede overlevelse (OS). Det reducerer igen 

chancen for at få en markedsføringstilladelse for 

det nye lægemiddel.

– Vi har set eksempler på, at statistisk signifi-

kante, men kvantitativt begrænsede effektdata 

har medført, at både de regulerende myndig-

heder og lægerne har sat spørgsmålstegn ved 

nytten af behandlingen for patienterne. Men hvis 

du kan præsentere en gevinst i den mediane PFS 

på omkring 5-6 måneder, er der ikke nogen, der 

rejser denne diskussion. Statistisk signifikans og 

klinisk relevans er ikke nødvendigvis det samme, 

siger Stefan Scherer.

Den sene biomarkørudvikling

Når det gælder de allerede markedsførte 

lægemidler, kunne det være nærliggende at tro, 

at den fortsatte jagt på biomarkører indebærer 

en risiko for at miste patientvolumen og dermed 

omsætning for lægemiddelvirksomheden. Men 

sådan ser man ikke på det i Roche, understreger 

Stefan Scherer.

– Erfaringen har vist, at det, selv når det gælder 

biologiske, målrettede stoffer, kan være vanske-

ligt at identificere nyttige prædiktive biomarkører. 

Hvis lægemidlet alligevel viser sig at være nyttigt, 

bør fraværet af en prædiktiv biomarkør ikke 

forhindre patienternes og lægernes adgang til at 

tage det i brug.   

– Men som lægemiddelvirksomhed arbejder vi 

aldrig på et stillestående marked. Der vil altid 

være konkurrerende virksomheder, der arbej-

der med udvikling af lægemidler til de samme 

patientgrupper som vores. Det er godt, fordi det 

øger patienternes og lægernes mulighed for at 

få stillet bedre behandlinger til rådighed. Men 

det øger også hele tiden behovet for værktøjer til 

at kvalificere valget mellem alternative behand-

lingsmuligheder. Og for os er det en tilskyndelse 

til fortsat at udvikle biomarkører til at identificere 

de patienter, som har særlig god effekt af vores 

lægemidler.

– Når alt kommer til alt, er der ikke nogen konflikt 

mellem på den ene side vores og på den anden 

side patienternes og lægernes interesser. Det 

fælles mål er at optimere effekten af den behand-

ling, der kan tilbydes kræftpatienterne, og for 

os er dette mål også den rette vej til at sikre den 

fremtidige forretningsmæssige succes, slutter 

Stefan Scherer.

– Erfaringen har vist, at selv når det gælder biologiske målrettede kræftlægemidler kan det være svært at identificere klinisk nyttige biomarkører. Men Roches forskning i biomarkører 
stopper ikke, når vi har fået en markedsføringstilladelse, siger Dr. Stefan Scherer, som leder en særlig afdeling hos Roche, som undersøger biomarkører i de sene udviklingsfaser af 
virksomhedens kræftlægemidler. Fotograf: Søren Holm-Møller
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Den europæiske lægemiddelmyndighed EMA lægger pres på lægemiddelvirksomhederne for at udvikle prædiktive 
biomarkører for de nye targeterede kræftlægemidler. Men det er stadig lægemidlets effekt og sikkerhed, der er 
afgørende for at få en markedsføringstilladelse. 

Interessen for at optimere kræftbehandlingen 

gennem udviklingen af prædiktive biomarkører 

præger den kliniske kræftforskning. Men den er i 

høj grad også slået igennem hos de regulerende 

myndigheder på begge sider af Atlanten, fortæller 

den danske repræsentant i EMAs ekspertgruppe 

CHMP, overlæge Jens Ersbøll, Sundhedsstyrelsen.

– På de månedlige konferencer med vore ame-

rikanske kolleger i FDA ser vi, at det meget ofte 

er de samme spørgsmål om biomarkører, vi stiller 

til lægemiddelvirksomhederne. Det afspejler den 

udvikling, som har fundet sted i de seneste år: 

Som lægemiddelvirksomhed slipper man ikke 

længere af sted med at søge godkendelse af et 

nyt targeteret lægemiddel uden at blive mødt med 

spørgsmålet fra de regulerende myndigheder: 

Hvad har I af biomarkører?

– Det er ikke ensbetydende med, at man ikke 

kan få godkendt et nyt lægemiddel uden en 

biomarkør – i sidste ende er det stadig de hårde 

kliniske endpoints, som er afgørende for en 

markedsføringstilladelse. Men det er udtryk for, 

at vi som regulerende myndighed i højeste grad 

er opmærksomme på, at der er et meget stort 

behov for ikke bare at udvikle nye behandlinger, 

men også for at få stillet værktøjer til rådighed til at 

finde de rigtige patienter til de nye behandlinger, 

siger Jens Ersbøll.

– De nye lægemidler er jo udviklet til at angribe 

veldefinerede molekylære targets, så tanken om 

også at kunne finde molekylære markører, som 

kan prædiktere effekt af behandlingen, ligger jo 

lige for, tilføjer han. 

Behovet
– Når vi som regulerende myndighed ser, at et nyt 

kræftlægemiddel har beskedne responsrater på 

10, 15 eller 20 procent, rejser det spørgsmålet, om 

man dog ikke kan finde en markør, så træfsik-

kerheden i patientgruppen bliver højere. Og det 

spørgsmål sender vi videre til virksomheden. Så i 

dag slipper de ikke for som minimum at gøre rede 

for, hvilke tanker og bestræbelser de har gjort sig, 

for at finde frem til den optimale måde at anvende 

lægemidlet på.  

– Modstridende signaler fra forskellige kliniske 

studier med samme lægemiddel kan også være en 

faktor, som skærper interessen for at finde biomar-

kører. Hvis for eksempel et resultat fra ét studie 

ikke rigtigt kan genfindes i opfølgende studier, er 

det noget, vi lægger mærke til.  

– økonomien spiller givet også en rolle for den 

skærpede interesse for biomarkører, men som 

regulerende myndighed handler det nok så meget 

om sikkerhed. Hvis vi kan se, at 80 procent af en 

patientgruppe ikke responderer,  pålægger man jo 

et stort antal patienter en unødvendig byrde i form 

af bivirkninger, og det er selvfølgelig en faktor, 

som vi må tage i betragtning, siger Jens Ersbøll. 

Element i rådgivningen
EMAs dialog med lægemiddelvirksomhederne om 

biomarkører starter ofte tidligt i udviklingsforløbet 

for de konkrete præparater. 

– Interessen for biomarkørerne kommer på banen 

allerede i vores rådgivende funktion, som typisk 

handler om at vejlede om tilrettelæggelsen af et 

udviklingsprogram. Budskabet til virksomhederne 

er, at det vil være klogt fra starten at forsøge at 

udvikle biomarkører og tests, som i sidste ende 

kan sikre en individuelt målrettet anvendelse af 

lægemidlet, siger Jens Ersbøll, som mener, at 

industrien allerede har vænnet sig til denne nye 

dagsorden i dialogen med myndighederne. 

Budskabet er forstået
– For nogle år siden mærkede vi en vis modstand, 

når vi anbefalede at integrere et biomarkør- 

program i fase II og III undersøgelserne. For det 

ér besværligt, når man først skal have accept af 

patienterne og dernæst skal bruge en masse 

tid på at udtage for eksempel en ultralydsvejledt 

biopsi fra et vanskeligt tilgængeligt sted. Det er 

ikke alle centre, der kan overtales til at gøre det. 

EuropEan MEDIcInES agEncy:

Hvad har I af biomarkører?
– Vores budskab er, at man så må placere sine  

undersøgelser på de centre, som kan og vil ind-

hente prøverne, og gå uden om de øvrige. 

Og i dag er det mere sjældent, vi hører indvendinger 

fra virksomhederne. De ved godt, at vejen til den 

endelige godkendelse kan blive lettere, hvis man 

har fulgt vores rådgivning og selvfølgelig samtidig 

kan præsentere overbevisende data.

– Jeg tror i det hele taget ikke, at lægemiddelvirk-

somhederne længere er konservative på dette om-

råde – og sikkert med god grund: Hvis man udover 

lægemidlet også kan levere værktøjet til at finde ud 

af, hvem der skal have det, så er der nok ingen tvivl 

om, at de, der skal betale, også vil acceptere en 

højere pris, siger Jens Ersbøll

– Vores budskab til virksomhederne er, at det vil være klogt fra 
starten at forsøge at udvikle biomarkører og tests, som i sidste ende 
kan sikre en individuelt målrettet anvendelse af lægemidlet, siger 
overlæge Jens Ersbøll, som er Lægemiddelstyrelsens repræsentant i 
EMAs ekspertgruppe CHMP.

Modstridende signaler fra forskellige kliniske studier med samme 
lægemiddel kan skærpe interessen for at finde biomarkører.

I modsætning til FDA forholder EMA sig ikke til validiteten 
af de testteknologier, som skal anvendes, når biomarkør-
erne tages i praktisk brug af klinikerne.

– Det er ikke selve biomarkørtesten, vi godkender, men 
vi forholder os til den kliniske relevans af testen, sådan 
som denne er belyst i de kliniske undersøgelser. En EMA- 
godkendelse er en tilladelse til at markedsføre lægemidlet 
til en veldefineret patientgruppe, som måske er karakteri-
seret ved hjælp af en specifik biomarkørtest. Hvad angår 
testteknologien, forudsætter vi, at denne er valideret og 
klar til klinisk anvendelse, siger Jens Ersbøll.

– Vi har set eksempler på, at en nyudviklet biomarkør har 
givet anledning til en ændring af en tidligere godkendt 
indikation for et targeteret kræftlægemiddel. Men også 
her er det lægemidlet og dets anvendelse – og ikke den 
nye biomarkørtest i sig selv – vi godkender, tilføjer han.
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EMA godkender lægemidlets  
anvendelse – ikke biomarkørtesten

Europa
En kommercielt udviklet biomarkørtest skal i Europa 
ikke godkendes af EMA, men CE-mærkes i henhold til 
retningslinjerne i et særligt direktiv for in vitro diagnostisk 
medicinsk udstyr, (IVD-Direktiv 98/79/EC, 27.10.1998). 
CE-mærkning styres af den virksomhed, der står bag 
markedsføringen af testen, og direktivet udstikker 
nærmere retningslinjer for, om virksomheden selv kan CE-
mærke, eller om den skal  valideres af en ekstern part.

USA
De amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) har en 
særlig enhed, der står for vurdering og godkendelse 
af biomarkørtest. FDA yder tidlig rådgivning til den 
virksomhed, som står for test-udviklingen, og udsteder en 
såkaldt Investigationel Device Exemption–godkendelse, 
som tillader anvendelse af testen i det kliniske udviklings-
program. Denne endelige godkendelsesproces af testen 
forløber parallelt med udviklingen og godkendelsen af 
lægemidlet.   

Ref. Winther H, Jørgensen JT. Drug-Diagnostic Co-Devel-
opment in Cancer. Pharmaceutical Medicine 2010; 24:6.

Kan en biomarkør udvikles og gøres klar til klinisk anvend-
else på baggrund af retrospektive analyser af kliniske 
undersøgelser med arkiveret vævsmateriale? I forårets 
udgave af Perspektiv & debat fortalte vi om en stigende 
interesse i de kliniske forskningsmiljøer for at forkorte 
biomarkørernes vej ud til patienterne ved at acceptere to 
velgennemførte uafhængige retrospektive analyser som 
evidens for den kliniske nytteværdi af biomarkøren.

Både fra de regulerende myndigheder og fra lægemid-
delindustrien lyder meldingen dog, at den endelige bevis-
byrde for en biomarkør stadig skal løftes i en prospektiv, 
kontrolleret undersøgelse.

– Retrospektive analyser er meget værdifulde for vores 
biomarkørudvikling, men kun som værktøj til at lede vores 
forskning i den rigtige retning. Den første retrospektive 
analyse genererer hypoteser og fører måske 5 ud af 20 
potentielle markører videre til retrospektiv analyse i en 
ny undersøgelse. De biomarkører, som kommer positivt 
igennem den anden analyse, er så klar til prospektiv af-
prøvning, siger Stefan Scherer, som leder en afdeling hos 
Roche, der har ansvaret for den onkologiske biomarkør-
udvikling i de sene udviklingsfaser.

– Lægerne kan godt vælge at anvende en biomarkør 
alene på grundlag af retrospektiv evidens, men i Roche, 
hvor vi udvikler nye målrettede lægemidler og mulige 
biomarkører med henblik på markedsføring, kan vi ikke 
springe den endelige prospektive validering over, under-
streger Stefan Scherer.  

Også hos de regulerende myndigheder understreges 
behovet for prospektiv evidens.

–  Vi anerkender selvfølgelig, at de retrospektive analyser 
kan være interessante og hypotesegenererende, men 
når vi skal vurdere et nyt stof og værdien af en tilhørende 
biomarkør, er jeg sikker på, at vi fortsat vil efterspørge 
de fremadrettede undersøgelser, siger overlæge Jens 
Ersbøll, Lægemiddelstyrelsen. 

– For biomarkører, som sigter på at optimere anvendelsen 
af for længst ibrugtagne lægemidler som for eksempel 
ældre kemoterapeutiske stoffer i onkologien, kan der 
være gode grunde til at overlade det til klinikerne selv at 
tage stilling til, hvornår biomarkørerne er tilstækkeligt 
valideret til mere rutinemæssig klinisk anvendelse.

– Her er der tale om et rent videnskabeligt funderet ud-
viklingsarbejde uden kommercielle interesser involveret, 
og stoffernes effekt- og sikkerhedsprofil er jo tidligere 
blevet vurderet af myndighederne, siger Jens Ersbøll.
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Retrospektiv eller prospektiv 
evidens?
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Godkendelse af biomarkørtesten
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Står det til den nye direktør for Kræftens Bekæmpelse, bliver den slagkraftige patientforening aldrig et alternativ til 
det etablerede sundhedsvæsen. Vi skal være en del af det, siger Leif Vestergaard Pedersen, som lægger op til, at 
den fremtidige dialog med kræftlægerne skal være konstruktiv, men også give plads for gensidig nødvendig kritik. 

Vi er både en del af sundheds-
væsenet – og på kant med det

– Sverige og Norge!

Svaret falder prompte fra Kræftens Bekæmpelses nye direktør Leif Vester-

gaard Pedersen, når vi spørger ham, hvilke lande vi egentlig skal kigge over 

skulderen, hvis vi vil have et internationalt perspektiv på kvaliteten i den 

danske kræftbehandling.

– Derved undgår vi diskussionen om, hvorvidt de data, vi bruger, nu også 

helt kan sammenlignes. Og det interessante er jo, at sammenligningen 

med Sverige og Norge stadig rummer en betydelig udfordring. For nok er 

overlevelsen af kræftsygdommene på mange områder forbedret i Danmark, 

men det er de også for nordmændene og svenskerne, og derfor har vi stadig 

det samme efterslæb, som da der blev sat gang i kræftplanerne for små 10 

år siden.

– Man kan så glæde sig over, hvad vi hører fra brystkræftlægerne, nemlig at 

når screeningsprogrammet for brystkræft er slået helt igennem, så er efter-

slæbet på brystkræftområdet indhentet i forhold til Sverige – ja, vi er måske 

endda kommet en lille smule foran.

– Jeg ved godt, at begrebet kræftbehandling i verdensklasse er lidt luftigt, 

men ser vi bort fra en særlig udfordring med vores livsstil, mener jeg, at vi 

i Danmark med en velfungerende organisation og en særdeles homogen 

befolkning har de optimale forudsætninger for at få bragt den danske kræft-

mortalitet ned blandt de laveste i verden. Og vi skal i hvert fald have lukket 

hullet i forhold til Sverige og Norge, pointerer Leif Vestergaard Pedersen.

En status

54-årige Leif Vestergaard Pedersen kommer, som det vil være mange be-

kendt, fra en stilling som sundhedsdirektør i Region Midtjylland og tog sæde 

i direktørstolen i Kræftens Bekæmpelses hovedresidens på Strandboule-

varden i København den 1. august 2010. Kontoret er det samme, som da 

Perspektiv & debat for et par år siden besøgte hans karismatiske forgænger, 

Arne Rolighed, men indretningen er vist blevet lettere fornyet. Vi har inviteret 

os selv på lykønskningsbesøg – og benytter selvfølgelig lejligheden til at få 

den nye direktørs bud på, hvor langt vi efter to handlingsplaner og en akut-

plan er kommet med kræftindsatsen i Danmark.

– Hvad er godt, og hvor er der stadig mangler?

– Vi har fået samlet kræftbehandlingen på færre enheder, og det er jeg sikker 

på vil bidrage til at øge kvaliteten: øvelse gør mester, og vi får også samlet 

fagmiljøernes diskussion og fokus på fortsat udvikling.

– Et andet højdepunkt er selvfølgelig kræftpakkerne, som har givet fast 

grund under fødderne og enighed om, hvad det nu lige er, patienten skal 

igennem, i hvilken rækkefølge og hvor hurtigt.

– Jeg vil også nævne, at den første kræftplan fra 2004 havde den skønhed i 

sig, at vi fik en hårdt tiltrængt opjustering på strålebehandlingsområdet. Det, 

der mangler nu, er måske også at tage den demografiske og teknologiske 

udvikling i ed. Det er jo et område i rivende udvikling, og er vi for eksempel 

sikre på, at vi også har PET/CT-kapacitet nok om 2 år?

– Vi har de optimale forudsætninger for at få bragt den danske kræftmortalitet ned 
blandt de laveste i verden. Og vi skal i hvert fald have lukket hullet i forhold til Sverige 
og Norge, siger Kræftens Bekæmpelses nye direktør Leif Vestergaard Pedersen.
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– Det ville da være mærkeligt, hvis vi med en så eksplosiv udvikling, som vi har haft, også har nået at få 
tilpasset organisationen og alle arbejdsgange til det nye aktivitetsniveau, mener Leif Vestergaard Pedersen.

– Og når vi er ved manglerne, så går der jo stadig for lang tid i forløbene 

for mange af patienterne i forhold til de mål, der er lagt ind i pakkerne. Der 

er opstået lidt forvirring om sammenhængen mellem pakkernes mål og 

behandlingsgarantien, men det er vigtigt, at vi bevarer et fælles fokus på at 

sikre, at de fagligt begrundede ventetider i pakkerne realiseres. Derudover 

kunne man også spørge, om alle de fastsatte måltal i pakkerne helt korre-

sponderer med ambitionen om et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det kan 

aldrig være et mål i sig selv, at mennesker med en livstruende sygdom skal 

vente på at blive behandlet.

– Endelig bør vi være opmærksomme på, at der også er udfordringer 

ved samlingen af behandlingerne på færre og større enheder. Vi kan for 

eksempel endnu ikke give et svar på, hvordan vi løser komorbiditetspro-

blemet, altså det fænomen, at vi ikke har kunnet registrere nogen over-

levelsesfremgang for kræftpatienter, som udover kræftsygdommen også 

lider af andre sygdomme. Vi ved heller ikke, om den formodentligt fortsatte 

centralisering vil skabe et complianceproblem – der bør vi kigge på, om 

den måde, vi indretter systemet på, kan imødekomme de særlige behov 

hos patienter, som følger en behandling meget langt fra hjemmet, siger Leif 

Vestergaard Pedersen.     

Økonomien

Selvfølgelig er vi på Perspektiv & debats redaktion også fristet af at udfor-

dre en af vores sundhedsvæsens centralt placerede eks-kassebestyrere 

på spørgsmålet om finansieringen af et kræftbehandlingstilbud i rivende 

udvikling.

– Er der en øvre grænse, hvor det bliver for dyrt, og hvor man bliver nødt til 

at sige nej?

– Vi har som samfund en udfordring, når det velfærdstilbud, vi har sat os for 

at stille til rådighed for befolkningen efter princippet om alles lige adgang, 

skal udmøntes i konkrete initiativer. Både den demografiske udvikling og 

den eksplosive udvikling i, hvad der er muligt at komme ind i velfærds- 

tilbuddet, repræsenterer en stor udfordring. Men det er ikke et specifikt 

problem for kræftbehandlingsområdet. Det er en udfordring, vi som samfund 

må påtage os og finde løsninger på, hvis vi vil bevare velfærdssamfundet.

– En løsning er selvfølgelig at skaffe flere midler til finansieringen. Og vi har 

da også fået tilført flere midler til kræftområdet, men det har også været nød-

vendigt i kølvandet på, at vi bliver flere kræftpatienter og samtidig får langt 

flere og bedre behandlingsmuligheder stillet til rådighed. Men udgangs-

punktet er dog, at alvorligt syge mennesker har krav på den bedst mulige 

behandling - uanset prisen.

Prisen på de nye kræftlægemidler

– Der har været meget fokus på udgiftsstigningen til nye kræftlægemidler. 

Men ser man på tallene, er der ikke tale om en ukontrolleret himmelflugt, 

men om en tydelig tendens til udfladning i stigningstakten. Så sammenlagt 

med, at vi nu ser en negativ udgiftsudvikling på hjertemedicin, så mener jeg 

ikke, at der på dette område er tale om en udvikling, der er ude af kontrol.

– Diskussionen om, hvorvidt et nyt kræftlægemiddel skal stå til rådighed, 

foregår i forbindelse med markedsføringstilladelsen. Men det, at midlet står 

til rådighed for den enkelte læge, er ikke ensbetydende med, at det skal 

være standardtilbud – her synes jeg, det er fint, at man har et system, der 

sikrer, at man hurtigt går i takt i hele landet, så der ikke opstår mistanke 

om, at kvaliteten af behandlingen afhænger af, hvor man bor. Men det er 

afgørende, at systemet arbejder på åbne præmisser og hurtigt – det vil sige 

ikke forsinker patienternes adgang til nye behandlinger, som der er faglig 

enighed om, at de vil have gavn af, siger Leif Vestergaard Pedersen.   

Effektiviseringsvejen

– En anden vej til at få regnskabet til at stemme går over effektiviseringer. 

På dette område mangler vi måske nok at kvittere for, at sundhedsvæsenet 

igennem en årrække er blevet pålagt effektiviseringer og også har vist, at 

det kan levere varen, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Sammenligningen med Sverige og Norge rummer stadig 
en betydelig udfordring for den danske kræftbehandling.
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– Jeg så for nylig et eksempel fra kræftområdet, hvor en afdeling over en 

kort årrække havde formået at mere end tidoble aktivitetsniveauet. Det er 

flot, men det rejser også spørgsmålet, om man med en så eksplosiv udvikling 

også har nået at få tilpasset organisationen og alle arbejdsgange til det nye 

aktivitetsniveau. Det ville da være mærkeligt.

– Jeg er overbevist om, at mulighederne for effektivisering ikke er opbrug-

te. Men der er grænser for, hvor meget og hvor hurtigt man kan effektivi-

sere og omstille på hospitalerne. Og nogle gange er forudsætningerne for 

effektiviseringer jo også, at der investeres i teknologi og personale. Det 

glemmer man ofte. Ligesom man ofte overser de ”skjulte” effektiviseringer, 

der sker, når skånsomme metoder betyder, at patienterne hurtigere bliver 

selvhjulpne igen.

Politisk fokus er afgørende

– Har I tillid til, at der er politisk opbakning bag at fastholde kræftområdet som 

indsatsområde?

– Ja. Der er ikke nogen politikere, der siger eller mener, at der ikke fortsat 

skal ske en særlig indsats på dette område. Og betydningen af den politiske 

opbakning kan efter min mening ikke overvurderes. I forbindelse med akut-

kræftplanen så vi, at det var, da daværende sundhedsminister Lars Løkke 

Rasmussen og regionsformand Bent Hansen slog i bordet, at der kom gang 

i arbejdet med at beskrive og implementere pakkeforløbene – og vi så 

også, hvordan initiativet og opbakningen fra de politiske chefer forplantede 

sig og skabte en ny optimisme og arbejdsglæde i hele organisationen.

– Jeg tror, at fastholdelsen af det politiske fokus vil få stigende betydning 

for, at snakken og de gyldne løfter ikke ender med blot at stresse vort 

sundhedsvæsen, som, vi jo ved, vil være underlagt et konstant økonomisk 

pres.

– Det understreger samtidig vigtigheden af, at de planer, der sættes i søen, 

er operationelle og har klare mål. Man kan diskutere, om kræftplanerne 

på alle områder har levet op til dette krav. Det er vigtigt, at vort sundheds-

væsen på alle niveauer får mulighed for at kunne glæde sig, når de mål, 

man sætter sig, bliver nået. Ellers bliver det kritikken, der kommer til helt at 

dominere helhedsindtrykket, siger Leif Vestergaard Pedersen. 

Forholdet til kræftlægerne

Inden vi takker af, kan vi – på vores kernelæseres vegne – ikke dy os for 

også lige at høre til, hvordan det går med relationen til kræftlægerne.

–Kræftens Bekæmpelses interesse for at få undersøgt effekten af danske 

kræftpatienters behandling i Kina fik i foråret 2010 førende danske kræft-

læger til offentligt at kritisere organisationen for at sprede mistillid til den 

danske kræftbehandling blandt de danske kræftpatienter. Er skårene klinket?

– Der er formodentligt stadig læger, der er sure på os, og måske kan det 

ikke helt undgås, når en af vores kerneopgaver er at stå ved kræft-

patientens side til det sidste, herunder også hos dem, som har følt sig 

svigtet eller trådt på.

– Men Kræftens Bekæmpelse skal være en del af og ikke et alternativ til vort 

sundhedsvæsen. Det betyder, at vi samarbejder med landets kræftafdelinger, 

bidrager med meget væsentlige forskningsaktiviteter på både grundforsk-

nings- og klinisk niveau, og ikke mindst sørger for, at de danske kræftpatien-

ter ikke føler sig svigtet af systemet. 

– Konkret betyder det, at vi selvfølgelig skal være i løbende konstruktiv dia-

log med lægerne, men vi skal også kunne kritisere, når vi mener, at det, som 

patienterne bliver udsat for, ikke er i orden. Derfor vil vi også være på kant 

med sundhedsvæsenet. Og det er ikke så ringe – for det er ofte på kanterne, 

der skabes nye fremskridt!

– I de tilfælde, hvor dialogen er blevet noget skarp, tror jeg, at der har været 

et element af frustrationer og uklarhed om, hvad uenigheden egentlig bun-

dede i. Den kritiske finger har med andre ord nok også i nogen grad peget 

på en selv, både når det gælder lægernes kritik af os og den modsatte vej, 

slutter Leif Vestergaard Pedersen. 

Der er ikke nogen politikere, 
der siger eller mener, at der 
ikke fortsat skal ske en særlig 
indsats på kræftområdet.
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Biomedicinsk forskning og teknologi er nået langt det seneste årti – længere 

end man kunne forestille sig, da man i 1970erne og 80erne etablerede det 

meste af den nuværende hospitalsstruktur og specialefordeling. De færreste 

skimtede dengang, at man ville få adgang til det enkelte menneskes DNA-

sekvens eller genekspressionsmønstre, og at informationen kunne omsættes 

til diagnostik og målrettet behandling af den enkelte patient. Selvom vi ikke er 

der endnu, er man godt på vej. Spørgsmålet er derfor, om det ikke er på tide at 

revurdere vores specialer og afdelinger i lyset af de nye muligheder, og i højere 

grad sammensmelte diagnostik og behandling på en for patienterne relevant 

måde.

Betydningen af den molekylære medicin har været slående inden for kræftom-

rådet, og udviklingen her giver et billede af, hvad der venter. Manges års 

forskning inden for området har dels muliggjort fremstillingen af nye farmaka, 

som med høj specificitet kan hæmme centrale proteiner i kræftcellerne, dels 

skabt grundlag for diagnostik baseret på en afdækning af de tilgrundliggende 

molekylære abnormiteter, snarere end morfologiske kriterier eller uspecifikke 

ændringer i afledte blodmarkører. 

Behandling af kronisk myeloid leukæmi har vist os, hvor stor betydning en 

effektiv behandling kan have for både patienter og behandlingssystem. Daglig 

behandling med tyrosinkinasdehæmmer er sammenlignet med tidligere 

behandlinger påfaldende bivirkningsfri og fører hurtigt til normalisering af syg-

dommen. Brystkræftområdet er et andet område, hvor man tidligt målrettede 

antihormonel behandling til patienter med østrogenreceptor positive tumorer. 

Yderligere en håndfuld målrettede stoffer er under afprøvning og kan komme 

i klinisk anvendelse inden for en overskuelig årrække. Individualiseret be-

handling forudsætter, at nye farmaka går hånd i hånd med etableringen af nye 

teknologier til at undersøge væv på molekylært niveau, idet behandlingerne 

skal gives til den enkelte patient på et rationelt grundlag. 

Selvom om man flere steder er langt med etableringen af den nødvendige 

infrastruktur og samarbejde mellem klinik og laboratorium, er vi kun nået en 

del af vejen. På mange sygehuse er de for patienten relevante undersøgelser 

stadig spredt på forskellige afdelinger uden en samlet koordinering, til besvær 

for den kliniske afdeling. Spredningen skyldes i et vist omfang, at laboratorie-

specialerne definerer sig efter, hvilket patientmateriale de undersøger - f.eks. 

blod eller væv. I de fleste tilfælde vil udredningen omfatte analyse af begge 

typer materiale, så opdelingen er uhensigtsmæssig. Samtidigt etableres de 

samme teknologier flere steder på samme hospital, og det er uheldigt, da 

genomisk medicin baserer sig på nye high-throughput teknologier som f.eks 

DNA chip og dyb sekventering, der er kostbare. Endelig bliver det vanskeligt at 

samle den nødvendige ekspertise, hvis man spreder aktiviteterne for meget.

Burde vi ikke i stedet lade de relevante dele af de forskellige laboratorie- 

baserede specialer smelte sammen og etablere et nyt speciale for molekylær- 

eller genomisk medicin, der kunne tage ansvar for udviklingen? Burde vi ikke 

sikre et nært interaktivt samarbejde mellem den behandlingsansvarlige kliniker 

og de laboratorielæger, som udfører og udvikler den molekylært baserede 

diagnostik, ved at samle laboratorium og klinik i samme administrative enhed? 

Det er aldrig nemt at ændre ved specialestrukturerne, da klinikledelserne ofte 

ser det som deres opgave at forsvare det territorium, man har kæmpet sig frem 

til igennem årene. Spørgsmålet er blot, om vi i længden kan holde til at sætte 

fagpolitiske hensyn højere end patienternes berettigede krav om en tids- 

svarende og effektiv behandling og diagnostik.
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