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TEMA:



Arbejdsmiljøet i den  s.15
kliniske onkologi 

Kan regionerne løfte opgaven? 

selv om de for længst er formelt godkendt og 

anbefalet af myndighederne.

Debatten om ventetidsgarantierne har ikke gjort 

det nemmere at gennemskue, hvad der skyldes 

ressourcemangel, personalemangel eller ganske 

simpelt, at de politiske løfter aldrig rigtigt har kun-

net få fast grund under fødderne. Men den har vist, 

at det stadig er umuligt at placere et klart ansvar, 

når der bliver kradset i lakken, og problemerne 

bobler op til overfladen. 

Vi, der kigger med fra sidelinjen, kan ikke undgå 

at komme i tvivl om, hvorvidt samarbejdet mellem 

staten og regionerne fungerer efter hensigten. 

Tvivl rejser som bekendt spørgsmål. Et af dem 

kunne for eksempel lyde: Er tiden i virkeligheden 

ikke allerede nu moden til at samle driften – og 

ansvaret – for vort sygehusvæsen hos den instans, 

som formulerer målsætningerne og udstikker de 

politiske løfter til befolkningen?

God læselyst!

Lisbeth Nielsen

Læge og marketingdirektør, Roche a/s

Kritikken af den danske kræftbehandling har for 

nylig igen stjålet overskrifterne i mediebilledet og 

bragt den siddende sundhedsminister ud i sin 

måske hidtil alvorligste krise. 

Projektøren har været rettet mod de problemer, 

der er lettest at få øje på, nemlig ventelisterne til 

strålebehandling. Men under overfladen gemmer 

der sig andre mere basale problemer. I dette 

nummer af Perspektiv & debat sætter vi fokus på et 

af dem, nemlig manglen på speciallæger. For i takt 

med, at de to nationale kræfthandlingsplaner har 

opstillet visioner for den danske kræftbehandling 

med både flotte målformuleringer og en øget 

økonomisk kapacitet, er det blevet mere og 

mere åbenlyst, at systemet ikke har tilstrækkeligt 

personale til at omsætte visionerne i praksis. 

Her i bladet kan man også læse om, hvordan mange 

af de nye medicinske behandlinger rammes af 

manglende ressourcer og sættes på venteliste, 

Lisbeth Nielsen

Perspektiv & debat, maj 2007
Redaktion: Lisbeth Nielsen (ansv.) og Morten Wiberg, 
Roche a/s • Tekst: Cohn & Wolfe • Forsidefoto: 
David Trood • Artikelfotos: Peter Bilde Fogh • Grafi sk 
tilrettelæggelse: Reputation • Tryk: Trykbureauet 
Oplag: 1.500 stk. Vi modtager gerne forslag til 
artikler til Perspektiv & debat. Kontakt Morten 
Wiberg, tlf. +45 3639 9999 eller e-mail morten.
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Kræftsygdom og s.22 
komorbiditet

INDHOLDSFORTEGNELSE

Perspektiv & debat udgives af: Roche a/s • Industriholmen 59 • DK-2650 Hvidovre • Telefon: 3639 9999 • Fax: 3639 9800 • email: denmark.info@roche.com • www.roche.dk

Tema

s.  06 Manglen på speciallæger i klinisk onkologi: 

Rekruttering og bedre uddannelse i fokus

s.  10 Uddannelsesregion Nord om speciallægemanglen: 

Et nulsumsspil der skal gå op

s.  12  Danske Regioner foreslår nye tiltag mod speciallægemangel

s.  13 Godt og skidt i udspillet fra Danske Regioner

s.  15  Undersøgelse af arbejdsmiljøet: Plads til forbedringer!

s.  17 Undersøgelse af arbejdsmiljøet: Vi mærker også presset i Århus!

s. 19 Undersøgelse af arbejdsmiljøet: Undersøgelsen skal bruges til forbedringer!

s.  22 Kræftsygdom og komorbiditet

s.  28 Lægemidlernes vej ud til patienterne er blevet længere

s.  32 Målrettet kræftbehandling (4): Tyrosinkinasehæmning af 

EGF-receptoren – den kliniske udvikling

s.  36 Det mener jeg: Bedre muligheder for kvalitetsledelse af kræftbehandlingen

Lægemangel i den 
kliniske onkologi

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. Implementering s.28

af nye lægemidler  
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Der er akut mangel på 

speciallæger inden for klinisk 

onkologi. Formanden for Dansk 

Selskab for Klinisk Onkologis 

Uddannelsesudvalg mener, 

at øget rekruttering og bedre 

uddannelse skal i højsædet for 

at løse problemet.

Klinisk onkologi er det centrale speciale inden 

for kræftbehandlingen. Samtidig er det et 

af de specialer, som kæmper hårdest mod 

speciallægemanglen i Danmark. En analyse 

fra Dansk Selskab for Klinisk Onkologi 

(DSKO) fra januar 2007 konkluderer, at ud af 

164 speciallægestillinger er kun de 139 besat. 

Samtidig vurderes det aktuelle behov for 

speciallæger til 204 stillinger – et underskud 

på 75 kliniske onkologer.

- Til trods for at vi repræsenterer et af de 

få specialer, som har haft vækst i antallet af 

læger, så er der alt for få hænder til at løse 

opgaverne, da vi er et speciale i voldsom 

ekspansion. Efterspørgslen efter kliniske 

onkologer er steget markant de senere år 

i takt med, at flere får kræft samt en mere 

effektiv og specialiseret behandling. De 

mange nye behandlingsmetoder bevirker, 

at flere overlever kræft og dermed skal 

længere tid i behandling, forklarer overlæge, 

dr. med. Claus Kamby, Onkologisk afdeling, 

Herlev Hospital og formand for DSKO’s 

Uddannelsesudvalg.

Udvalget består af de uddannelsesansvarlige 

overlæger på landets onkologiske afdelinger, og 

mens Sundhedsstyrelsen udstikker retningslinjer 

for, hvordan speciallægerne skal uddannes, så 

er det uddannelsesudvalg ets opgave at varetage 

selve implementeringen af uddannelsen.

Ikke attraktivt speciale
- Stillingerne er kort og godt ikke besat, 

fordi der er for få læger i Danmark, og så må 

vi desværre erkende, at onkologi ikke er et 

speciale, som de unge nybagte læger vælger 

som det første. En af forklaringerne er, at det at 

have daglig kontakt med så syge mennesker er 

utrolig hårdt psykisk og opslidende, og det kan 

ikke undgå at berøre den enkelte følelsesmæs-

sigt. Det kræver, at man på mange måder er et 

helstøbt menneske, som - udover at udføre sin 

konkrete arbejdsfunktion - også skal forholde 

sig til livets eksistentielle problemstillinger. 

Derudover skal det tillægges, at behandlings-

resultaterne inden for onkologien er nedslå-

ende til sammenligning med behandlingen af 

andre sygdomme. Det er også en vigtig faktor, 

når de unge vælger speciale.

I følge Claus Kamby kunne tilgangen til den etårige 

introduktionsuddannelse, hvor de unge læger får 

Manglen på speciallæger i klinisk onkologi

lov til at snuse til specialet, godt være bedre. Af 

dem som gennemfører introduktionsforløbet, er 

det kun cirka halvdelen, som vælger at fortsætte 

i et hoveduddannelsesforløb. En udfordring som 

uddannelsesudvalget tager alvorligt.

Stort frafald

- Vi har lavet en rundspørge blandt lægerne 

på introduktionsforløbet, og cirka 15 procent 

blev decideret skræmt væk på grund af hårdt 

arbejdspres og de psykiske udfordringer. 

Derudover er der en del, som reelt bare snuser, 

men allerede på forhånd har besluttet sig for et 

andet speciale. Der er også de mere generelle 

årsager, såsom at folk begynder på en 

ph.d.-uddannelse, bliver ansat i industrien eller 

får børn – et stort problem, da der generelt 

er flere yngre kvindelige end mandlige læger, 

samt at der også er markant flere kvinder end 

mænd, som søger de onkologiske introdukti-

onsstillinger. Helt grundlæggende mener Claus 

Kamby dog ikke, at det er et problem, at de 

unge læger starter på en ph.d.-uddannelse 

– og dermed udskyder speciallægeuddan-

nelsen – da det er de læger, der kan forske, 

som i fremtiden vil udvikle specialet og tilføre 

det noget nyt.

- Hvis vi er benhårde og siger, at vi kun skal 

uddanne speciallæger og ingen forskere - ja, 

så vil det afhjælpe speciallægemanglen på den 

korte bane, men på langt sigt vil kvaliteten dale. 

Det kreative miljø lider skade, og der vil kun 

være fokus på drift, og dermed bliver uddannel-

serne også dårligere. Og så har vi en ond cirkel.

Flere stillinger og bedre rekruttering

Første skridt til at forhindre den onde 

cirkel, men samtidig imødekomme det akutte 

underskud af speciallæger, er taget med 

Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan, som 

tillader en udbygning af antallet af hovedud-

dannelsesforløb fra 18 til 24 stillinger samt en 

gradvis yderligere udvidelse efter behov.

- Rammerne er sådan set i orden, og hvis 

antallet af uddannelser fortsat udbygges 

efter behov, vurderer jeg, at vi har afhjulpet 

lægemanglen om cirka 10 år. Men det kræver 

altså også, at vi bliver bedre til at rekruttere 

blandt de unge læger. Vi skal i langt højere 

grad i dialog med de ældre studerende og 

nyuddannede læger – simpelthen markedsføre 

speciallægeuddannelsen i klinisk onkologi 

bedre, både på uddannelsesinstitutionerne og 

når lægerne møder onkologien i forbindelse 

med andre specialer, siger Claus Kamby

Mere uddannelse og bedre arbejdsmiljø

En af de andre store udfordringer er selve 

uddannelsen i klinisk onkologi, som ifølge 

Claus Kamby ikke er tilfredsstillende.

- De enkelte afdelinger skal tilføres flere res-

sourcer, så de uddannelsesansvarlige frigøres 

til at fokusere på og prioritere uddannelses-

opgaven. Som det er nu, er der alt for lidt tid til 

uddannelse blandt de uddannende overlæger. 

Ved at intensivere den teoretiske undervisning, 

herunder flere uddannelsesdage og kurser 

samt forbedret undervisningsmateriale, vil man 

automatisk også højne det generelle niveau 

på afdelingen. DSKO arbejder faktisk på at 

gøre uddannelserne målbare, så de enkelte 

afdelinger måles på uddannelse på samme 

måde som med behandling. Det vil også 

- Stillingerne er kort og godt ikke besat, fordi der 
er for få læger i Danmark, og så må vi desværre 
erkende, at onkologi ikke er et speciale, som de unge 
nybagte læger vælger som det første, siger overlæge, 
dr. med. Claus Kamby, onkologisk afdeling, Herlev 
Hospital og formand for DSKO’s uddannelsesudvalg.

Rekruttering og uddannelse:
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betyde, at der vil blive udarbejdet deciderede 

uddannelsesbudgetter, forklarer han.

DSKO har også indledt et tæt samarbejde 

med Foreningen af Yngre Onkologer for at 

få sat fokus på de unges behov og ønsker 

- ikke kun i forhold til uddannelse - men også 

arbejdsmiljøet. Claus Kamby mener nemlig, at 

der kan gøres en del på den front. For eksempel 

at de unge læger ikke er overladt til sig selv i 

ambulatoriet, afholdelse af fælles sociale arran-

gementer samt etablering af bedre og rarere 

fysiske omgivelser - alle tiltag, som hans egen 

afdeling på Herlev Hospital også har igangsat.

- På afdelingen har vi også et motto, der 

hedder ’uddannelse for alle’, og det handler om 

at inspirere resten af afdelingen til at tage del i 

uddannelsen af de unge læger. Budskabet er, 

at alle skal hjælpe til.

- Vi arbejder også på at strømline special-

lægeuddannelsen, så vi kan få flere igennem 

systemet. En af mulighederne er at etablere 

’fast tracks’, så man for eksempel kan gennem-

føre introduktionsuddannelsen på ni måneder 

i stedet for 12 måneder, hvilket kræver, at 

den praktiske uddannelse suppleres med 

teoretiske kurser. Men det kræver selvfølgelig 

også, at de enkelte afdelinger kan stå inde for 

uddannelsen, og at uddannelsesregionerne 

- og dermed sygehusejerne - vil og kan lønne 

de unge læger samt give dem tjenestefrihed til 

kurser mv. 

Skal markedskræfterne slippes løs?

En anden mulighed for at få flere igennem 

speciallægeforløbet er at lade markedet og 

efterspørgslen styre uddannelsen af kliniske 

onkologer.

- I øjeblikket ser vi faktisk en større rekrut-

tering i Vestdanmark end Østdanmark. Og 

jeg ser ikke noget problem i at lade markeds-

kræfterne diktere, at der uddannes flere på for 

eksempel Århus Universitetshospital end her 

i Herlev. Nogle kunne frygte en skævvridning, 

men jeg er overbevist om, at der vil ske en 

helt naturlig afbalancering mellem øst og vest, 

når folk er færdiguddannede. Ønsket om nye 

udfordringer og mere ansvar vil helt automatisk 

flytte folk mellem de forskellige sygehuse og 

regioner. Så indtil vi oplever en afdeling, der er 

overfyldt, så synes jeg bare vi skal uddanne så 

mange som muligt.

Smertegrænsen går selvfølgelig der, hvor afde-

lingerne ikke længere kan garantere, at de kan 

gennemføre den krævede uddannelse, og at 

uddannelsesregionerne ikke har råd til at betale 

de ekstra uddannelsespladser. Og i følge Claus 

Kamby bliver netop samspillet mellem DSKO, 

Sundhedsstyrelsen og uddannelsesregionerne 

også afgørende for den kliniske onkologis 

skæbne. Her håber han på, at fremtiden bringer 

smidigere beslutningsprocesser.

- Den grundlæggende holdning fra Sundheds-

styrelsen og regionerne har været, at viljen 

er der, og at de er positive over for yderligere 

tiltag og optimerede uddannelsesforløb, 

selvom det nok mere skyldes angsten for at 

komme på forsiden med flere skandaler inden 

for kræftbehandlingen, end ønsket om at sikre 

en optimal behandling af kræftpatienterne. 

Og vi har da heller ikke set pengene til at 

gennemføre de nødvendige ændringer endnu, 

slutter han.

- Rammerne er sådan set i orden, og hvis antallet af uddannelser 
fortsat udbygges efter behov, vurderer jeg, at vi har afhjulpet 
lægemanglen om cirka 10 år. Men det kræver altså også, at vi 
bliver bedre til at rekruttere blandt de unge læger.
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- Vi har en kæmpe udfordring, da der er gene-

rel mangel på speciallæger i Danmark. Derfor 

oplever vi næsten krigsrationeringstilstande, 

når antallet af uddannelsespladser på de 

forskellige specialer fordeles, lyder ordene fra 

Henning Bruun-Schmidt, formand for Region 

Nords Videreuddannelsesråd for Læger.

Der findes tre videreuddannelsesråd i Dan-

mark - Nord, Syd og Øst. De er sat i verden for 

at opnå bedre sammenhæng mellem drift og 

uddannelse af speciallæger.

Hvem vil vi uddanne færre af?
- Klinisk onkologi er et af de specialer, som 

er i kraftig vækst, og det er blandt andet 

blevet imødekommet i Sundhedsstyrelsens 

dimensioneringsplan med yderligere seks 

hoveduddannelsesstillinger. Konsekvensen er 

bare, at det medfører seks færre kandidater til 

de andre 36 specialer.

 

- Vi skal jo huske på, at det er et nulsumsspil, 

hvor vi har cirka 800 nyuddannede læger om 

året til rådighed. De skal fordeles, så hvis vi 

uddanner flere onkologer, uddanner vi færre 

læger inden for de andre specialer. Og hvem 

er det så, vi vil uddanne færre af og dermed 

Uddannelsesregion Nord om speciallægemanglen:

Et nulsumsspil der skal gå op
Uddannelsesregionerne skal sikre en bedre sammenhæng mellem drift og uddannelse af 

speciallæger. Formanden for Region Nord mener ikke, at svaret er flere uddannelsesstillinger, 

men nærmere fastholdelse, udenlandsk rekruttering og optimeret uddannelse.
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– Vi oplever næsten 
krigsrationeringstilstande, når 

antallet af uddannelsespladser på 
de forskellige specialer fordeles, 
siger Henning Bruun-Schmidt, 

formand for Region Nords Videre-
uddannelsesråd for Læger.

            

Forbedring af introduktionsuddannelsen

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) har i dialog med Sundhedsstyrelsen netop påbegyndt et arbejde, som skal bane vej for en ny og 

forbedret introduktionsuddannelse i klinisk onkologi. Målet er både at fastholde og tiltrække yngre læger til specialet. 

Blandt de nye elementer i uddannelsen, som DSKO arbejder med, er:

• Virtuelle læsegrupper

• E-learning

• Studiedage

• Udbygning af eksisterende kursusaktivitet

– Udfordringen bliver at finde frem til forbedringer, som stadig skal kunne rummes i en travl og presset hverdag på afdelingen, siger formand for 

Foreningen af Yngre Onkologer og medlem af DSKOs bestyrelse, Jesper Grau Eriksen, Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital.

flytte problemerne videre til, fortsætter han.

Det manglende rekrutteringsgrundlag betyder, 

at det akutte problem med manglen på kliniske 

onkologer ikke kan løses ved at satse på at 

uddanne flere og flere speciallæger, mener 

Henning Bruun-Schmidt.

Fastholdelse og øget rekruttering

- Vi er nødt til at finde svaret i en balancering 

mellem ”guleroden ” og ”pisken”. Vi skal 

blive bedre til at fastholde speciallægerne på 

arbejdsmarkedet ved at tilbyde dem fordelag-

tige arbejdsbetingelser - det er ”guleroden”. 

Og så er vi nødt til at øge rekrutteringen ved 

at tiltrække kvalificerede udenlandske læger 

samt optimere selve uddannelsen, så vi får 

lægerne igennem hurtigere – det er ”pisken”. 

Der er ikke andre løsninger, da vi ikke har flere 

læger at tage af.

- Det er ikke mangel på penge, der er 

problemet. Skal der flere uddannelsesforløb 

til, skal det være en del af en national 

økonomiaftale. Det er næppe et problem at få 

en sådan, når alle parter kan se behovet for 

flere specialister. Men der kan for eksempel 

opstå flaskehalse på de afdelinger, der skal 

uddanne yngre læger i et speciale, hvis antal-

let af speciallæger ikke er stort nok. Det kan 

så i nogle sammenhænge løses, hvis uddan-

nelsesgivende afdelinger på andre sygehuse i 

regionen eller i en af de to øvrige regioner har 

muligheden. Det er uddannelsesregionerne 

helt indstillet på at stille op til, siger Henning 

Bruun-Schmidt.

Skæv fordeling ikke et problem

Spørgsmålet om, hvordan uddannelserne af 

de kliniske onkologer skal fordeles geografisk, 

skal ifølge Henning Bruun-Schmidt løses ved 

at styrke samarbejdet, så uddannelseskapaci-

teten udnyttes, uanset hvor i landet den er.

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

s i d e  1 0 s i d e  1 1

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



– Tvangselementer fremmer ikke uddannelsen 
af specialister, mener formanden for DSKO, 
professor overlæge dr.med. Cai Grau.

Danske Regioner foreslår nye 
tiltag mod speiallægemangel  
I starten af april måned fremlagde Danske 

Regioner et forslag til en omfattende reform 

for at imødekomme manglen på speciallæger 

i Danmark. Reformen skal sikre et hurtigere 

gennemløb i speciallægeuddannelsen og 

anspore de yngre læger til at orientere sig 

bredere i valg af speciale og geografisk 

uddannelsessted. Ved at indføre en række 

tiltag vurderer Danske Regioner, at tiden fra 

afslutning af lægestudiet til påbegyndelse af 

hoveduddannelsesforløbet kan nedsættes fra 

7-8 til 3-4 år. Forslaget indeholder følgende 

tiltag, som bør igangsættes med det samme:

• Strammere tidsfrist fra afslutning af 
turnus til påbegyndt hoveduddannelse. 
Hoveduddannelsen skal være påbegyndt 

senest tre år efter, at turnusuddannelsen er 

afsluttet eller fem år efter kandidateksamen. 

Læger, der ikke overholder tidsfristen, skal 

indsende begrundet dispensationsansøgning 

til Sundhedsstyrelsen.

• Reduktion i antallet af de mest 
populære introduktionsstillinger. 
Det bør afprøves, om man ved at reducere 

antallet af introduktionsstillinger i de mest 

populære specialer kan motivere nogle 

læger til at søge specialer, hvor der er behov 

for at styrke rekrutteringen.

• Turnusuddannelsen som aktivt 
rekrutteringsinstrument. 
Turnusuddannelsen skal bruges strategisk til 

at præsentere de yngste læger for en bredere 

vifte af specialer end dem, de møder i dag. 

Alle turnusforløb skal ikke være ens – men 

skal kunne sammensættes med ansættelser i 

mange forskellige specialer. 

• Meritoverførsel fra turnus skal give 
kortere uddannelsestid. 
Uddannelsessøgende læger skal kunne

få godskrevet 6 måneders uddannelsestid 

i introduktionsuddannelsen, hvis man 

vælger at specialisere sig på et af de områder, 

hvor man har opnået erfaring i 

sin turnusuddannelse.

• Systematisk opgaveglidning og 
efteruddannelse. 
Optimering af opgavefordelingen mellem 

sundhedsvæsenets faggrupper, herunder 

speciallæger, yngre læger, radiografer, 

sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, 

psykologer, sekretærer m.fl. samt opkvalifice-

ring af de pågældende faggrupper gennem 

efteruddannelse.

På længere sigt skal følgende tiltag 
gennemføres:
• Medicinstudiet flyttes til regionale 
sygehuse.
 Den afsluttende kliniske del af medicinstudiet 

– som i dag er koncentreret på universitets-

sygehusene - placeres på regionernes 

hovedsygehuse. Det vil give et bredere fokus 

på de almindelige sygdomme frem for de meget 

specialiserede behandlinger på universitetssyge-

husene samt sikre en større geografisk spredning.

• 2-årig klinisk basisuddannelse på 
regionale sygehuse. 
Der foreslås en 2-årig klinisk basisuddannelse 

(turnus) dækkende en bred vifte af specialer 

med inddragelse af blandt andet diagnostiske 

specialer som radiologi og patologi, som 

kan bidrage til en styrket indsats på f.eks. 

kræftområdet. Turnus gennemføres på det 

hovedsygehus, hvor den afsluttende praktiske 

del af medicinstudiet foregik. Det kan medvirke 

til at styrke en bredere rekruttering til 

sygehuse uden for universitetsbyerne.

• Yderligere opstramning af tidsfrist 
for og valg af speciallægeuddannelse.
Senest 1 år efter afslutning på basisuddannelsen 

– dvs. 3 år efter afslutningen på medicinstudiet - 

skal lægen have søgt et samlet speciallægeuddan-

nelsesforløb. Der skal højst kunne søges to gange 

i samme speciale. Speciallægeuddannelsen skal 

være én samlet blokansættelse, der inkluderer 

det, der i dag svarer til introduktionsuddannelsen 

og hoveduddannelsen.

Kilde: www.regioner.dk

Godt og skidt i udspillet fra Danske Regioner
Der er gode elementer i udspillet fra Danske Regioner – de mindre gode må drøftes nærmere, 

lyder meldingen fra Dansk Selskab for Klinisk Onkologi. 

 

– Vi hilser bestemt forslaget om en reform af 

turnusuddannelsen, hvor onkologien kunne indgå 

som valgfrit modul med efterfølgende meritover-

førsel, velkommen. Det vil give flere yngre læger 

mulighed for at opdage, at onkologien faktisk er 

et utroligt spændende speciale, siger formanden 

for DSKO, professor, overlæge dr.med. Cai Grau, 

Århus Universitetshospital. 

– De medicinstuderende befinder sig kun få 

uger på en onkologisk afdeling, men vi ved, at 

mange vender tilbage, hvis de bliver involveret 

i projekter under studiet. Hvis en ny turnus-

ordning kan få den samme effekt, vil det være 

særdeles glædeligt.

DSKO er også tilfreds med, at Danske 

Regioner støtter den nye dimensioneringsplan, 

som blandt andet indebærer en 33 procents 

udvidelse af antallet af hoveduddannelsesfor-

løb samt mulighed for flere, hvis efterspørgslen 

er til stede. 

 

– DSKO har ligesom psykiaterne konkrete 

planer om at gennemføre en målrettet rekrut-

teringsindsats, og vi samarbejder selvfølgelig 

gerne med Danske Regioner om iværksættelse 

af disse planer. 

 Tror ikke på tvang

Den langsigtede model med elementer af 

tvang må drøftes nærmere, mener DSKO.

– Umiddelbart er elementet af tvang og 

sammenblandingen af ”egnsudvikling” og 

uddannelse ikke tiltrækkende, men vi kan jo 

ikke afvise, at det kan være nødvendigt, siger 

Cai Grau. 

– Men grundlæggende tror vi ikke, at man kan 

øge diversiteten i de yngre lægers specialevalg 

med tvang. Hvis man vil uddanne virkelige 

specialister, kræver det en vis grad af con 

amore, og det får man ikke ved at låse folk fast 

i studie- og uddannelsesforløb, som de selv 

kun har begrænset indflydelse på. 

– Hvis regionerne vil ændre på, hvor folk søger 

hen rent geografisk, må man sørge for mere 

attraktive forhold på de mindre sygehuse, og 

det samme gælder de mindre søgte specialer. 

 

– Placeringen af kliniktid og turnus på regions-

sygehusene er en god idé og praktiseres jo også 

allerede. Men det betyder selvfølgelig, at den 

kliniske onkologi må undtages, da den jo stort 

set kun praktiseres i fuldt omfang på universitets-

sygehusenes afdelinger, slutter Cai Grau.
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– Egentlig ved vi jo ikke, om resultaterne er 

unikke for den kliniske onkologi, men under-

søgelsen efterlader i hvert fald et klart billede 

af, at der er god plads til forbedringer i vort 

speciale, fastslår Jesper Grau Eriksen, formand 

for Foreningen af Yngre Onkologer, FYO.

Arbejdsmiljøundersøgelsen blandt yngre 

kliniske onkologer er gennemført af FYO i sam-

arbejde med forskere ved Arbejdsmedcinsk 

Klinik på Århus Universitetshospital. Forskerne 

satser på publicering i løbet af året – derfor 

er vi i denne sammenhæng nødt til at se stort 

på detaljerne i datamaterialet og fokusere på 

hovedkonklusionerne. De taler nu også deres 

eget sprog.

– Undersøgelsen afslører, at specialet opfattes 

som spændende og udfordrende. Men 

desværre overskygges dette af, at man føler 

sig meget presset af både arbejdstempo og 

arbejdsmængde, faktisk i en grad, så der rap-

porteres om udbredt stress og udbrændthed. 

Fysisk har man det godt, men arbejdsmiljøet 

slider på de psykiske kræfter, og i forhold til 

gennemsnitsdanskeren har den yngre kliniske 

onkolog flere konflikter mellem arbejdsliv og 

privatliv, fortæller Jesper Grau Eriksen om 

undersøgelsens resultater.

Presset på tid

Undersøgelsens kvantitative del er udført 

med et tilpasset standardspørgeskema. Det 

gør det muligt at sammenligne resultaterne 

med tilsvarende besvarelser fra andre 

erhvervsgrupper og at anvende normalbe-

folkningen som reference.

– Det følelsesmæssige pres på de unge 

onkologer er markant større end for normal-

befolkningen. Det kommer ikke bag på os, 

da vi jo godt er klar over, at en kræftlæge 

skal forholde sig til spørgsmål, som handler 

om liv og død for patienterne. Men hvis 

arbejdspresset fører til psykisk nedslidning 

og desuden medfører problemer med at 

få nye unge læger ind i specialet, er det et 

problem, som vi bliver nødt til at forholde os 

til, pointerer Jesper Grau Eriksen.

– Selv om mange ynder at karakterisere 

lægegerningen som et kald, skal vil jo huske 

på, at undersøgelsen dokumenterer en uri-

melig høj grad af udbrændthed i en gruppe, 

hvor langt de fleste er under 40 år gamle. Det 

skal der selvfølgelig gøres noget ved, også selv 

om lægearbejdet ikke kan sammenlignes med 

det typiske 8-16 job.

Manglende tid til uddannelse 

Mellem 50 og 70 % af respondenterne har 

taget imod tilbuddet om at supplere den 

kvantitative del af undersøgelsen med en 

kvalitativ tilbagemelding i fritekst. Mel-

dingerne bekræfter den kvantitative del, 

herunder at arbejdspresset ikke levner tid 

til ordentlig uddannelse og introduktion.

– For år tilbage var der plads til at integrere 

undervisningen i det praktiske kliniske 

arbejde. I dag er der ofte så meget fokus på 

produktion, at det bliver svært at finde tid til 

udannelse og forskning. Mange føler, at de så 

at sige bliver smidt ud på dybt vand, hvor de 

så selv må lære at svømme, fortæller Jesper 

Grau Eriksen.

– I 1998 blev der lavet en arbejdsmiljøun-

dersøgelse blandt alle yngre læger, udført af 

Foreningen af Yngre Læger. Det er desværre 

ikke muligt at isolere data om onkologerne 

Plads til forbedringer!

Undersøgelse af arbejdsmiljøet: 1/3

Arbejdspres og tidlig udbrændthed er nøgleord i den første store undersøgelse af 

det psykiske arbejdsmiljø for yngre kliniske onkologer i Danmark. Store geografiske 

variationer tyder dog på, at der kan gøres noget ved problemerne.

- Den store forskel fra højeste niveau til laveste 
niveau i arbejdsmiljøundersøgelsen bekræfter, 
at det godt kan lade sig gøre at indrette de 
lægefaglige opgaver på de onkologiske 
afdelinger på en måde, som ikke fører til psykisk 
nedslidning, siger Jesper Grau Eriksen, formand 
for Foreningen af Yngre Onkologer, FYO.
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fra den undersøgelse, men da den er lavet 

med samme spørgeramme, kan det alligevel 

give mening at lave en sammenligning. 

Og hvis man gør det, fremgår det, at arbejds- 

og uddannelsesforholdene i perioden har 

udviklet sig markant i en negativ retning, 

tilføjer han. 

Store variationer

Når materialet publiceres vil det fremgå, 

hvilke afdelinger der ligger hvor i feltet – her 

nøjes vi med at trække de store penselstrøg.

– Tendensen er, at de unge onkologer er mere 

tilfredse med at være på de vestdanske end 

de østdanske afdelinger, røber Jesper Grau 

Eriksen, som netop ser variationen i resultatet 

af undersøgelsen som bevis på, at det dårlige 

arbejdsmiljø ikke er et nødvendigt vilkår for 

jobbet som klinisk onkolog.

– Faktisk er der enddog meget store forskelle 

fra højeste til laveste niveau. Det bekræfter 

jo, at det godt kan lade sig gøre at indrette 

de lægefaglige opgaver på de onkologiske 

afdelinger på en måde, som ikke fører til 

psykisk nedslidning, pointerer Jesper Grau 

Eriksen.

– De enkelte afdelinger får med under-

søgelsen et meget konkret input til, hvilke 

problemer de kan arbejde med. Det er jo ikke 

sikkert, der skal bruges den samme ”medicin” 

på alle afdelinger. Men selvfølgelig kan man 

håbe, at afdelingerne benytter lejligheden 

til at lære af hinanden og bruge de bedste 

eksempler og erfaringer til inspiration og 

udvikling på egen afdeling, tilføjer han.

            

Fakta om FYOs arbejdsmiljøundersøgelse

•  FYOs arbejdsmiljøundersøgelse er den første af slagsen herhjemme 

for et samlet speciale

•  Spørgeskemaet blev i maj 2006 udsendt til i alt 121 yngre læger ansat 

på de onkologiske afdelinger på sygehusene i Ålborg, Århus, Vejle, 

Odense, Herlev og Rigshospitalet

•  Der kom 105 spørgeskemaer retur, svarende til en svarprocent på 87, 

med en variation på 81 – 92 % imellem de deltagende afdelinger

•  Generelt bekræfter undersøgelsen, at yngre onkologer føler sig 

presset på tid og arbejdsmængde i en grad, som truer den aktuelle og 

fremtidige rekruttering af speciallæger til onkologien

•  Det generelle indtryk dækker over et stort spænd fra de bedste til de 

dårligste afdelinger.

Produktivitetspresset er en belastning 

for vores uddannelse, bekræfter 

Marianne Ingerslev Holt, som alligevel 

har sat kursen mod at blive speciallæge 

i klinisk onkologi i en uddannelsesstil-

ling på Århus Universitetshospital.

– Personligt er jeg ikke i tvivl. Jeg brænder 

virkelig for mit speciale – og er sikker på, at 

det for mig er det helt rigtige sted at være. 

Men jeg ville bestemt ønske, at der var flere, 

der havde det på samme måde.

Meldingen kommer fra en af dem, som 

FYOs arbejdsmiljøundersøgelse handler om: 

Marianne Ingerslev Holt er 34 år og har 

været tilknyttet Onkologisk Afdeling på Århus 

Universitetshospital siden 2002 – først 

i introduktionsstilling, siden i et vikariat, 

afbrudt af barsel og en forskningsstilling. Og 

den 1. april i år indledte hun så sit hovedud-

dannelsesforløb samme sted. 

Og ja – Marianne Ingerslev Holt nikker gen-

kendende til alle undersøgelsens konklusioner 

om det høje arbejdstempo, den manglende 

undervisningstid og oplevelsen af ikke at have 

indflydelse på eget arbejde. Også selv om hun 

er bevidst om, at netop afdelingen i Århus kom 

ud med det flotteste skudsmål i undersøgelsen.

Århus som det gode eksempel

– Vi har en meget positiv stemning på afde-

lingen, men oplever også her, at manglen på 

læger sætter os alle under et stort pres. Det går 

naturligvis ud over muligheden for at gøre vores 

uddannelse ligeså attraktiv, som den fagligt set 

fortjener at være, siger Marianne Ingerslev Holt. 

– Men ledelsen er lydhør, og vi bliver taget 

alvorligt, når vi kommer med noget. Problemet 

er, at ressourceproblemerne som regel gør det 

meget svært at finde de effektive løsninger.

– En af de rigtig gode ting er, at vi møder både 

velvilje og fleksibilitet i forhold til deltagelse i 

kursus- og uddannelsesvirksomhed ud over 

det obligatoriske program. Det kan f.eks. være 

kurser i FYO-regi eller deltagelse i fagspecifikke 

kongresser eller andet. Hvis det er muligt, kan vi 

få fri med løn til at deltage i sådanne kurser, og det 

tror jeg ikke, man får så mange andre steder. 

Vi mærker også 
presset i Århus!

Undersøgelse af arbejdsmiljøet: 2/3

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

s i d e  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

s i d e  1 7

T
E

M
A

:
L

æ
g

e
m

a
n

g
e

l 
i 

d
e

n
 k

li
n

is
k

e
 o

n
k

o
lo

g
i



At fylde huller ud

– Jeg har jo ikke noget statistisk belæg, men det 

ser ud som om, at mange af dem, der starter i 

en introduktionsstilling i specialet, på forhånd 

har besluttet, at det enten skal være onkologien 

eller almen praksis. Og alt for mange vælger 

desværre så almen praksis, formodent-

lig fordi de her får mere direkte 

indflydelse på tilrettelæggelsen 

af eget arbejde.

– Som yngre onkologer har 

vi meget lidt indflydelse på, 

hvad vi kommer til at arbejde 

med. Ambulatorieprogrammet 

bliver sat sammen uden vores 

medvirken, og vi har faktisk ikke så 

meget andet at gøre end at starte fra en ende 

af. Speciallægerne har faste ambulatoriedage og 

har derfor mere indflydelse og bedre mulighe-

der for at blive kontaktlæger for faste patienter.

 

– Vi har som yngre læger prøvet at bane vej 

for, at vi også kunne få mere kontinuitet ind i 

arbejdet via et vist antal faste ambulatoriedage, 

men også her spænder lægemanglen ben. Det 

er simpelthen nødvendigt at fylde huller ud med 

de mest fleksible elementer i arbejdsstyrken, og 

det er jo os yngre læger, fordi vi ikke er bundet 

til bestemte kræftdiagnoser.

Manglende supervision

Marianne Ingerslev Holt bekræfter, at den 

manglende tid til at integrere undervisningen i 

klinik-tiden opleves som et stort problem.

– Som uerfaren læge er man afhængig af at 

kunne stille spørgsmål og modtage respons på 

det arbejde, man udfører, uanset om der er tale 

om ros eller kritik, påpeger hun.

– Vi har nogle specielle uddannelsesdage, vi 

selv bestemmer over, og som vi for eksempel 

kan bruge til at blive superviseret af en 

speciallæge i ambulatoriet. Men 

når tampen brænder, og der 

f.eks. pludselig kommer 

sygemeldinger oven i 

de i forvejen ubesatte 

stillinger, så ryger de 

typisk alligevel.

– Og så prøver vi at 

tilrettelægge det sådan, at 

der hele dagen er speciallæger til 

stede i ambulatoriet for at have en mulighed for 

at konferere i løbet af dagen. Men det er heller 

ikke altid, at det lykkes.

En særlig robusthed

Den daglige kontakt med alvorligt syge 

patienter nævnes også ofte som en belastende 

faktor i den kliniske onkologi.

– Det er nok ikke alle der vænner sig til at have 

med alvorligt syge mennesker at gøre. Jeg ved 

ikke, om man kan tale om rekruttering i forhold 

til psyke. Men jeg har indtryk af, at de der væl-

ger vort speciale, må oparbejde en robusthed, 

som ikke mindst handler om at kunne koble af 

og lade være med at tage de tungeste patienthi-

storier med hjem i tankerne.

– Jeg tror ikke, at dette aspekt i sig selv behøver 

at være en byrde. Det er jo en del af specialet 

og den faglige udfordring. Men når tidspresset 

er stort, kan det være noget der kommer oven 

i og medvirker til at belaste arbejdssituationen, 

slutter Marianne Ingerslev Holt.

– Vi bruger engang imellem betegnelsen polyfilla 
om vort arbejde. Det er ikke så pænt et udtryk, 
men det er den oplevelse, man godt kan få, når 
der skal fyldes huller ud på morgenkonferencerne, 
fortæller Marianne Ingerslev Holt, som netop har 
indledt hovedforløbet i sin speciallægeuddannelse på 
onkologisk afdeling i Århus.

”Vi har en meget positiv 
stemning på afdelingen, 

men oplever også, at manglen 
på læger sætter os alle 

under et stort pres”.

Det er vigtigt at afdelingsledelserne 

giver plads til, at vi kan lære af arbejds-

miljøundersøgelsen. Ellers risikerer 

den at gøre ondt være, understreger 

den uddannelsesansvarlige overlæge 

på den onkologiske afdeling på Århus 

Universitetshospital.

– Der er ingen tvivl om, at kernen i de pro-

blemer, der afspejles i undersøgelsen, er den 

mandskabsmangel, som præger det onkolo-

giske speciale, siger overlæge Carsten Rytter, 

som er uddannelsesansvarlig på Onkologisk 

Afdeling på Århus Universitetshospital.

– I kølvandet på opmærksomheden på 

efterslæbet i overlevelsen for danske 

kræftpatienter har vi fået to kræfthandlings-

planer og økonomiske muligheder for at tage 

langt flere behandlingstilbud ind, herunder 

væsentligt øget tilbud om strålebehandling. 

Men desværre har det været vanskeligt at 

følge med rent personalemæssigt.

– Ser vi på resultaterne i undersøgelsen, ser 

det i hvert fald i Vestdanmark ud til, at der er 

en klar sammenhæng mellem på den ene side 

Undersøgelsen skal bruges 
til forbedringer!

Undersøgelse af arbejdsmiljøet: 3/3
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problemernes størrelse og på den anden side 

gabet mellem de behandlingstilbud man har taget 

ind og de personaleressourcer, der er til rådighed.

– Og speciallægemangelen i alle specialer ser 

jo som bekendt ud til at blive endnu værre i 

de kommende år for så at vende tilbage til 

den nuværende situation igen om 10 

år. Det er klart, at vi med et sådant 

udgangspunkt står over for en meget 

stor udfordring med at få skabt et 

arbejds- og uddannelsesmiljø, som 

kan tiltrække så mange uddannelses-

søgende læger til specialet som muligt.

Særligt introduktionsforløb

– Personalesituationen betyder, at vi også her 

i Århus må trække meget hårdt på de unge 

onkologer i ”produktionen”. Men vi er meget 

fokuseret på, at der skal være plads til introduk-

tion og uddannelse.

– Vi har for eksempel gode erfaringer med at 

sende de nystartede i introduktionsstillingerne 

igennem et indledende forløb, hvor de i otte 

arbejdsdage er med ude i de forskellige funk-

tioner på afdelingen, så de kan se, hvordan det 

hele fungerer uden selv at have patienter. Tre af 

dagene bruges til en mere generel introduktion 

til sygehuset, og de øvrige fem dage er de med 

på stuegang og ude i ambulatorierne. Hvis de 

unge kender sygehuset i forvejen, kan de tre 

sygehusdage også bruges til ”mesterlæretid” i 

ambulatoriet og på stuegang. 

– I forløbet kommer de også til at hilse på 

sygehusets psykolog, som bruges entydigt til 

supervision af personalet. Hun arbejder med de 

unge læger både i grupper og individuelt, og 

muligheden for også at få psykologisk supervi-

sion ser ud til at være et godt bidrag til at holde 

stress og den psykiske nedslidning i skak. 

- Jeg tror, at introduktionsforløbet er en rigtig 

god investering, fordi det giver en basal tryghed 

samt en indsigt og et overblik, der kan trækkes 

veksler på senere i forløbet.

Uddannelsesdage

– Vi har efter min opfattelse også succes med 

en ordning med to månedlige uddannelsesdage, 

som de unge læger efter eget ønske kan bruge 

til at oparbejde specielle kompetencer – f.eks. 

via en særlig supervisering i ambulatoriesam-

menhæng. Det tilbud prøver vi at værne om, 

selv om det selvfølgelig også sættes under pres, 

når dagens arbejde skal tilrettelægges, og vi 

mangler hænder i ambulatoriet.

– Afdelingen er organiseret i fire grupper, og 

vi forsøger i videst muligt omfang at fordele 

arbejdsbyrden inden for hver gruppe. For tiden 

er vi imidlertid fire læger i underskud, og det 

medfører, at vi bliver tvunget til også at udfylde 

huller på tværs af grupperne. Den eneste anden 

mulighed er at sende patienterne hjem, og det 

mener vi ikke er en acceptabel løsning, siger 

Carsten Rytter. 

Brug undersøgelsen

– Det er vigtigt, at vi bruger arbejdsmiljøun-

dersøgelsen som et værktøj til forbedringer 

og fremskridt. Ellers risikerer den at ende 

som et monument over, hvor dårligt det 

står til og gøre mere skade end gavn. 

Og det vil være en kedelig konsekvens, 

da vi jo fagligt set har et særdeles 

spændende og fremgangsrigt speciale i den 

kliniske onkologi, siger Carsten Rytter.

– Men det forudsætter, at afdelingsledelserne 

giver de uddannelsesansvarlige og hele 

organisationen mulighed for at arbejde med 

løsninger på de problemer, som er kommet til 

syne i undersøgelsen. Personligt tror jeg, at det 

er tilstedeværelsen af en velvillig holdning hos 

ledelsen til hele tiden at prøve at gøre det bedre, 

som er afgørende for, at vi i Århus har fået en så 

relativ god tilbagemelding fra de uddannelsessø-

gende læger på afdelingen, siger Carsten Rytter.

 ”Vi er meget 
fokuseret på, at der skal 

være plads til introduktion og 
uddannelse.”

– Opbakning fra afdelingsledelsen er 

alfa og omega for den uddannelsesan-

svarlige, når der skal findes løsninger på 

de problemer, som personalemangelen 

påfører de yngre onkologers arbejds-

miljø, mener overlæge Carsten Rytter, 

som er uddannelsesansvarlig for onkolo-

gien på Århus Universitetshospital.
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På overfladen går det som forventet. De 

senere års fremskridt i kræftbehandlingen 

afspejles i statistikken i form af en stadig 

forbedring i overlevelsen for danske kræftpa-

tienter. Men en undersøgelse af udviklingen 

i overlevelsen på seks kræftdiagnoser udført 

af Klinisk Epidemiologisk afdeling på Århus 

Universitetshospital har sat alvorlige ridser i 

lakken. Den afslører, at mens den generelle 

overlevelse bliver stadigt bedre, ser billedet 

helt anderledes ud for patienter, der ud 

over kræftsygdommen også lider af andre 

sygdomme som for eksempel hjerte-kar-

lidelser og diabetes.  

Endetarmskræft er en af de seks undersøgte 

kræftsygdomme, og undersøgelsesmønstret 

for denne kræftsygdom er i øvrigt typisk 

for hele undersøgelsen. Den sammenligner 

overlevelsen med cirka tre års mellemrum fra 

Ups – er der noget vi har overset?

Overlevelsen blandt kræftpatienter med ukomplicerede diagnoser er forbedret, men er det 

sket på bekostning af prognosen for de svage og komplicerede patienter? Spørgsmålet rejses 

i kølvandet på ny forskning, som dokumenterer en negativ udvikling i overlevelsen blandt 

kræftsyge med flere kroniske sygdomme.

1998 til 2004 (se figur 1-3). For patienter med 

endetarmskræft uden registreret komorbiditet 

er mønsteret som forventet: Patienter, der 

er diagnosticeret i perioden 2001-2004 har 

en bedre overlevelse end patienter, der er 

diagnosticeret i perioden 1998-2000, som 

igen har en bedre overlevelse end patienter 

diagnosticeret i 1995-97. 

Ser man på patienter med en til to supple-

rende diagnoser til kræftsygdommen, er det 

vanskeligt at påvise en markant forbedring i 

overlevelseskurverne i den samlede periode. 

Men ser man på patienter med tre eller flere 

supplerende diagnoser til endetarmskræften 

kommer chokket. Nu er der igen tydelig forskel 

mellem de tre perioder, men mønsteret er 

vendt på hovedet: Patienter, som er diagnosti-

ceret 1995-97, lever længst, og patienter, som 

er diagnosticeret 2001-2004 dør tidligst. 

Kræftsygdom og komorbiditet:
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Kilde: Andre sygdommes betydning for overlevelse 
efter indlæggelse for seks kræftsygdomme i 
Nordjyllands, Viborg, Ringkjøbing og Århus amter 
1995-2005, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus 
Universitetshospital; Rapport nr. 22, april 2006. 
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– Man skal altid interessere sig for, om de 

tal vi finder i den epidemiologiske forskning 

kan være et resultat af andre forhold, end 

dem vi primært undersøger. Men de mest 

oplagte metodiske og statistiske bias, som 

f.eks. udviklingen i patienternes alder, har vi 

undersøgt, og disse forhold kan ikke forklare 

resultaterne, siger han.

– Det giver selvfølgelig anledning til, at vi 

hurtigst muligt bør dykke ned i materialet, så vi 

kan få afdækket, hvad der er årsagerne til det 

mønster, vi ser, tilføjer Henrik Toft Sørensen. 

Spekulation

Også formanden for styregruppen bag 

projektet, cheflæge Tove Nilsson, Region 

Nordjylland, pointerer, at der er behov for en 

hurtig jagt på forklaringer.

– Vi har et enkelt projekt, som belyser, om der 

er en sammenhæng mellem udviklingen i de 

kirurgiske teknikker og den faldende overlevelse 

blandt tarmkræftpatienter med komorbiditet 

– og det ser det faktisk ikke ud til, at der er. 

Derudover søger vi om midler til at få sat flere 

ph.d.-projekter i gang, som kan kaste lys over, 

hvorfor vi ser den her udvikling, siger hun.

– På nuværende tidspunkt må vi sige, at det er 

spekulation at komme med bud og hypoteser. 

Jeg tror, at undersøgelsen er så robust i sin 

metode, at vi ikke skal være i tvivl om, at ten-

denserne reelt er, som vi ser det i resultaterne. 

Men forklaringerne kan søges mange forskellige 

steder i patientforløbene, vurderer Tove Nilsson. 

– Selv har jeg overvejet, om det er en mere 

aggressiv kirurgisk tilgang til patienterne, 

Direktør i Kræftens Bekæmpelse 
Arne Rolighed har tidligere kom-
menteret undersøgelsen af sam-
menhængen mellem overlevelse 
og komorbidtet for kræftsyge - og 
lægger ikke skjul på, at han finder 
resultaterne alarmerende.

– Hvis man forudsætter, at resultaterne kan tages 

for pålydende, så skriger de på, at vi hurtigst 

muligt kommer i gang med at finde en forklaring. 

Vi kan selvfølgelig ikke leve med, at vort 

sundhedsvæsen ser ud til at blive dårligere og 

dårligere til at holde en gruppe af særligt udsatte 

kræftpatienter i live, fastslår Arne Rolighed.

Professor Henrik Toft Sørensen, som er leder 

af Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Århus 

Universitetshospital, er enig.

– Jeg har altid været skeptisk over for princippet om, 
at pengene følger patienten, siger direktør i Kræftens 
Bekæmpelse, Arne Rolighed.

– Jeg køber ikke påstanden om, at lægerne skulle lade sig 

påvirke af økonomiske hensyn i deres vurdering af patienterne 

og deres behandlingsbehov, siger cheflæge i Region 

Nordjylland, Tove Nilsson.

– Vi bør hurtigst muligt dykke ned i materialet, så vi kan få 

afdækket, hvad der er årsagerne til det mønster, vi ser, siger 

professor, overlæge dr. med. Henrik Toft Sørensen, leder af 

Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Århus Universitetshospital.

– Regionerne skal selv fastlægge taksterne, så de reflekterer de 

kvalitetskrav, der er defineret for de enkelte diagnosegrupper, 

siger kontorchef Poul Erik Hansen, Sundhedsstyrelsen. 

Forklaring efterlyses
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som kunne give en del af forklaringen, men 

det tyder det som allerede nævnt ikke på. 

Det vil også være relevant at undersøge, om 

udviklingen i vores livsstilssygdomme eller den 

medicinske behandling i onkologien kunne 

rumme svar på, hvorfor det går mindre godt 

for de mest syge patienter. Men det hele 

er spekulation på nuværende tidspunkt. Vi 

kommer ikke uden om at grave dybere ned i 

materialet for at finde svarene, fastslår hun.

Specialiseringens pris

Arne Rolighed mener ikke, at man på forhånd 

skal udelukke at søge efter forklaringer i 

behandlingssystemets struktur og styringsme-

kanismer.

– En mulighed kunne være, at vi måske her 

ser den negative konsekvens af de senere års 

centralisering af sygehusvæsenet. Lægerne 

er nok hver især blevet meget dygtigere inden 

for deres snævre område, men det går måske 

ud over det brede overblik, som skal sikre, at vi 

behandler patienten i den rækkefølge, der er 

mest hensigtsmæssig for behandlingsresulta-

tet, siger Arne Rolighed.

– Jeg har for eksempel i kølvandet på under-

søgelsen erfaret, at det flere steder i miljøet 

opleves som et stigende problem at få tilkaldt 

lægelige kompetencer fra andre specialer til 

kræftpatienterne, tilføjer han. 

Men teorien finder ikke støtte hos Tove 

Nilsson.

– Det, synes jeg, er rendyrket vrøvl. Selv om 

lægerne er blevet mere specialiserede, er de 

ikke blevet dårligere til at foretage en bredere 

vurdering af deres patienter. Den kompetence 

er jo også en del af lægernes faglige udvikling, 

siger hun.

Økonomistyringens bagside

Arne Rolighed lufter også gerne en anden 

bekymring.

– En anden hypotese kunne være, at under-

søgelsen blotlægger den negative side af den 

stramme økonomistyring. Meningen med 

økonomistyring er jo at få hævet produktiviteten 

ved at belønne, dem der producerer mest. Men 

hvis den måde, man gør dette op på, er baseret 

på, hvor mange patienter, man kan få igennem 

systemet, risikerer det jo at gå ud over kvaliteten 

og hensynet til den enkelte patients individuelle 

behandlingsbehov, siger Arne Rolighed.

Kræftsygdom, komorbiditet og overlevelse

• Komorbiditetsundersøgelsen er udarbejdet af Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital

•  Undersøgelsen omfatter samtlige patienter med tyk- og endetarmskræft, brystkræft, blærehalskirtelkræft, blærekræft og 

æggestokkekræft, som er diagnosticeret i Nordjyllands, Viborg, Ringkjøbing og Århus amter i perioden 1995-2004  

•  Andre sygdomme er i undersøgelsen registreret på grundlag af en gennemgang af patienternes tidligere udskrivningsdiag-

noser 10 år forud for indlæggelsen med kræft

•  Komorbiditetsbyrden er klassificeret vha. det internationalt anerkendte Charlsons komorbiditetsindeks, som omfatter 19 

forskellige kroniske tilstande, som har betydning for overlevelsen.

Kilde: Andre sygdommes betydning for overlevelse efter indlæggelse for seks kræftsygdomme i Nordjyllands, Viborg, Ringkjøbing og Århus amter 

1995-2005, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital; Rapport nr. 22, april 2006. 

Læserne uddeler roser til 
Perspektiv & debat 
- men har også forslag til forbedringer

Efter de første tre numre af Perspektiv & debat 

var sendt på gaden syntes tiden moden til at 

få læsernes dom over magasinet. I de første 

måneder af 2007 gennemførte Perspektiv & 

debat således en læserundersøgelse. Den bestod 

af en spørgeskemabaseret undersøgelse med 

deltagelse af næsten 100 personer og en kvalitativ 

dybdeinterviewundersøgelse med 12 personer. 

Undersøgelsen viser, at Perspektiv & debat er 

kommet godt fra start og har fået en positiv mod-

tagelse blandt læserne. De bruger typisk 15-30 

minutter på at læse i magasinet, og for halvdelens 

vedkommende gemmes magasinet efterfølgende. 

Læserne fremhæver Perspektiv & debat som et 

fagligt sobert og spændende magasin, der i et 

lettilgængeligt sprog beskriver aktuelle tenden-

ser og emner inden for onkologien. Læserne 

fremhæver desuden Perspektiv & debats lay-out 

og design som flot og af god kvalitet, ligesom 

skrivestilen roses for at være lettilgængelig. 

Men der er behov for mere perspektiv og debat. 

Læserne efterlyser således både perspektiverende 

og debatskabende artikler, der i højere grad kan 

anspore til skarpe og overraskende vinkler. Ligele-

des er der ønske om, at magasinet får en skærpet 

faglig profil og mere dybdegående indhold.

På redaktionen er vi meget tilfredse med den 

positive modtagelse af de første numre af maga-

sinet. Samtidig giver anbefalingerne fra læserne 

stof til eftertanke, som vil indgå i planlægningen 

af de kommende numre af Perspektiv & debat. 

   Redaktionen

– Jeg har altid været skeptisk over for 

princippet om, at pengene følger patienten. 

Selv om pengene ikke går i den behandlende 

læges egen lomme, kan princippet godt bane 

vej for en klinisk adfærd, som er mere styret af 

hensynet til at sikre afdelingen en god økonomi 

end på at sikre patienten adgang til de rette 

kompetencer på tværs af specialerne, siger 

Arne Rolighed. 

Også her møder direktøren modstand fra 

cheflægen.

– Jeg køber simpelthen ikke påstanden om, at 

en læge lader sig styre af økonomiske hensyn i 

sin vurdering af patienterne og deres behand-

lingsbehov, siger Tove Nilsson.

DRG-systemet

I tråd med hypotesen om den økonomiske sty-

rings fokus på kvantitet har det konkret været 

diskuteret om komorbiditetsundersøgelsen 

afspejler DRG-taksternes indtog i det danske 

sygehusvæsens mange mellemregninger. Men 

her melder Sundhedsstyrelsen hus forbi.

– Jeg har bemærket, at DRG-taksterne har 

været i skudlinjen i forbindelse med undersø-

gelsen om kræft og komorbiditet. Men det er 

faktisk er en stor misforståelse, at principperne 

i DRG-afregningen tilskynder til øget produk-

tion uden skelen til kvalitet i behandlingen, 

siger Poul Erik Hansen, som er kontorchef i 

styrelsen med ansvar for udviklingen af DRG-

takstsystemet.

– Faktisk er det meget klart defineret i 

Finansministeriets økonomiaftale for 2004 med 

kommunerne og amterne, at taksterne skal 

afspejle både de basale omkostningsstruk-

turer og kravene til kvaliteten i de konkrete 

aktiviteter. Derfor er det op til regionerne, 

kommunerne og sygehusledelserne selv at 

fastlægge taksterne på en måde, så de også 

reflekterer de kvalitetskrav, der stilles for de 

enkelte diagnosegrupper.

– Hvis takstsystemet tilskynder til at gå på 

kompromis med kvaliteten, er det i strid med 

økonomiaftalens ordlyd, og en lokal udfordring 

at få det rettet. Det er derimod skudt helt forbi, 

hvis man vil gøre det til et produkt af takstaf-

regningsprincippet, fastslår Poul Erik Hansen.
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Intet er som i gamle dage. Heller ikke når 

det gælder patienternes adgang til de nye 

fremskridt i den medicinske behandling af 

kræftsygdomme. For selv om emnet for tiden 

er sat i skyggen af debatten om ventelisterne til 

strålebehandling, er der nok ingen med indsigt, 

der vil nægte, at kræftpatienter ofte må vente 

længe på de nyeste fremskridt i den medicin-

ske behandling. Også selv om behandlingerne 

for længst er blevet vejet af eksperterne i EU 

og fundet velegnede til at blive taget i brug. 

Perspektiv & debat er taget på besøg 

hos de godkendende EU-myndigheders 

danske repræsentant for at få et svar på det 

– indrømmet – nok lidt naive spørgsmål, om 

en godkendelse ikke burde være en direkte 

indgangsdør til patienterne. 

– En EU-godkendelse af et nyt lægemiddel 

er en tilladelse til, at producenten, som har 

indsendt ansøgningen, har lov til at mar-

kedsføre sit lægemiddel med en tilhørende 

veldefineret indikation. Den siger derimod intet 

om, hvorvidt patienterne bør have behandlin-

gen, eller for den sags skyld om lægerne bør 

tilbyde den, forklarer overlæge Jens Ersbøll, 

Lægemiddelstyrelsen.

Og der kunne historien så slutte, men heldigvis 

er Jens Ersbøll en venlig mand, der gerne vil øse 

mere af sin viden og indsigt. Her trækker han 

blandt andet på den erfaring, som følger med, 

når man både har en fortid i den kliniske verden, 

og har siddet med fra starten i 1995, da EMEA 

åbnede sit kontor i London og banede vej for 

det fælleseuropæiske godkendelsessystem for 

lægemidler, som vi kender i dag.  

Det økonomiske forhindringsløb

– Vi har jo fri ordinationsret, så det er stadig 

den behandlende læge, der beslutter, hvilken 

behandling, patienten skal have. Det nye er, at 

lægen også må forholde sig til, om afdelingen 

har råd, siger Jens Ersbøll.

– Jeg behandlede selv kræftpatienter tilbage 

i 1970’erne, og dengang var det unægtelig 

noget nemmere end i dag at udfylde lægerol-

len som patientens ultimative advokat. I dag 

har omkostningerne ved de nye behandlinger 

sat en ny dagsorden, som tvinger lægen til 

også at forholde sig til, hvad det koster – og 

hvornår budgetterne er klar til, at man kan 

tilbyde patienterne de nye behandlinger.

     

– Jeg tror, at skiftet kom i starten af 1990’erne 

med taxanerne, som var de første, der stillede 

kræftområdet over for at måtte afveje pris og 

effekt. Konkret resulterede det i, at det danske 

kræftbehandlingssystem blev delt i to lejre på 

spørgsmålet, husker Jens Ersbøll.

Pres fra USA 

– Den biologiske indsigt i kræftsygdommenes 

årsag og udvikling har siden medført en syste-

matisk jagt på nye målrettede behandlinger. 

Det betyder, at industrien i disse år lancerer 

et boom af nye biologiske kræftlægemidler 

og nye indikationer til allerede introducerede 

stoffer. På den ene side ser det ud til at kunne 

åbne for afgørende nye gennembrud, men på 

den anden side repræsenterer det også en 

enorm økonomisk udfordring for de offentlige 

sundhedsvæsener i Europa.

– Presset kommer i høj grad via USA, hvor man 

er meget hurtige til at tage de nye behandlin-

ger i brug, dels fordi man har et system med 

accelereret review, dels fordi der er nogle, der 

vil og kan betale. EU-systemet er mere restrik-

tivt. Jeg tror faktisk, at vi inden længe kommer 

til at se eksempler på, at nogle af de nye stoffer 

på kræftområdet, der er blevet godkendt af 

FDA, vil få problemer med at slippe igennem til 

markedsføring i EU.

Fælles godkendelse
– national implementering

– EU-systemet betyder, at kræftlægemidler  

bliver godkendt med samme tekst i alle 29 

lande, som i dag er med i systemet. Det 

efterfølgende økonomiske forhindringsløb 

tackles derimod forskelligt i de enkelte lande, 

men den generelle tendens er, at det volder 

problemer at finde pengene.

– I Frankrig har den godkendte indikation 

eksempelvis afgørende betydning for ”reimbur-

sement”, det vil sige spørgsmålet om, hvorvidt 

det offentlige sygehusvæsen vil betale for 

behandlingen. Andre steder som i Danmark 

er det som nævnt lægerne, der bestemmer, 

hvornår og på hvilke indikationer, behandlingen 

skal tilbydes – hvis afdelingen ellers har råd.  

– I Danmark har vi efter en periode, som 

nok har været præget lidt af tilfældigheder, 

fået sat den økonomiske vurdering af de 

For tredive år siden var en godkendelse af et nyt kræftlægemiddel en direkte vej ud til 

de patienter, som det kunne gavne. Så enkelt er det ikke længere. Vi har talt med EU-

godkendelsessystemets danske repræsentant, overlæge Jens Ersbøll, Lægemiddelstyrelsen.  

Vejen ud til patienterne er
blevet længere

Nye lægemidler:

Jens Ersbøll har som rapporteur eller co-

rapporteur stået i spidsen for godkendelsen 

af en række af de nye biologiske lægemidler 

på kræftområdet – til behandling af bl.a. 

lymfomer, lunge-, kolorektal- og nyrekræft. 
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nye kræftlægemidler 

mere i system via 

hurtig-MTV’er og 

efterfølgende 

vurderinger i 

Kræftstyre-

gruppen under 

Sundheds-

styrelsen. Om 

dette også bliver 

videreført, efter vi 

har fået det regionale 

sundhedsvæsen, er vist 

endnu uklart. Men personligt 

synes jeg, at systemet har den store fordel, 

at det forebygger de store regionale 

forskelle i tilgængeligheden til de nye 

behandlinger, som vi tidligere har set.  

Priserne

Jens Ersbøll er klar over, at lægemiddeludvik-

ling er omkostningskrævende, og at det ikke 

mindst er det, der afspejler sig i prisniveauet.

– Producenterne prissætter vel efter, hvad 

de forventer markedet vil betale. Men jeg 

synes da, at priserne tit er meget høje, og 

at det ofte også er svært at se en klar logik 

i prissætningen. Månedlige behandlings-

priser på over 20.000 kr. er acceptable, 

når der er tale om god effekt på en relativt 

lille patientgruppe, men vanskeligere at 

forstå, når vi taler om en begrænset effekt 

på de meget store populationer, som også 

findes inden for kræftområdet. Derfor ser 

vi ofte, at de nye behandlinger kommer 

hurtigere ud til de små grupper af patienter 

i for eksempel eksperimentelt regi, mens 

ventetiden er langt større for indførelse af 

nye standard-tilbud til de store grupper af 

kræftpatienter.

– Af samme årsag er det et særdeles 

spændende perspektiv at få iden-

tificeret biomarkører, der kan 

hjælpe til at målrette de nye 

behandlinger til de patienter, 

som man på forhånd kan se 

vil have gavn af behand-

lingen. Det vil bidrage til 

at hæve responsraterne, 

og dermed gøre de nye 

behandlinger betydeligt mere 

omkostningseffektive.

– Men hvem der skal drive den forskning, er 

et godt spørgsmål. Til dato har vi vist kun et par 

eksempler på, at man kan målrette de nye kræft-

behandlinger med biologisk testning, og vi kan jo 

nok ikke forvente, at lægemiddelproducenterne 

selv går i spidsen med denne forskning.

Kamp om de begrænsede 
ressourcer

– Når pengene ikke passer, vil der automatisk 

opstå en situation, hvor det i en eller anden 

grad handler om at komme først til mølle. 

På kræftområdet har vi herhjemme set, at 

brystkræftlægerne meget tidligt fik etableret en 

stærk klinisk videnskabelig organisation, mens 

nogle af de andre områder nok stadig kæmper 

med at få kørt deres systemer i stilling. Sådanne 

forhold smitter givetvis også af på den hastig-

hed, hvormed de nye behandlinger kommer ud 

til patienterne, vurderer Jens Ersbøll. 

– Mens man venter på budgetterne er der 

også råderum for, at enkelte stærke og 

indsigtsfulde patienter kan slå i bordet og 

komme først i køen til de nye, dyre behandlin-

ger. Så generelt kan man sige, at den højere 

retfærdighed nok risikerer at lide overlast i 

perioder, hvor mulighederne overstiger den 

akutte økonomiske formåen. 

betydning for, hvilke lægemidler der kommer 

frem til hvilke patienter, og hvor hurtigt det sker?

– Personligt har jeg aldrig ment, at godkendel-

sen af lægemidler spiller en afgørende rolle for 

de specialiserede lægers information og viden 

om lægemidlerne, heller ikke på kræftområdet. 

Den hentes på kongresser som for eksempel de 

amerikanske kræftlægers årskongres ASCO, i 

videnskabelige tidsskrifter og selvfølgelig også 

via industriens egen information. Så engang 

imellem kan man da godt ærgre sig lidt over, at 

vi først laver en meget grundig sagsbehandling 

og vurdering af de nye lægemidler, men 

efterfølgende ikke rigtig har nogen indflydelse 

på deres videre vej ud til patienterne.

– Men det vil være helt forkert at konkludere, 

at godkendelsesproceduren fagligt set er 

uden betydning. Selv om det meget sjældent 

er os, der overrasker kræftlægerne med 

epokegørende ny viden, har godkendelsen 

den funktion, at den gør status og udsteder 

en slags garanti for, hvad man ved om det 

pågældende præparats effekt og sikkerhed på 

godkendelsestidspunktet. Det resulterer i et 

produktresumé og en ofte særdeles detaljeret 

videnskabelig diskussion i det såkaldte EPAR, 

The European Public Assessment Report, som 

lægerne i dag kan konsultere via internettet.

– Derudover er godkendelsen også udgangs-

punkt for en systematisk overvågning af 

præparaternes sikkerhed. De markedsførende 

virksomheder har pligt til at indberette alle 

bivirkninger og skal hvert halve år indsende en 

såkaldt periodic safety update. De målrettede 

lægmidler griber ind i basale processer, og 

derfor er det selvfølgelig ekstremt vigtigt, 

at der holdes nøje øje med, om de på den 

længere bane kan medføre alvorlige, hidtil 

ukendte reaktioner, slutter Jens Ersbøll.  

”Den højere 

retfærdighed risikerer at 

lide overlast, når mulighederne 

overstiger den akutte 

økonomiske formåen.”

– Omkostningerne ved de nye behandlinger 

har sat en ny dagsorden, som tvinger lægen 

til også at forholde sig til, hvad det koster 

– og hvornår budgetterne er klar til, at man 

kan tilbyde patienterne de nye behandlinger, 

siger overlæge Jens Ersbøll,  Lægemid-

delstyrelsens repræsentant i EU’s system for 

godkendelse af nye lægemidler. 

EU-godkendelsen af nye lægemidler

•  Det fælleseuropæiske system for godkendelse af nye lægemidler 

blev etableret i 1995 med åbningen af Det europæiske agentur for 

Lægemidler (EMEA) i London

•  Den såkaldte centrale procedure er i dag obligatorisk for en 

række terapiområder, herunder kræftbehandling – og har fra 

starten i 1995 også været obligatorisk for alle såkaldte biologiske 

lægemidler

•  Den centrale procedure indebærer, at EMEA vælger to af medlems-

landene som ”sagsbehandlere”, rapporteur og co-rapporteur

•  Rapporteur og co-rappoteur sammesætter hver sin nationale 

gruppe af eksperter, kaldet assessor-teams, fra deres respektive 

faglige miljøer

•  På dag 70 udsender hvert team assessor-rapporter til kommente-

ring i alle medlemslandene, hvorefter den videnskabelige komite 

CPMP beslutter, hvilke spørgsmål der skal rejses over for det 

ansøgende firma

•  Firmaet har derefter en periode til at besvare spørgsmålene, hvoref-

ter rapporteur og co-rapporteur for første gang sætter sig sammen 

og udarbejder en joint assesment med en melding om, hvorvidt 

lægemidlet kan godkendes eller ej

•  Ved godkendelse, udsender CPMP en såkaldt positiv opinion 

– hvis ikke, igangsættes en ny runde med spørgsmål til firmaet

•  Efter politisk ratificering i Parlamentet udsteder EU Kommis-

sionen en markedsføringstilladelse, som gælder i alle EU- og 

EØS-lande. 

Kilde: Lægemiddelstyrelsen 

– Men heldigvis har effekten også betydelig 

indflydelse på prioriteringen. Vi har jo set 

eksempler på nye målrettede behandlinger, 

der er kommet så hurtigt ud til patienterne, 

at godkendelsesprocedurerne dårligt nok har 

kunnet følge med. Årsagen er selvfølgelig, at 

behandlinger, der ikke bare livsforlængende, 

men også kan føre til livslang overlevelse, ikke 

kan holdes tilbage.

 Fagligt overflødigt?

– Man kunne næsten få den tanke, at godken-

delsen af de nye lægemidler ikke har nogen 
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Af Olfred Hansen

At EGF-receptoren (EGFR) er en væsentlig del 

af styring af kræftcellers funktion havde været 

åbenlyst et stykke tid, da stofferne gefitinib 

og erlotinib blev introduceret til behandling 

af ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) lige 

efter årtusindskiftet. EGFR sidder på cellernes 

overflade, og den har et ekstracellulært 

domæne, der kan hæmmes med antistoffer, og 

en intracellulær del, der kan hæmmes med en 

tyrosinkinase inhibitor (TKI).

 

Gefitinib og erlotinib er de to mest kendte 

eksempler på lægemidler, der fungerer som 

kompetitive hæmmere af tyrosinkinasen ved 

EGFR. Introduktionen af stofferne var dog ikke 

blot indførelsen af et nyt behandlingsprincip til 

lungekræft, men også introduktionen af en ny 

måde at vurdere, hvilke patienter der kan have 

gavn af behandling.

Respons efter kemoterapi

Det der gjorde indtryk på en kliniker, da 

man første gang hørte om TKI, var at nogle 

patienter, der havde modtaget kemoterapi 

for lungekræft over flere gange, og som der 

reelt ikke var noget andet behandlingstilbud 

til, reagerede uventet positivt på 

behandling. Responsraten 

er ca. 10 %, men i flere 

tilfælde nærmest smel-

tede tumorerne væk, 

og de patienter 

der havde gavn 

af behandlingen, 

mærkede effekten 

selv meget hurtigt, 

oftest inden for få 

uger. Normalt, når man 

giver tredjelinje kemote-

rapi, er chancen for respons 

meget lille, og effekten er kortvarig. 

Men det var klart fra starten, at man her stod 

med en behandling, som havde en effekt, der 

var uafhængig af, at der var givet kemoterapi 

tidligere. 

Medicinen er uhyre enkel at administrere, 

en enkelt tablet daglig, og hertil kommer, at 

bivirkningerne virker beskedne og er klart 

reversible. De hæmatologiske problemer 

med leukocytopeni og trombocytopeni, 

som kemoterapi er så berygtet for, er 

fraværende. I stedet ser man 

diarre, som det er nemt at 

behandle med loperamid 

eller lignende, og et 

acne-lignende udslæt i 

ansigt og på overkrop. 

Udslættet kan være 

udtalt, men svinder, 

når dosis af TKI sættes 

ned eller seponeres. 

En særlig bivirkning, som 

først og fremmest er set med 

gefitinib hos japanske patienter, 

er udvikling af livstruende interstitiel 

lungesygdom.  

Overraskende responsmønstre

Fase II studierne med gefitinib og erlotinib bød 

hurtigt på nogle overraskelser. Oprindeligt 

havde NSCLC været en interessant sygdom 

at studere, fordi man hos langt de fleste af 

Tyrosinkinasehæmning af EGF-receptoren

– den kliniske udvikling
patienterne med planocellulære karcinomer 

kan detektere EGFR på overfladen af cellerne. 

Det er i mindre grad tilfældet for adenokarci-

nomer. Alligevel viste det sig, at det specielt 

er patienter med adenokarcinomer, der har 

gavn af behandlingen. Samtidig blev det klart, 

at specielt personer fra Østasien har effekt 

af behandlingen, samt at rygestatus og køn 

har stor betydning for chancen for at opnå 

respons. Det er overvejende patienter, der 

aldrig har røget, og kvinder, der opnår respons. 

I nogle, men dog ikke i alle studier fandtes, at 

patienter i dårlig performance status havde 

samme chance for respons som patienter i god 

form [1], hvilket ikke er reglen ved kemoterapi. 

En anden vigtig observation var, at overlevel-

sen i øvrigt ikke afhænger af respons-raten, 

hvilket ellers er en af de helt basale antagelser, 

når man taler om effekten af kemoterapi. 

Skuffende resultater på førstelinje
Da effekt og toksicitet er helt uafhængig af 

kemoterapi, lå det lige for at kombinere TKI 

og kemoterapi som førstelinje behandling for 

avanceret NSCLC. Der blev meget hurtigt sat 

fire store randomiserede forsøg i gang, hvor 

kemonaive patienter blev randomiseret til et 

anerkendt kemoterapiregime (carboplatin-

paclitaxel eller cisplatin-gemcitabin) plus/

”Medicinen er 

uhyre enkel at administrere, 

en enkelt tablet daglig, og 

hertil kommer, at bivirkningerne 

virker beskedne og er klart 

reversible.”
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minus gefitinib eller erlotinib. I et sandt kapløb 

med tiden indrullerede de to firmaer bag 

TKI’erne mere end 4.300 patienter i studierne. 

Verdens lungekræftlæger holdt vejret, da 

resultaterne af de to første studier præsente-

redes i efteråret 2002. Skuffelsen var kolossal, 

da det viste sig at gefitinib ikke forbedrede 

resultaterne af førstelinje kemoterapi. Resul-

tatet blev senere bekræftet af resultaterne af 

erlotinib-studierne. 

Effekt efter førstelinje kemoterapi

På ASCO 2004 påkaldte et randomiseret 

studie styret fra Canada, BR-21, sig umådelig 

opmærksomhed. I dette studie blev patienter, 

der tidligere havde modtaget kemoterapi for 

avanceret NSCLC, randomiseret til erlotinib 

eller placebo, og resultatet var slående. Patien-

ter, der behandledes med erlotinib, havde 

en moderat, men dog signifikant længere 

overlevelse. 1-årsoverlevelsen blev forbedret 

fra ca. 20 % til ca. 30 %, og den mediane 

overlevelse blev forlænget med to måneder 

fra ca. fem til ca. syv måneder. Hertil kom, at 

der var en signifikant effekt på symptomerne. 

Studiet [2] bekræftede på sin vis, hvad vi 

vidste på forhånd, at kvinder, patienter med 

adeno-karcinom, patienter der aldrig har røget, 

og frem for alt, personer fra Østasien, har klart 

den største chance for respons på behandlin-

gen. Men noget overraskende viste overlevel-

seseffekten sig at være stort set uafhængig 

af køn og histologi. Det var en tendens, der 

genfandtes i det tilsvarende ISEL studie [3] 

med gefitinib, om end studiet overordnet set 

ikke viste signifikant overlevelsesgevinst af 

gefitinib over for placebo.

Udvælgelse af patienter

Resultaterne af de to studier gør det umid-

delbart vanskeligt for klinikerne at vælge, 

hvilke patienter der skal tilbydes behandling ud 

fra kliniske kriterier, og navnlig hvilke der ikke 

skal. Der er aldrig blevet fuld enighed blandt 

klinikere om dette emne, hverken internationalt 

eller i Danmark. Der er dog enighed om, at 

aldrig-rygere, patienter med en særlige type 

adenokarcinom, bronkioalveolært adenokarci-

nom, personer fra Østasien samt kvinder med 

adenokarcinom bør tilbydes behandling med 

TKI. Der er ligeledes stort set enighed om, at 

rygere med planocellulære karcinomer ikke vil 

have gavn af behandlingen. 

Biologisk identificering af 
responspatienter

Der er altså behov for at finde andre metoder 

til udvælgelse af patienter til behandling. 

BR-21-studiet viste, at patienter, hvor EGFR 

ikke kunne bestemmes immunohistokemisk, 

ikke havde effekt af behandlingen, men en 

generalisering af resultatet hæmmes af, at der 

ikke er enighed om, hvilken immunhistokemisk 

test der skal benyttes, og at resultaterne 

svinger fra laboratorium til laboratorium. I 

nogle studier har FISH-analyser kunnet vise, at 

et forøget antal af det gen, der koder for EFFR, 

er knyttet til respons [4]. 

Som en tredje metode har mutationsanalyser 

af tyrosinkinasen pådraget sig betydelig 

opmærksomhed, selvom der også her er 

væsentlige metodologiske udfordringer. To 

uafhængige grupper fra Boston har påvist en 

betydelig korrelation mellem mutationer og 

respons på behandling, og specielt patienter, 

der opnår meget udtalt respons på TKI, har vist 

sig meget hyppigt at have defekt EFGR pga. 

mutation i exon 19 eller 21. Det blev klart, at 

mutationerne langt hyppigst findes hos aldrig-

rygere og hos patienter fra Fjernøsten, men 

det stod også klart fra starten, at overlevelses-

gevinsten i BR-21 ikke alene kan forklares ved 

mutationerne. 

Reelt ved vi stadig ikke, hvordan vi med 

sikkerhed kan udpege, hvem der skal have 

behandling med TKI, og hvem der ikke skal. Et 

interessant bud kunne være, at patienter med 

mutationer skal behandles med TKI up-front 

før kemoterapi, og at patienter uden mutatio-

ner skal behandles initialt med kemoterapi og 

først ved progression af sygdommen med TKI. 

[4]. Foreløbigt er der ingen afklaring på denne 

problemstilling. 

Perspektiver for fremtiden

Selvom NSCLC klart er den sygdom, hvor der 

har været mest fokus på TKI, er TKI også forsøgt 

anvendt inden for andre sygdomsgrupper. Den 

største succes har været kombinationen af erlo-

tinib og gemcitabin til avanceret pankreascancer, 

hvor der i en relativ lille fase III undersøgelse med 

530 patienter blev fundet en moderat forøget 

1-årsoverlevelse fra 17% til 24%. 

I fremtiden vil det blive afklaret om de 

nuværende TKI’er vil kunne bruges sammen 

med strålebehandling, ligesom det er set ved 

hoved-halskræft med antistof og strålebe-

handling. Fremtiden vil også klarlægge, om TKI 

skal bruges til ældre patienter eller svækkede 

patienter i stedet for kemoterapi, og hvordan 

man evt. kan kombinere TKI med kemoterapi 

eller andre målrettede behandlinger som fx 

TKI’er eller antistoffer rettet med det vaskulære 

EGF-system (VEGF). Der pågår en række 

kliniske undersøgelser til afklaring af disse 

problemstillinger, ligesom der forskes intenst 

på at finde nye og endnu bedre TKI’ere. 
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Der kunne derfor være behov for en over-

vejelse af, om den nuværende organisation 

– det nuværende ledelsessystem – giver 

tilstrækkelige muligheder for etablering af høj 

kvalitet omkring det enkelte patientforløb. Der 

eksisterer faktisk alternative muligheder til 

sektoropdeling og hierarkisk linjeledelsesfunk-

tion. Begrebet klinisk kvalitetsledelse er så småt 

ved at vinde indpas i flere af ”de lande, som vi 

normalt plejer at sammenligne os med”. 

Det drejer sig om:

•  Ledelse på tværs af sektor- og afdelings-

grænser

•  Målsætninger på tværs af snæver kasse- 

og budget-tankegang, men holdt op mod 

de kvalitetsdata, der rent faktisk kan 

genereres

•  Teamledelse frem for klassisk personale-

ledelse

•  Ledelse med proceskundskab frem for 

kendskab til regnskab og regler

•  Ledelse med vægtning af kommunikation 

i relevante kliniske situationer

•  Tid og ressourcer til refleksion over klinisk 

praksis – på tværs af sektorerne.

Ændringer af denne karakter vil stille store 

krav, både til organisation og til den enkelte 

kliniker, men der er faktisk noget, der tyder 

på, at kravene vil blive honoreret med højere 

kvalitet og mindre mismod.

ladende en langsom bevægelse i den rigtige 

retning. Nærmere eftersyn af de fire års data 

vi nu har, viser imidlertid, at bevægelsen er 

lokaliseret til enkelte afdelinger med særligt 

aktive kliniske miljøer/ildsjæle. Det er altså 

ikke behandlingssystemet eller organisationen 

som sådan, der ændrer sig, men derimod 

spredte grupper af klinikere. Det er der for så 

vidt ikke noget odiøst i - sådan har implemen-

tering af klinisk kvalitetsforbedring altid fundet 

sted – så hvorfor ikke vente på det samme 

inden for kræftbehandlingen.

Det, der imidlertid - set udefra - karakte-

riserer moderne kræftbehandling, er den 

utrolige kompleksitet i patientforløbene. 

Oftest involveres to til tre kliniske specialer 

og næsten samtlige diagnostiske specialer 

i sekundærsektoren, og der er altid behov 

for tæt samordning med primærsektoren, 

både når det gælder opsporing, udredning, 

efterbehandling og rehabilitering. Alle 

aktører har betydning, og kvaliteten står 

og falder i virkeligheden med det svageste 

led i kæden. En sådan kompleksitet gør det 

næsten umuligt for ildsjælseffekten at slå 

igennem, specielt i den nuværende organi-

sation, hvor der er solid, både organisatorisk, 

ledelsesmæssig og faglig tradition for, at hver 

passer sit (på et højt niveau) og prioriterer 

sine ressourcer, som det nu er bedst for 

afdelingen/sygehuset/budgettet.

Af Paul D. Bartels, leder af Det 
Nationale Indikatorprojekt og chef–
læge, Enhed for Klinisk Kvalitet og 
Patientsikkerhed, Region Midtjylland.

Set udefra er kræftbehandlingen i Danmark 

inde i en spændende og frugtbar ekspansions-

fase: Vidensmængde, aktivitet og ressource-

tilførsel stiger eksplosivt, om end ikke ganske 

synkront. Selvom der konstateres en række 

store problemer på grund af ubalance mellem 

teknologi, ekspertise og behandlingsbehov, går 

det dog den rigtige vej, og gennemgående ses 

der stadigt bedre resultater.

Alligevel synes det som om, at mismod 

indefra og kritik udefra præger debatten om 

kræftbehandlingen i dag. Det er påfaldende, 

at kritikken og mismodet rækker ind i alle tre 

klassiske kvalitetsdimensioner – den faglige, 

den organisatoriske og den patientoriente-

rede. Der er heller ikke tvivl om, at kritikken er 

veldokumenteret. Vi har solid opdateret viden 

fra mange forskellige kilder (kliniske databa-

ser, Indikatorprojekt, patientundersøgelser 

og forskningsstudier), der viser misforhold 

mellem det, vi ved, vi skal gøre, og det der 

aktuelt foregår i behandlingssystemet. 

Erfaring fra databaserne i Det Nationale 

Indikatorprojekt tyder klart på, at når denne 

viden spredes i systemet, sker der tilsyne-

Bedre muligheder for kvalitetsledelse 
af kræftbehandlingen

Det mener jeg!


