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Fremskridt
for langsomt. Den entydige melding om, at de 

reelle fremskridt ikke kan blive for små, og at 

skridtlængden ikke kan bruges som argument 

for at lurepasse, er både glædelig og ikke 

mindst afgørende for patienternes tillid. Og for 

de meget utålmodige kan det måske inspirere 

at minde om, at hverken højde- eller længde-

spring ville være det samme uden tilløb.

God læselyst!     

Lisbeth Nielsen
Læge og  

marketingdirektør

Roche a/s

Perspektiv & debat sætter denne gang fokus 

på lungekræft. Som andre kræftformer har 

kampen mod lungekræft sine egne specifikke 

problemstillinger. Men på grund af det ofte 

meget aggressive sygdomsforløb giver 

kræftformen også en mulighed for at stille 

særligt skarpt på problemstillinger, som er 

relevante og har gyldighed for kampen mod 

kræftsygdommene generelt. 

Et eksempel herpå er nærværende i flere af 

temaartiklerne, men kommer dog klarest til 

udtryk i artiklen om de små skridtlængder 

i udviklingen af behandlingstilbuddet til 

lungekræftpatienterne. Historisk har kampen 

mod lungekræft i perioder været så meget op 

ad bakke, at pessimismen og resignationen 

har været vanskelig at holde for døren. Det 

glædelige budskab er imidlertid, at de senere 

års udvikling af nye målrettede terapier og 

individualiserede behandlingsstrategier 

effektivt har manet det pessimistiske fremtids-

syn til jorden.

 

Personligt glæder jeg mig over, at alle de 

lungekræftlæger, som har ydet bidrag til vores 

tema, signalerer kampånd og stor vilje til at 

komme videre - og at det i øvrigt kun kan gå 
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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.

L E D E R

Indhold

 t e M a  ·  F O K U S  PÅ  L U N G E K R Æ F T 

04 Lungekræft – en lavstatus sygdom? 
 Et kig på kræftformernes hierarki

08 Udvikling med små skridt 
 Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe om at holde kampgejsten oppe

10 Regionale forskelle i mortalitet 
 Status fra Det Nationale Indikatorprojekt

12 Hazard ratio eller median forskel?   
 Vurderingen af de kliniske undersøgelser

18 På jagt efter de targeterede behandlingers targets 
 Århus Universitetshospital bryder nye veje i den kliniske kræftforskning

22 Danmark er kommet på omgangshøjde 
 Beretning fra svensk lungeonkolog på Riget

26 Molekylær billeddannelse 
 Genvej til skræddersyet kræftbehandling

32  Det mener vi! 
 Behov for national håndtering af varslinger af ny hæmatologisk kræftmedicin

ISNN: 1902-6110

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 NP 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

0 2 0 3



- Vi kommer ikke udenom, at der i Danmark eksisterer et hierarki iblandt 

kræftsygdommene, men det er svært at give et fuldstændig objektivt syn 

på lungekræfts placering i dette hierarki. Der er dog nogle klare sociale 

parametre, som uden tvivl placerer lungekræft lavere i hierarkiet end andre 

kræftformer, siger seniorforsker Susanne Oksbjerg Dalton, læge, ph.d., 

Kræftens Bekæmpelse.

- Uanset hvilke sociale parametre der måles på, såsom uddannelse, ind-

komst, boligform osv., er det entydige resultat, at de socialt dårligst stillede 

har en markant øget risiko for at få lungekræft.

Social slagside

Tallene taler sit tydelige sprog, når hun forklarer, hvorfor det hænger sådan 

sammen.

- Den markante sociale gradient i forhold til lungekræft skyldes, at det er i de 

lave socialgrupper, at du finder størstedelen af rygere. Blandt danskere med 

kort uddannelse ryger dobbelt som mange som blandt højtuddannede Men 

sådan har det ikke altid set ud. Hvis du går tilbage til 1940-50’erne, røg stort 

set alle mænd, men for 20-30 år siden skete der en ændring i rygemønstret 

hos mænd og senere også for kvinder, og det ser vi nu slå igennem på 

forekomsten af lungekræft. Faldet er imidlertid størst i de befolkningsgrup-

per, som har de længste uddannelser og de højeste indkomster, hvilket giver 

sygdommen en social slagside, forklarer hun.

Ifølge Susanne Oksbjerg Dalton er der også andre faktorer, dog mindre 

betydningsfulde end rygning, som øger risikoen for at få lungekræft. Det er 

blandt andet arbejdsmiljø, luftforurening og passiv rygning, og de forstærker 

den sociale ulighed yderligere, da det typisk også er de socialt dårligst 

stillede, som bliver udsat for disse faktorer.

- Og ikke nok med det, for vores forskning viser også, at de rige og velud-

dannede har en større chance for at overleve en kræftsygdom sammenlignet 

med de lavtlønnede og kort uddannede, siger hun.

Rygestop er altafgørende

Der er derfor et markant behov for en ekstra indsats over for den sociale 

ulighed – og her er rygning det altafgørende, mener Susanne Oksbjerg 

Dalton:

- Rygning er den største risikofaktor. Kunne vi få alle til at holde op med at 

ryge, kunne vi fjerne langt de fleste tilfælde af lungekræft. Vi begynder at 

se et stemningsskift imod rygning – det er ikke nær så sejt at ryge længere. 

Men stemningsskiftet kommer meget sent, når vi sammenligner os med 

andre europæiske lande. I Danmark har vi rekord i ikke at blande os i folks 

livsstil – det må være op til den enkelte. Da det for 30 år siden stadig var fuldt 

socialt accepteret at ryge i Danmark, iværksatte man storstilede rygestop-

kampagner i Finland, og de har for længst fået vendt ryge– og dermed 

lungekræftskurverne, forklarer hun og fortsætter:

K r æ f t f o r m e r n e s  h i e r a r K i :

Lungekræft – en 
lavstatus sygdom?

For nogle år tilbage planlagde vi 
en stor undersøgelse om lunge-

kræftpatienters livskvalitet, og der 
oplevede vi, at det var svært at skaffe 

penge. Svaret fra fondene var, at 
lungekræftpatienter jo dør så hurtigt, 

at det ikke var værd at investere i, 
siger seniorforsker Susanne Oksbjerg 

Dalton, læge, ph.d., Kræftens 
Bekæmpelse.

kræftformernes hierarki er præget af en blanding af social ulighed, faglig prestige, køn, skyld og mismod. Perspektiv & 
debat redaktionen har spurgt tre aktører inden for lungekræftområdet, hvor sygdommen er placeret i hierarkiet.

t e M a  ·  F O K U S  P Å  L U N G E K R Æ F T

- Tonen har dog fået en anden lyd de senere år med rygeforbud og kampag-

ner, men vi har endnu ikke set effekten af dem. Hvorfor de danske forebyg-

gelseskampagner ikke virker, bliver der desværre ikke forsket så meget i.

Mindre prestige i lungekræftforskning

- Også forskningsmæssigt oplever jeg helt klart, at der er mindre prestige i 

at arbejde med lungekræft. Det mærker vi især, når det handler om at skaffe 

midler til forskning. For nogle år tilbage planlagde vi en stor undersøgelse om 

lungekræftpatienters livskvalitet, og der oplevede vi, at det var svært at skaffe 

penge. Svaret fra fondene var, at lungekræftpatienter jo dør så hurtigt, at det 

ikke var værd at investere i, siger Susanne Oksbjerg Dalton og fortsætter:

- Det understreger bare med al tydelighed, hvor utrolig vigtigt det er at gøre 

op med stigmatiseringen af lungekræftpatienter. Desværre vil det nok blive 

endnu sværere på grund af stemningsskiftet i forhold til rygning. Hvis vi så 

et gennembrud i behandlingen, ville det måske kunne bidrage til at vende 

stemningen og give lungekræft et prestigeskub i den rigtige retning.

Jeg oplever helt klart, at 
der er mindre prestige i at 
arbejde med lungekræft.

Jens Benn Sørensen, overlæge på onkologisk afdeling på Rigshospitalet, 

bakker op om, at det er vigtigt at få vendt opfattelsen af lungekræft som en 

lavstatus sygdom.

- Det er langt mere socialt accepteret at have for eksempel brystkræft. Det 

hænger sammen med, at mange mener, at lungekræftpatienter selv er skyld i 

sygdommen som følge af rygning, men det er ikke altid sandheden. Vi kan ud 

fra de seneste års registrering af nye lungekræfttilfælde se en øget fore-

komst af lungekræftpatienter, som ikke har røget. Desuden er mange af de 

andre kræftsygdomme også delvist et resultat af ens livsstil, men det bliver 

der af en eller anden årsag ikke skelet til, når kræftsygdommenes hierarki 

opstilles, siger han.

Som læge oplever han også, at lungekræftlæger skal kæmpe mere for at få 

en bid af kagen, når det gælder ressourcer til forskning, og når nye kræftbe-

handlinger skal implementeres på afdelingerne.
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At omgivelserne opfatter 
lungekræft som en lavstatus 
kræftsygdom, ændrer 
dog ikke på onkologernes 
kampgejst ifølge Jens 
Benn Sørensen, onkologisk 
overlæge på Rigshospitalet.

Forsinket lungekræftbehandling
- Tilbage i 1995 oplevede vi, at på trods af videnskabelige data, som viste, 

at der var en 5 % øget overlevelse ved brug af adjuverende kemoterapi 

efter operation for lungekræft, blev det ikke opfattet som et tilstrækkeligt 

stort fremskridt til, at det skulle tages i brug. Det til trods for at adjuverende 

kemoterapi ved brystkræft giver samme overlevelsesgevinst, og ved denne 

sygdom var det indført for år tilbage. Faktisk skulle der gå 10 år, før behand-

lingen blev indført på lungekræftområdet, efter at endnu flere undersøgelser 

var gennemført. Tankevækkende, når vi kunne påvise akkurat de samme 

resultater på lungekræftområdet som på brystkræftområdet, siger han og 

fortsætter:

- Vi kan vel nærmest oversætte det til, at der bliver stillet større krav til den 

videnskabelige dokumentation på lungekræftområdet end indenfor andre 

kræftformer.

At omgivelserne opfatter lungekræft som en lavstatus kræftsygdom, ændrer 

dog ikke på onkologernes kampgejst:

- Lungekræft bliver absolut ikke opfattet som lavstatus blandt onkologer, og 

vi kæmper hver dag for at opnå præcis den samme status som på for eksem-

pel brystkræftområdet. Og vi oplever da også, at der inden for de seneste 3 

til 4 år er sket noget på ressourceområdet. Men det er stadig vanskeligt at få 

godkendt nye behandlingstiltag, forklarer han.

Stærke kvinder

En anden årsag til ubalancen mellem lungekræft og brystkræft i kræfthierar-

kiet kan ifølge Jens Benn Sørensen være kønsfordelingen:

- Det er især kvinder fra de højere sociale klasser, som får brystkræft, og 

de kan have flere ressourcer til at skabe opmærksomhed omkring sagen. 

Ved lungekræft er der stadig flest mænd, omend kønsfordelingen nærmer 

sig fifty-fifty. Kvinder er langt mere opsøgende og fremme i skoene, når det 

gælder patienters vilkår og at lægge pres på beslutningstagere.

- For eksempel sparkede de danske brystkræftpatienter ret tidligt patient-

foreninger i gang, som har spillet en vigtig rolle i forbindelse med tildeling af 

forskningsmidler til brystkræftområdet. I 2005 fik lungekræftpatienterne dog 

en patientforening, som stille og roligt har arbejdet sig stærkere og stærkere, 

og det er uden tvivl en styrke for området.

Lungekræft og skyld går hånd i hånd

Når man spørger patientforeningen om lungekræfts placering i kræftformer-

nes hierarki, er der kun et spørgsmål, som trænger sig på: 

- ”Har du røget?”

Alice Skjold Braae, tidligere lungekræftpatient og formand for Patientforenin-

gen lungekraeft.dk fortæller, at det er det spørgsmål, du oftest bliver mødt af, 

når du fortæller, at du har lungekræft: 

- Rygning er det tydelige bevis på, at du selv er skyld i din sygdom. Når du 

ser en overvægtig på gaden, tænker du ikke automatisk, at den person 

får en hjerterelateret sygdom, men når du ser en ryge, tænker du med det 

samme på lungekræft. Som lungekræftpatient bliver du konstant konfron-

teret med omgivelsernes fordømmelse og din egen skyldfølelse over at 

Kvinder er langt mere opsøgende og fremme i skoene,  
når det gælder patienters vilkår.

have røget. Og det er denne skyldfølelse, som medvirker til, at lungekræft 

betragtes som en lavstatuskræftsygdom, mener hun.

Mismod og manglende mobilisering 

- Lungekræftpatienter føler skyld, fordi de fra alle sider oplever advarslerne 

om rygningen, og de ved, at sygdommen er noget, de har været med til at 

påføre sig selv. De har utrolig dårlig samvittighed, og de føler, at de belaster 

systemet med diagnosen lungekræft. Skylden medfører en mere opgivende 

indstilling til livet, mismod og manglende mobilisering af kræfter. Og mange 

fortsætter endda med at ryge, for ”jeg dør jo alligevel af sygdommen”. Det 

er et rigtig dårligt udgangspunkt i kampen om opmærksomhed, midler 

og en plads i toppen af kræftformernes hierarki. Derudover påvirker den 

langsomme udvikling inden for behandlingen af lungekræft også patienterne 

i en negativ retning, siger hun.

Alice Skjold Braae mener også, at medierne er medvirkende til at sætte folk, 

der ryger, i bås:

- I forbindelse med rygestopkampagnen, var det altid ulækre værtshuse, 

hvor man ikke kunne skære sig igennem røgen, og aldrig smarte barer med 

unge hippe mennesker, som blev vist på tv. Denne medieskabte kategori-

sering er jo heller ikke ligefrem med til at højne folks opfattelse af rygere, 

forklarer hun.

Men selvom lungekræft og skyld følges ad, har lungekræftpatienter ifølge 

Alice Skjold Braae ret til den samme sympati som andre patienter og bør 

ikke sættes i bås som lavstatuspatienter. For i alle livsstilssygdomme er der jo 

et element af det selvforskyldte, uanset om det er diabetes, hjerte- karsyg-

domme eller en anden sygdom:

- Måske skyldes forskellen, at der ved for eksempel hjertekarsygdomme er 

mange konkurrerende livsstilsfaktorer, så det er ikke så enkelt, som at man 

har røget, og det er derfor, man har fået sygdommen. Desuden rammer 

hjertekarsygdomme også langt flere danskere.

Patientens medansvar

- Jeg mener ikke, man kan tale om, at det ene sygdomsområde er vigtigere 

end det andet, men uanset hvad man fejler, skal der være adgang til den 

bedste behandling og ekspertise. Men omvendt skal man også tage ansvar 

for sygdommen, netop fordi man har røget, og det er der desværre mange, 

som ikke gør. Når sundhedsvæsenet stiller op og gør sit yderste for at 

behandle og forhåbentligt gøre os raske, så har vi som patienter pligt til at 

være medspiller, blandt andet ved at holde op med at ryge, siger hun.

Heldigvis har hun aldrig oplevet, at behandlermiljøet ser ned på patienterne, 

fordi de har en selvforskyldt sygdom. Her er der forståelse for, at man er nødt 

til at tage det samme hensyn til alle patienter.

Selvom lungekræft og skyld følges ad, har 
lungekræftpatienter ifølge Alice Skjold Braae, 
formand for Patientforeningen lungekraeft.dk, ret 
til den samme sympati som andre patienter og bør 
ikke blive opfattet som lavstatuspatienter.

”Har du røget?”  
er ofte det spørgsmål, 
du bliver mødt af, når 
du fortæller, at du har 
lungekræft.
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fordi de er små i forhold til, hvad man kan 

udrette i behandlingen af andre kræftsyg-

domme. Undersøgelser viser, at kræftpatienter 

siger ja til behandling, også selv om de stati-

stisk kun giver meget ringe chance for effekt. 

Så selvfølgelig skal vi tage alle de små skridt 

med, alt andet ville være helt uacceptabelt.

– det ville selvfølgelig være fantastisk, hvis 

man pludselig fandt en mirakelkur, men 

kræftsygdomme er komplekse og meget 

heterogene, og jeg tror ikke på visionen om, at 

vi pludselig en dag finder hovedafbryderen. 

– derfor kommer vi ikke uden om en udvikling 

med små og forhåbentligvis også ind imellem 

– det er alt for pessimistisk at tegne et billede 

af en udvikling uden fremskridt, bare fordi vi 

ikke behandler med sigte på helbredelse. Suk-

kersygepatienter og patienter med leddegigt 

bliver heller ikke helbredt, men der er da ikke 

nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om man 

skal behandle dem, siger Jens Benn Sørensen. 

– Patienterne ville selvfølgelig have meget 

svært ved at forstå og acceptere, hvis vi 

begyndte at springe fremskridtene over, bare 

Alle skridt er 
vigtige

Vi kan ikke 
lurepasse

– det er ikke mange år siden, at behandlingen 

af lungekræft var præget af defaitisme. da jeg 

startede som lungeonkolog, var det en udbredt 

opfattelse, at det hele var lige elendigt. 

– den æra er vi heldigvis på vej ud af, og det 

er derfor utrolig vigtigt, at vi får mulighed for 

at tage de skridt, som vi i det faglige miljø er 

enige om kan gavne patienterne, siger han.

– Vi er alle sammen dybt engagerede i at prøve 

at gøre det bedre, og der forskes i hele verden 

for at finde nye veje til at øge skridtlængderne. 

når vi så finder noget, der kan gøre en forskel, 

er det selvfølgelig enormt demotiverende, at 

man skal sidde på sine hænder og ikke får lov 

til at bringe det nye ud til patienterne.

– der er en lang række nye stoffer på vej, og 

der er da ingen tvivl om, at det bliver hunde-

dyrt at komme videre. Men som læger kan vi 

selvfølgelig ikke lurepasse og sidde og vente 

på mirakelkurene. det holder ikke, og jeg er da 

sikker på, at patienterne heller ikke vil finde sig 

i det, slutter Peter Meldgaard.

lidt større skridtlængder. krumtappen bliver 

at udnytte den dybere forståelse for kræftsyg-

dommenes biologi til at udvikle targeterede 

behandlinger med biomarkører, som kan 

hjælpe os med 

at give den rette 

behandling til de 

rette patienter, 

slutter Jens Benn 

Sørensen.

– det er jo mennesker, vi har med at gøre, og 

i stort set alle de undersøgelser, hvor man har 

testet kemoterapi versus ingen kemoterapi, rap-

porterer de, der har fået kemoterapi om højere 

livskvalitet, end dem der ikke har.

– Hertil kommer, at vi efter min opfattelse ikke 

behøver at kigge meget langt frem for at få 

øje på større skridtlængder. For det første vil 

den reducerede rygning betyde, at færre får 

lungekræft, og prognosen bliver også meget 

bedre for dem, der alligevel får sygdommen.

 – For det andet befinder vi os i en tid, hvor der 

hele tiden kommer nye målrettede terapier på 

banen. i kombination med de nye værktøjer til 

at forudsige, hvem der skal have den ene frem 

for den anden behandling, vil det helt sikkert 

bidrage til en accelereret positiv udvikling.

– det er rigtigt, at udviklingen sker med små 

skridt på lungekræftområdet, og det er også 

rigtigt, at man som lungeonkolog nok bør 

overveje et karriereskifte, hvis man er af den 

opfattelse, at helbredelse er det eneste salig-

gørende, siger olfred Hansen.

– Men patienterne ser ikke sådan på det, og 

det er helt forkert, at der ikke sker noget. af de 

store metaanlyser kan vi se, at vi har kunnet 

flytte andelen af 1 års overlevere med 10 % ved 

at behandle med kemoterapi og ikke bare nøjes 

med at give lindrende behandling, siger han.

På vej mod 
større 
skridtlængder

– Så tiden er slet ikke til at genoplive den 

pessimistiske ånd, som hvilede over lungekræft-

behandlingen for 10-15 år siden. De små skridt 

er afgørende for processen, men de skal være 

reelle fremskridt, og vi skal have adgang til at 

tage dem, slutter olfred Hansen.

det har ikke skortet på 
optimistiske visioner om, at 
vi inden for en overskuelig 
fremtid vil vinde kampen mod 
kræftsygdommene. Men hvordan 
holder man kampgejsten oppe, 
når man som onkolog med 
speciale i lungekræft indtil 
videre kun har kunnet bidrage 
med marginale fremskridt i 
1 og 2 års overlevelsen. Vi 
har sendt spørgsmålet videre 
til repræsentanter for dansk 
onkologisk Lungecancer Gruppe.  

BehandLingen af LungeKræft:

udvikling med små skridt 
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Landsresultat 2 års overlevelse
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Hvis man ikke er parat til at tage de skridt, som 
kommer med de nye behandlinger, bliver det helt 

sikkert en kamp op ad bakke, siger overlæge 
Peter Meldgaard, Århus Universitetshospital.

Fremskridt er ikke mindre vigtige, bare fordi de 
er små, siger overlæge dr. med. og formand for 

Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe,  
Jens Benn Sørensen, Rigshospitalet. 

– Det er en stor misforståelse at tro, at der ikke 
er nogen livskvalitet forbundet med at blive ét 
år ældre, siger overlæge, ph.d. Olfred Hansen, 

Odense Universitetshospital.

t e M a  ·  F O K U S  P Å  L U N G E K R Æ F T

Meget få patienter med dissemineret lungekræft bliver 

5 års overlevere, og effekten af den livsforlængende 

medicinske behandling har hidtil stort set kun kunnet 

registreres på 1-års og 2-års overlevelsen.

5-årsovelevelsen blandt lungekræftpatienterne er siden 

midten af 1990’erne blevet fordoblet til nærved 10 % af 

alle nydiagnosticerede – en udvikling som kan tilskrives 

hurtigere udredning, adjuverende kemoterapi efter 

kirurgi samt introduktionen af stråleterapi med kurativt 

sigte i slutningen af 1990’erne. Tæt på hver femte i 

sidstnævnte gruppe bliver 5 års-overlevere.
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dugfriske tal fra det nationale indikatorprojekt (niP) for udredning og 
behandling af lungekræft for 2008 byder på to vigtige øjenåbnere: Forbed-
ringen af forløbstiderne ligger længere tilbage end tidligere antaget, og der 
er betydende regionale forskelle i mortaliteten. ifølge formanden for indi-
katorgruppen skyldes det formentlig et spørgsmål om faglige strategier og 
holdninger samt organisatoriske forhold.

StatuS fra Det NatioNale iNDikatorprojekt:

Regionale forskelle  
i mortalitet 

Der kommer noget konkret ud af 
NIP. Meningen med projektet er 
jo netop at få overvåget de faglige 
kerneydelser, og uden de aktuelle 
NIP-mortalitetsdata havde vi næppe 
erkendt behovet for ændringer, siger 
overlæge, dr.med. Torben Palshof, 
formand for indikatorgruppen for 
NIP-lungekræft.

For mange står implementeringen af pakke-

forløbet den 1. april 2008 som et vendepunkt 

for lungekræftudredningen og -behandlingen i 

Danmark, men nye tal fra Det Nationale Indika-

torprojekt (NIP) afslører en anden virkelighed.

- Der er ingen tvivl om, at pakkeforløbet er en 

bredt forankret garant for et optimalt fagligt for-

løb i alle faser af sygdommen. Men faktisk viser 

kvartalsrapporter fra NIP med stor tydelighed, 

forskellig behandling, men ifølge Torben Palshof 

er årsagen formentlig, at det er forskellige 

patientgrupper i de Øst- og Vestdanske regioner, 

som også behandles forskelligt: 

- Der er nationale strategier for såvel udred-

ningsprocesser som for behandling, det vil 

sige operation og onkologisk behandling, 

men overordnet set har man i Østdanmark i 

perioden 2003-2007 i højere grad kunne tilbyde 

patienterne udredning og behandling baseret på 

den nyeste teknologi og behandlingsfremskridt. 

Dette har selvfølgelig også været efterspurgt af 

de fagligt ansvarlige i Vestdanmark, men mangel 

på konkrete beviser for betydningen heraf har 

svækket gennemslagskraften af den faglige 

argumentation. Samlet set kan de betydende 

forskelle i sandsynligheden for overlevelse blandt 

andet tilskrives, at udredningsprocedurerne i 

Østdanmark er samlet på 6 afdelinger, sammen-

lignet med 13 i Vestdanmark. Dette organisa-

toriske forhold bidrager også til en forklaring 

af forskellene i adgangen til ny teknologi. Et 

andet forhold er, at onkologisk behandling af 

lungekræft historisk set har været højt prioriteret 

i Østdanmark. 

Forskellige forudsætninger og 
holdning til operabilitet
Andelen af patienter som bør kunne tilbydes 

operation er sat til 25 %. Dette er gennem årene 

næsten opnået i Region Midt, mens der i Region 

Hovedstaden kun er opereret cirka halvt så 

mange patienter. I tilbageblikket har det faglige 

miljø nok i for høj grad fokuseret på at sikre 

målopfyldelsen og ikke i tilstrækkeligt omfang 

eftersøgt årsagerne til disse markante forskelle i 

operativ aktivitet.

- Årsagerne kan i det væsentligste tilskrives, at 

30 % af de opererede patienter i Vestdanmark 

viser sig at være i et sygdomsstadie, hvor de ikke 

burde opereres – sammenlignet med cirka 10 % 

i Østdanmark. Det kan kort siges, at kirurgen 

opererer de patienter, som, efter bedste skøn, 

bør tilbydes operation, baseret på den kliniske 

stadievurdering, som igen er baseret på hvilke 

teknologier, der har været til rådighed. En anden 

forklaring er formentlig, at man i Østdanmark i 

højere grad er tilbageholdende med at tilbyde 

patienter, med anden betydende sygdom, ope-

ration. I en forestående analyse vil forekomsten 

af komorbiditet hos de opererede patienter blive 

analyseret, forklarer Torben Palshof.

at en klar forbedring af forløbstiderne indtrådte 

allerede i efteråret 2007 under udarbejdelsen 

af pakkebeskrivelsen og i forbindelse med de 

politiske udmeldinger om, at der fremover ikke 

må være ikke-faglig begrundet ventetid, siger 

overlæge, dr.med. Torben Palshof, formand for 

indikatorgruppen for NIP-lungekræft.

- Reelt virkede pakkeforløbene, før de var 

færdigskrevet, og siden da er der desværre ikke 

sket så meget. Faktisk tyder de seneste NIP-data 

på, at processen er ved at gå i stå målt på 

ventetidsparametrene, forklarer han.

Men én ting er at få nedbragt den tid, der går, 

fra patienten kommer ind af døren, til han eller 

hun går ud igen, men det er mindst lige så vigtigt 

at fokusere på, at de får den bedste behandling, 

pointerer Torben Palshof, og her viser de seneste 

NIP-data et andet og mindre positivt resultat.

Højere mortalitet i Vestdanmark

Lidt overraskende viser en NIP-analyse af 

mortaliteten 2003-2007, at der er betydende 

regionale forskelle i mortaliteten. Således har 

Region Hovedstaden lavest mortalitet på alle 

typer patienter, mens de vestdanske regioner 

har højst mortalitet. Det gælder, uanset om der 

er registreret operation eller ej hos lungekræft-

patienterne. På 5-årsoverlevelsen ses også 

regionale forskelle. I Region Hovedstaden er 

11,4 % af patienterne i live 5 år efter diagnosen 

sammenlignet med 8,0 % i Region Nordjylland. 

De øvrige regioner ligger relativt tæt på Region 

Hovedstaden.

- For alle regionerne gælder det imidlertid, 

at man har levet op til målene for 30-dages 

mortalitet samt overlevelse efter 1 og 2 år. 

Men det må erkendes, at der fra NIP-gruppen 

løbende ikke har været tilstrækkelig fokus på, 

at der ”over overliggeren” har været betydelige 

forskelle - med Østdanmark øverst. Dette blev 

først betydende, da forskellene slog igennem på 

5-års overlevelsen og dermed sandsynligheden 

for helbredelse, siger han.

Umiddelbart skulle man tro, at forskellene i 

mortalitet er baseret på, at patienterne modtager 

- At der også er betydende forskelle i overlevelse 

efter onkologisk behandling mellem de Øst- og 

Vestdanske patienter skyldes blandt andet forskelle 

i de ressourcer, der har været til rådighed, og 

herunder at man i Østdanmark følger patienterne 

i hele sygdomsforløbet. Dette øger blandt andet 

muligheden for tidligere at iværksætte behandling, 

når sygdommen blusser op igen. Analysens 

resultater vurderes aktuelt nøje af de involverede 

faggrupper regionalt og nationalt med henblik på at 

identificere de årsager, som er de mest betydende, 

samt sikre at de udlignes så hurtigt som muligt.

NIP er ledelsesmæssigt værktøj

Givet sygdommens natur - at overlevelsen er kort 

for en meget stor gruppe patienter - vil effekten af 

ændrede anbefalinger relativt hurtigt kunne moni-

toreres og dokumenteres, og Torben Palshof er 

ikke et sekund i tvivl om NIP-projektets betydning:

- Der kommer noget konkret ud af NIP. Meningen 

med projektet er jo netop at få overvåget de 

faglige kerneydelser, og uden de aktuelle NIP-

mortalitetsdata havde vi næppe erkendt behovet 

for ændringer. Der er ingen tvivl om, at NIP er et 

værdifuldt ledelsesmæssigt værktøj. 

det nationale indikatorprojekt (niP) til måling og forbedring af de 
sundhedsfaglige kerneydelser blev etableret i 1999 og er et samarbejde 
mellem regionerne, danske Regioner, dansk Medicinsk Selskab, de 
faglige sammenslutninger på sygeplejeområdet, danske Fysioterapeuter, 
ergoterapeutforeningen samt Sundhedsstyrelsen.

NIP dækker aktuelt 10 sygdomsområder: Akut mave-tarm kirurgi, 
apopleksi, depression, diabetes, fødsler, hjerteinsufficiens, hoftenære 
frakturer, koL, lungecancer og skizofreni.

Læs mere på www.nip.dk
Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland
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gevinst, når de skal finde noget at dividere med 

i deres beregning af omkostningseffektiviteten. 

– Problemet er bare, at den mediane forskel 

ikke siger noget som helst om den enkelte 

patients gevinst af behandlingen – reelt er 

det bare forskellen på to mere eller mindre 

tilfældige punktaflæsninger på kurveforløbet, 

siger Olfred Hansen.

– Man kan selvfølgelig sige, at medianen er 

en slags mellemdistancemål, men den kan 

ikke bruges som et gennemsnit – og hvad 

gør sundhedsøkonomerne, hvis den ene eller 

begge kurver aldrig når 50-percentilen? Eller 

kurveforløbet flader ud med en langtidsoverle-

velse i begge forsøgsarme, spørger han. 

– De kliniske undersøgelser, der går forud for 

de randomiserede fase III-undersøgelser, er i 

princippet kun interessante for producenternes 

vurdering af, om de skal fortsætte med udvik-

lingen af de nye stoffer. De fortæller nemlig ikke 

os klinikere noget som helst om, hvorvidt en 

ny behandling er så værdifuld for patienterne, 

at vi bør overveje at indføre den som en slags 

standardbehandling, siger overlæge, ph.d. 

Olfred Hansen, Onkologisk afdeling på Odense 

Universitetshospital.

Perspektiv & debat har bedt Olfred Hansen for-

tælle om, hvordan han som kliniker trækker viden 

ud af de kliniske undersøgelser og finder frem til, 

hvad der bør få praktiske kliniske konsekvenser.

 

– Som klinikere skal vi ikke tage stilling til, 

om et nyt stof virker, men derimod om det er 

nyttigt, og det kan vi kun gøre på baggrund 

af data fra store, afsluttede, randomiserede 

protokoller. Det er kun dem, vi kan bruge til at 

skelne mellem, hvad der er fiktive og hvad der 

er reelle fremskridt, fastslår Olfred Hansen som 

udgangspunkt.

Fokus på den mediane forskel i  
tid-til-event

Når de solide randomiserede fase III-data 

foreligger, er udfordringen at vurdere, hvad de 

fortæller om effekt og den kliniske relevans af 

den behandling, der er blevet undersøgt.

– Vi har set en tendens til, at afrapporteringen 

og diskussionen af de kliniske fase III-undersø-

gelser primært sker med den mediane gevinst. 

Producenterne vælger også ofte at fokusere 

på den mediane forskel i overlevelse eller tid 

til progression – i hvert fald når forsøgene 

lander med en god afstand mellem kurverne på 

50-percentilen uden tendens til ”hvepsetalje”, 

siger han.

– Fokus på den mediane gevinst er baseret på 

en efterhånden lang tradition, og det er også 

en tendens, som fremmes af interesser uden 

for det kliniske miljø. Politikerne har gennem en 

årrække vænnet sig til at spørge efter prisen 

for et vundet leveår, og sundhedsøkonomerne 

bruger af mangel på bedre den mediane 

hazard ratio eller 
median forskel?

VuRdeRIngen AF de klInIske undeRsøgelseR:

Som klinikere 
skal vi ikke tage 
stilling til, om et 
nyt stof virker, 
men derimod om 
det er nyttigt.

– Efter at have dannet mig et visuelt 
indtryk af kurveforløbet, foretrækker 
jeg at kigge på hazard ratio som 
det mest repræsentative tal for den 
forbedring i tid-til-event, som er 
undersøgt i det kliniske forsøg, siger 
overlæge, ph.d. Olfred Hansen, 
Odense Universitetshospital.

det er de kliniske fase iii-undersøgelser, der skal afklare, om en behandling skal tilbydes patienterne, og derfor 
skal vi være omhyggelige, når vi aflæser resultaterne af dem, pointerer lungekræftonkolog. Han anbefaler, at 
man i højere grad kigger på hazard ratio end på den mediane forskel i tid ved tid-til-event analyser.

t e M a  ·  F O K U S  P Å  L U N G E K R Æ F T
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– Og skal der punktaflæses, vil jeg hellere se på  

forbedringen på et givet tidspunkt, for eksempel 

i 1-årsoverlevelsen. Det er et mål, der er nemt 

at håndtere og forklare – også for patienterne, 

og man kan vælge et aflæsningstidspunkt som 

er relevant for den pågældende kræftsygdoms 

progressionsrate, påpeger han.

 Kig på kurverne!

– Personligt kan jeg godt lide at starte med at 

danne mig et visuelt indtryk ved at kigge på 

kurverne og prøve at trække relevant information 

ud af dem. Man kan danne sig et indtryk af 

forløbene og arealforskellen mellem kurverne 

som indikation af effektforskellen i hele forløbet, 

fortæller Olfred Hansen.

– Når jeg derefter vil kigge på tal bruger jeg 

først og fremmest hazard ratio som pejlemærke 

på, om for eksempel en forbedret overlevelse er 

klinisk relevant, siger han.

Pseudoskridt eller fremskridt?

Hazard ratioen er et relativt mål for den behand-

lingsmæssige gevinst af en ny behandling, 

og Olfred Hansen lægger som onkolog med 

speciale i lungekræft vægt på, at der også skal 

Hazard ratio
Olfred Hansen er ikke i tvivl om, at hazard ratio 

er det mål, der bedst belyser den effektmæssige 

værdi og kliniske relevans af en ny behandling.

– Hazard ratio har først og fremmest den store 

fordel i forhold til den mediane gevinst, at 

beregningen ikke er en punktaflæsning som 

medianen, men en beregning baseret på hele 

kurveforløbet. Den lider dermed ikke af den 

svaghed ved den mediane forskel, at man ikke 

får noget at vide om, hvad der er sket inden, og 

hvad der sker efter, at halvdelen af hver af de to 

patientpopulationer møder den event, som er sat 

op for undersøgelsen.

– Derudover er den mere anvendelig som værk-

tøj til at foretage supplerende statistiske analyser 

med. Det kan for eksempel være Cox-analyser 

af subgrupper og analyser af hvor stor en del af 

effekten, der kan tilskrives behandlingen, og hvor 

meget der kan skyldes andre forhold som for 

eksempel patientperformance.

– Endelig har hazard ratioen også den fordel, 

at det er nemt at sætte konfidensintervaller på, 

siger Olfred Hansen.

Medianen er en slags mellemdistancemål, 
men den kan ikke bruges som et gennemsnit

være plads til de små fremskridt i udviklingen af nye 

behandlinger. Afgørende er, at der er tale om reelle 

fremskridt.

– Med hazard ratioen kan vi identificere de 

reelle fremskridt i behandlingen af de aggressivt 

forløbende kræftsygdomme som eksempelvis 

lungekræft. Ved at fokusere på den mediane 

gevinst risikerer vi at sætte disse fremskridt i 

skyggen af de resultater, der opnås i behandlingen 

af mere langsomt udviklende kræftsygdomme som 

for eksempel brystkræft, og det er ikke rimeligt, 

siger han.

Netop denne pointe underbygger Olfred Hansen 

med en simpel model, som han har udarbejdet med 

henblik på at illustrere, at der ikke er korrelation 

mellem hazard ratioen og den mediane behand-

lingsgevinst (se figur s. 15). 

– Modellen illustrerer, at vi i de aggressivt forløbende 

kræftsygdomme med stejle kurveforløb ofte vil se 

data med klinisk relevante risikoreduktioner, men 

relativt beskedne mediane gevinster, mens den 

samme risikoreduktion i mindre aggressivt forlø-

bende kræftformer vil kunne slå ud med en sjældent 

set stor median- gevinst, påpeger Olfred Hansen.

Figuren er en simplificeret illustration af den 

manglende korrelation mellem hazard ratio og den 

mediane forskel. I de fire sæt forsimplede, lineære 

Kaplan-Meier kurveforløb er hazard ratio konstant, 

mens den mediane forskel stiger med den faldende 

stejlhed i kurveforløbene.  

– I de aggressivt forløbende kræftsygdomme med 

stejle kurveforløb vil vi se data med klinisk relevante 

risikoreduktioner illustreret ved hazard ratioen, men 

beskedne mediane overlevelsesgevinster, mens 

de mindre aggressivt forløbende kræftformer med 

samme risikoreduktion vil kunne fremvise store 

mediane forskelle i tid til event, forklarer Olfred 

Hansen.

Hvor lang tid, doktor?
Men vil patienterne ikke også gerne have at vide, 

hvor meget ekstra levetid de kan forvente at få af 

en ny behandling, som I tilbyder dem?

 – Jo, og det er måske også en af årsagerne til, at 

den mediane gevinst bruges så meget, som den 

gør. Men problemet er stadig, at den ikke har 

noget med patientens reelle prognose at gøre. 

Hvis du vil forklare en patient, hvad den mediane 

gevinst i virkeligheden betyder, bliver det hurtigt 

vanskeligt for vedkommende at følge med, siger 

Olfred Hansen.

– Jeg kan derimod godt finde på over for en 

patient at sætte ord på en behandlingsgevinst på 

grundlag af hazard ratioen, nemlig ved at sige at 

risikoen for, at vedkommende for eksempel vil dø 

inden for en given periode er 20 % mindre med 

den nye behandling.

– Og hvis en patient derudover også ønsker at 

få en tidsdimension sat på, kan man vælge at 

angive risikoreduktionen efter for eksempel et år, 

tilføjer han.
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– Du kommer ikke uden om at 
kigge på kurverne med kritiske 
øjne og bruge alle de informationer 
du har til rådighed, hvis det er et 
tidsestimat, du ønsker. Du bliver 
billedligt talt nødt til at kigge på 
bilen både forfra, fra siden og 
inde i kabinen, mener statistiker 
og direktør Andreas Habicht, 
Signifikans.

deFinitioneR

Hazard ratio: 
Forholdet mellem risikoen for en given 

begivenhed (for eksempel død) i 

forsøgsgruppen versus referencegruppen. 

Er hazard ratioen 0,80 svarer det til en 

reduktion af risikoen for f.eks. død med 

20 % inden for en given tidsramme.

Median: 
tiden til at halvdelen af patienterne 

i en gruppe har oplevet en 

begivenhed (eksempelvis død eller 

sygdomsforværring). den mediane 

gevinst er forskellen mellem medianen for 

forsøgsgruppen og referencegruppen.

– analysen af kaplan-Meier kurven gennemføres 

med forskellige metoder, som alle har fordele og 

ulemper, afhængig af hvilken information man 

ønsker at hente ud af materialet, siger statistiker 

andreas Habicht, direktør i den statistiske 

analysevirksomhed Signifikans.

– det giver ikke det fulde billede kun at kigge 

på den mediane forskel i tid, selv om den måske 

umiddelbart forekommer nemmest at forstå intuitivt 

både i faglig sammenhæng og over for patienterne. 

–den mediane tidsforskel er nem at forstå og lave 

efterfølgende beregninger med for eksempel til 

sundhedsøkonomiske analyser – det er nok en af 

årsagerne til, at den har vundet så stor en plads, 

som den har, påpeger andreas Habicht.

– Hazard ratioen har den fordel, at den afspejler 

forskellen i hele ”kurveforløbet” og også medregner 

patienter, der ikke fuldfører eller ikke når den event, 

der måles på, siger andreas Habicht.

– Svagheden er selvfølgelig, at hazard ratio er et 

risikomål og kun indikerer, at der er en tidsgevinst, 

men ikke giver direkte information om størrelsen af 

denne. de to metoder, den mediane tidsforskel og 

hazard ratio, kan med andre ord ikke hver især stå 

alene, men sammen giver de et godt og fuldstændigt 

billede af behandlingseffekten, siger han.

kliniske undersøgelser registrerer almindeligvis tiden fra 

randomisering til en forud defineret event indtræder for patienter 

i en behandlingsgruppe og en referencegruppe, og resultatet 

afbilledes sædvanligvis i en såkaldt kaplan-Meier kurve, som viser 

andelen af indtrufne events i de to grupper som funktion af tiden.
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Der er ingen tvivl om, at vejen frem i den kliniske 

onkologi handler om at finde frem til mere targe-

terede terapier. Men har vi egentlig forstået vores 

targets ordentligt, når det ikke er alle de patienter, 

vi sætter i behandling, der har gavn af den?

Noget i den retning kunne den problemformule-

ring lyde, som danner udgangspunktet for et nyt 

forskningsprojekt på Århus Universitetshospital. 

Projektet er forankret i et tæt samarbejde mellem 

den onkologiske og den klinisk biokemiske 

afdeling på hospitalet og involverer derudover et 

samarbejde med radiologer, som leverer såkaldte 

finnålsbiopsier, og patologer, som foretager 

immunhistologiske undersøgelser og FISH-

testning af vævsmateriale. 

Det kliniske afsæt er introduktionen af den 

såkaldte tyrosinkinasehæmmende behandling af 

ikke-småcellet lungekræft. 

– Introduktionen af den nye behandlingsmulighed 

med stoffet erlotinib for nogle år siden rummede 

et nybrud i forhold til kemoterapiens hidtidige ene-

herredømme. Men medaljen havde en bagside.  

Vi kunne nemlig se, at 20-25 % havde en 

fantastisk eller en god effekt af behandlingen, 

mens resten stort set så ud til at måtte nøjes 

med bivirkningerne, fortæller lungeonkologisk 

overlæge Peter Meldgaard. 

Det laboratoriemæssige afsæt er den klinisk 

biokemiske afdelings mangeårige forskning i 

den såkaldte EGF-receptor, som er signalvej for 

tyrosinkinasen og dermed target for erlotinib, der 

er designet til at blokere for signalet.

– Vores hidtidige forskning på området har haft 

til formål at udvikle metoder til at belyse EGF-

introduktionen af nye målrettede kræftlægemidler markerer en ny epoke i kræftbehandlingen. Men hvor målrettede 
er de egentlig, når de ikke virker på alle patienter med samme diagnose? et forskningsteam på århus Universitets-
hospital leder efter svaret med udgangspunkt i tyrosinkinasehæmmende behandling af patienter med ikke-småcellet 
lungekræft. det sker på en måde, som kan medvirke til at bryde nye veje i den kliniske kræftforskning.

n y e  V e j e  I  d en  k l In I sk e  k R æ F t F oR sk n Ing: 

på jagt efter de targeterede 
behandlingers targets

receptorens patofysiologiske og prognostiske 

betydning, så det lå selvfølgelig lige for at etablere 

et samarbejde om udvikling af en mere effektiv 

måde at anvende erlotinib på, siger molekylær-

biolog Boe Sørensen, som er lektor på den klinisk 

biokemiske afdeling.

Ulige fordelt effekt

Jagten på prædiktive biomarkører er i dag en 

integreret del af forskningen i målrettet kræft-

behandling og foregår i alle led i ”fødekæden”, 

fra den basale grundforskning til den kliniske, 

randomiserede fase III forskning. Det unikke ved 

Århus-gruppens EGF-receptorprojekt er, at det 

tager udgangspunkt i en tæt på 100 % repræsen-

tativ patientkohorte. Peter Meldgaard forklarer:

– De nye målrettede stoffer, der i disse år dukker 

op i kræftbehandlingen, er spændende, men man 

kan på sin vis sige, at de alle ”springer i målet”. 

Den sidste vej ud til patienterne går via de store 

fase III-undersøgelser, som dokumenterer, at 

stoffet har en virkning. Men når man analyserer 

materialet, kan man se, at det meget ofte er en 

mindre andel af patienterne, som bærer effekten 

på hele patientgruppens vegne, siger han. 

– Det er selvfølgelig udmærket, at de nye stoffer 

kommer hurtigt ud til patienterne, men man kan 

diskutere, hvor targeterede de er, når diskus-

Vi bilder os selvfølgelig ikke ind, at vi 
med dette projekt er i fuld gang med 
at løse kræftens gåde.

sionen om, hvordan de egentlig virker, fortsætter, 

efter de er taget i brug, tilføjer Boe Sørensen.

Den repræsentative kohorte

Den lære som Århus-gruppen har trukket ud af 

denne konstatering er, at man er nødt til at tage 

udgangspunkt i en fuldt repræsentativ patient-

kohorte, hvis man vil være sikker på at få alle 

relevante parametre med i analysen af, hvordan 

den targeterede behandling virker, og hvilke 

patienter den derfor bør tilbydes.

– Et centralt fokus i vores projekt er at kigge efter 

en specifik mutation, som kan have betydning 

for erlotinibs evne til at binde sig intracellulært 

til receptoren og blokere signalvejen. Vi ved at 

denne mutation har en langt større udbredelse i 

asiatiske lande, og at asiater statistisk har langt 

større effekt af behandlingen med erlotinib, men 

vi ved intet konkret om incidensen af mutationen i 

Danmark. Skal vi belyse den, er vi nødt til at samle 

viden fra en repræsentativ population, siger Boe 

Sørensen.

– De tværsnit, som vi skal trække i vores patient-

materiale for at belyse sammenhængen mellem 

de genetiske udtryk og patienternes kliniske 

udkomme af behandlingen, kræver, at vi har et 

fuldt repræsentativt klinisk patientmateriale. Ellers 

kan vi let blive snydt af forhold, som i virkeligheden 

skyldes selektionen, tilføjer Peter Meldgaard.

Ph.d.-studerende Britta Weber (th.), som er i gang med en uddannelse i klinisk onkologi, har siden oktober 2008 været tilknyttet EGF-receptor projektet. 
Hun kigger her på laboratoriemateriale sammen med Peter Meldgaard (tv.) og Boe Sørensen.
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Retro- og prospektive undersøgelser
Århus-gruppens projekt gennemføres med både 

en historisk og en prospektiv del. I det historiske 

materiale indgår omkring 500 patienter, der har 

fået stillet diagnosen ikke-småcellet lungekræft i 

perioden 2002-03. 

– Vævs- og blodmateriale undersøges for 

flere relativt nyopdagede mutationer i EGF-

receptorgenet og den prognostiske værdi af 

mutationerne analyseres ved at sammenholde 

med overlevelsesdata fra patientgruppen, fortæl-

ler Boe Sørensen. 

– I både disse og de prospektive undersøgelser 

validerer vi samtidig en ny metode til at bestemme 

mutationerne, som er baseret på at isolere og 

opformere det genetiske tumormateriale med 

henblik på at få en sikker bestemmelse, supplerer 

han.

Rekrutteringen til den prospektive del af projektet 

sigter på at få et fuldt repræsentativt patientma-

teriale.

– Erlotinib er indikeret til 2. linje-patienter med 

dissemineret ikke-småcellet lungekræft. De 

behandlingsmuligheder, vi har til rådighed til disse 

patienter, betragter vi som fuldstændigt ligevær-

dige. Derfor kan vi tilbyde alle vores patienter 

2. linjebehandlingen med erlotinib, og det tilbud 

tager de imod, og derved opnår vi fuld repræsen-

tativitet i materialet, siger Peter Meldgaard.

I det prospektive studie indsamles vævs- og 

blodmateriale samt en lang række kliniske 

informationer som f.eks. progressionsfri og samlet 

overlevelse, rygeanamnese og subjektivt oplevet 

livskvalitet.

nødvendighed. Effekten af erlotinib er jo allerede 

dokumenteret i store undersøgelser. Hvis vi 

finder en fuldstændig entydig sammenhæng, 

som kan bane vej for en mere optimal stratifice-

ring af patienterne, mener jeg ikke nødvendigvis, 

at dette resultat skal sendes igennem endnu et 

”syrebad”, inden det kan komme ud og gøre gavn 

hos patienterne, siger Peter Meldgaard. 

– Det er rigtigt at vi har haft et dogme om, at 

vores hypoteser skal valideres endeligt i et kon-

trolleret set up. Denne tilvejebringes traditionelt 

på et stærkt selekteret – vi plejer at kalde det et 

amerikansk patientmateriale. Det gør man, fordi 

man gerne vil kunne se, om det virkelig er den 

cellegift, man afprøver, der gør en forskel i to i 

øvrigt ens patientgrupper. Men den statistiske 

bevisførelse er jo i en vis forstand et lidt primitiv 

knæfald for, at man ikke helt har forstået, hvad 

det er der foregår, tilføjer han. 

Multidisciplinær kræftforskning
Boe Sørensen og Peter Meldgaard betragter 

EGF-receptor projektet som et typisk eksempel 

på, hvordan princippet om det multidiscipli-

nære samarbejde i kræftbehandlingen også 

vil komme til at præge fremtidens kliniske 

kræftforskning.

– Vi kunne simpelthen ikke gennemføre dette 

projekt uden den brede involvering af kolleger 

fra de andre discipliner, fastslår Boe Sørensen.

– De multidisciplinære konferencer er ikke 

længere bare nødvendige for at sikre kvaliteten 

i det kliniske arbejde. Det er også her, at 

ideerne til den mest fremsynede forskning 

opstår, supplerer Peter Meldgaard.

Og netop det multidisciplinære aspekt i  

EGF-receptor-projektet har givet blod på 

tanden til mere.

– Jeg mener, at det er den tætte kobling 

mellem laboratorieforskningen og den kliniske 

forskning, der er det helt unikke ved vores 

projekt. EGF-receptoren repræsenterer jo 

i virkeligheden kun et meget lille hjørne af 

patogenesen ved ikke-småcellet lungekræft, 

og vi bilder os selvfølgelig ikke ind, at vi med 

dette projekt er i gang med endeligt at løse 

kræftens gåde. 

Når man analyserer materialet, kan man se, at det 
ofte er en mindre andel af patienterne, som bærer 
effekten på hele patientgruppens vegne. 

Ideen om at basere forskningen på indsamling af 
epidemiologisk repræsentativt patientmateriale kunne 
med fordel udbredes til hele patientforløbet.

– Patienterne udfylder et relativt let spørgeskema 

om deres livskvalitet i forbindelse med deres 

kontrolbesøg. Det er en væsentlig parameter, 

for ofte ser vi, at patienterne rapporterer om en 

positiv livskvalitetseffekt af en behandling, uden at 

den afspejler sig i vores objektive undersøgelser, 

fortæller Peter Meldgaard.

Behandlingsprotokol uden  
randomisering

I det tilknyttede ph.d.. projekt sættes der fokus 

på at teste receptormutationernes prognostiske 

og prædikative værdi.

– Men vi går meget åbent ind i projektet – derfor 

tester vi også en række andre biomarkører, som 

vi forestiller os kan have en betydning for patien-

ternes prognose og udkomme af behandlingen. 

For selv om vores hypotese er, at mutationerne 

spiller en central rolle, så er det muligt, at også 

andre faktorer som f.eks. receptorekspressionen 

kan spille en rolle, fortæller Boe Sørensen.

Men skal der ikke randomisering til, hvis I skal 

trække klinisk relevante informationer ud af jeres 

undersøgelse?

– Det er da muligt, at hvis vores analyser afdæk-

ker en interessant korrelation mellem en markør 

og klinisk effekt, at denne sammenhæng så bør 

valideres i en kontrolleret undersøgelse, men 

jeg mener ikke, at det i alle tilfælde vil være en 

Den multidisciplinære 
deltagelse i vores projekt 

er en forudsætning for, 
at det kan lade sig gøre, 

mener Boe Sørensen, som 
er lektor på den klinisk 
biokemiske afdeling på 

Århus Universitetshospital.   

Vi bliver nødt til at have et fuldt repræsentativt klinisk 
patientmateriale, hvis vi ikke skal blive snydt af  
forhold, som i virkelig-heden skyldes selektionen, siger 
overlæge Peter Meldgaard, som er hovedansvarlig for 
behandling af lungekræft på den onkologiske afdeling 
på Århus Universitetshospital.

– Men projektets ide om at basere kræft-

forskningen på indsamling af epidemiologisk 

repræsentativt patientmateriale burde udbredes 

til hele patientforløbet. Det vil kunne give os 

et enestående grundlag for at drive forskning, 

som også i international sammenhæng vil være 

second-to-none, slutter Peter Meldgaard.

eGF-RecePtoR PRoJektetS 
PaRteR
Forskningsprojektet på Århus Universitetshospital 

er et unikt samarbejde mellem onkologisk afdeling 

ved overlæge Peter Meldgaard, klinisk biokemisk 

afdeling ved professor Ebba Nexø og involverer 

derudover radiologer og patologer ved professor 

Steven Hamilton Dutoit. Desuden er ph.d.-

studerende Britta Weber tilknyttet projektet.
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En næsten uundgåelig forestilling – eller måske 

endda et lille håb – om at skulle møde en klon eller 

bare et lille glimt af den vrede svenske overlæge 

fra Lars von Triers Riget bliver hurtigt manet 

til jorden, da Perspektiv & debats redaktion til 

aftalt tid tropper op hos overlæge Jan Nyman på 

Rigshospitalet i København. Jan Nyman er ganske 

vist både svensker og overlæge på Riget, men han 

ligner slet ikke Stig Helmer, og han forsikrer os 

også straks om, at han bestemt ikke har følt nogen 

trang til at brøle forbandelser ud over det danske 

folk fra Rigshospitalets tag.

Han har til gengæld sagt ja til at give sit bud på, 

hvilke forskelle der møder lungekræftpatienter 

i henholdsvis det danske og det svenske syge-

husvæsen. Det kan han gøre på baggrund af 

næsten 20 års virke som onkolog på Sahlgrenska 

Sjukhuset i Göteborg i Sverige – og et halvt års 

tid i sit nuværende job som lungeonkologisk 

overlæge på Rigshospitalet. 

På omgangshøjde

Jan Nyman afliver også meget hurtigt forestillin-

gen om, at broderfolket hinsidan er meget bedre 

hjulpet end danskerne, hvis de får lungekræft. 

Ikke længere i hvert fald. 

– For år tilbage blev vi på Sahlgrenska ganske 

ofte opsøgt af danske kræftpatienter, som havde 

mistet tilliden til, at de i Danmark kunne opnå at få 

anden behandling end den sædvanlige rutinepræ-

gede serie af kemoterapi, fortæller Jan Nyman.

 

– Men dem ser vi ikke mere, og den generelle 

oplevelse af en dansk kræftbehandling, der i 

international sammenhæng er kørt agterud, er 

også fortid. Jeg tror man kan sige, at niveauet i 

Danmark de seneste år er blevet hævet forholds-

mæssigt mere end i de fleste andre lande, og at 

den danske kræftbehandling derfor i dag må siges 

at være på international omgangshøjde.

– Jeg er også sikker på, at denne udvikling meget 

snart vil afspejle sig i overlevelsesstatistikkerne, 

vurderer Jan Nyman. 

Ressourcechok

Nu vi er ved det positive, så er det faktisk res-

sourcerne i det danske kræftbehandlingssystem, 

der har været en af de største overraskelser for 

Jan Nyman.

 

– Når man kommer fra et svensk sygehusvæsen, 

som er præget af tilbagevendende spareindgreb 

og en stadig kamp for at få adgang til at bruge det 

nye udstyr og den nye medicin, så er det faktisk 

svært at fatte, hvor de næsten ubegrænsede 

ressourcer i det danske system kommer fra. Der 

er ingen tvivl om, at Danmark for længst har 

overhalet Sverige, når det for eksempel gælder 

antallet af PET- og CT-scannere, siger han. 

– I Sverige drukner behovet for flere penge i en 

endeløs strid mellem de nationale og de regionale 

myndigheder om, hvorvidt der skal investeres i 

sundhedsvæsenet, den sociale sektor eller i nye 

motorveje. Efter min opfattelse er der virkelig 

behov for, at vi tager ved lære af Danmark og 

erkender, at vi ikke kan blive ved med at præstere 

et behandlingstilbud på acceptabelt niveau uden 

en politisk vilje til også at investere den nødven-

dige økonomi i udviklingen, siger Jan Nyman.

svensK LungeonKoLog på riget: 

danmark er kommet  
på omgangshøjde!
Standardbehandlingerne er stort set de samme, men der er alligevel meget store forskelle på, hvordan man 
behandler patienter med lungekræft i danmark og i Sverige, fortæller svenske Jan nyman, som for et halvt år siden 
tiltrådte en stilling som overlæge på den onkologiske afdeling på Rigshospitalet. 
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– Jeg tror man kan sige, at niveauet i Danmark de seneste år 
er blevet hævet forholdsmæssigt mere end i de fleste andre 
lande, og at den danske kræftbehandling derfor i dag må siges 
at være på international omgangshøjde.

I Danmark sørger systemet for at 
holde gang i den enkelte patients 

behandlingsforløb, mens det i Sverige 
er den enkelte læge, der har ansvaret, 

fortæller Jan Nyman, overlæge, 
onkologisk afdeling, Rigshospitalet.
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behandlingsresultaterne, når alle patienter har 

fået en forskellig dosis radioterapi eller forskellige 

medicinske behandlinger i forskellig rækkefølge, 

tilføjer han.

Pakkerne skal til Sverige

Logisk nok i forhold til det allerede fortalte, 

men lidt overraskende for en fordomsfuld dan-

sker, beskriver Jan Nyman det danske system, 

som meget mere hierarkisk og autoritetstro 

end det svenske.

– Når den ledende overlæge siger noget i 

Danmark, bliver det sådan, mens det i Sverige 

som regel opfattes som oplæg til diskussion. Det 

er en helt anden og mindre autoritetstro kultur, 

som sikkert har sine fordele, men også under 

så selvfølgelig kontakter lægen, hvis det ikke går 

som forventet. Det kan gøre en meget stor forskel, 

om du i et behandlingsforløb skal se patienten én 

gang eller syv gange, siger Jan Nyman.

– Og meget af den lægelige information, der 

gives til patienterne klares i Sverige pr. telefon 

eller via brev, tilføjer han.   

Standardbehandling versus individuel 
behandling

Forskellen i placeringen af det lægefaglige ansvar 

viser sig også på en lang række andre måder.

– Selv om behandlingspaletten stort set er 

den samme, behandles der i langt højere grad 

i Danmark efter guidelines end i Sverige. Som 

svensk læge har du meget nemmere adgang til 

at improvisere og individualisere behandlingstil-

buddet til den enkelte patients forudsætninger. 

Hvis for eksempel komorbiditet eller patientens 

sociale situation betyder, at standard kemoterapi 

i seks serier nok ikke lige er sagen, vil lægen i 

Sverige forsøge at individualisere sit behand-

lingsvalg. I Danmark skal man derimod have et 

meget stærkt fagligt motiv for at få mulighed for 

at fravige standarderne, siger Jan Nyman.

– Jeg tror endda godt man kan tilføje, at der i 

Sverige er lidt for vide rammer for improvisation 

og individualisering. En konsekvens er jo i 

hvert fald, at det bliver meget svært at opgøre 

at skulle træffe komplicerede kliniske beslut-

ninger, ofte uden mulighed for støtte fra mere 

erfarne kolleger. I Sverige får de unge læger en 

meget langsommere introduktion via vagter på 

sengeafdelingerne og ambulatorieopstart med 

de ukomplicerede tilfælde, siger Jan Nyman.   

Færre møder med patienten

Jan Nyman påpeger – måske lidt diplomatisk – at 

der er fordele og ulemper ved begge systemer, 

men det skinner igennem, at den svenske model 

nok alligevel tiltaler ham mest.

– Det personlige ansvar giver mere kontinuitet og 

bedre mulighed for at følge med i, hvordan det 

går dine patienter – hvordan de reagerer på de 

ordinerede behandlinger, hvilke komplikationer 

der støder til osv. I Danmark tvinges du hele 

tiden til at skulle læse op på journalen for at være 

klar til den næste patient, du går ind til.

Er det en forskel i antallet af patienter pr. læge, der 

medfører denne forskel?

– Det kan spille en rolle, men jeg tror, at princip-

pet om, at lægen følger sin patient, er muligt 

at praktisere i Sverige, fordi man organiserer 

behandlingsforløbene med færre fysiske møder 

med patienten. Hvis man sender en patient ud i 

et normalt og ukompliceret behandlingsforløb, 

behøver lægen ikke at være til stede hver 

gang – det overlades ofte til sygeplejersker, som 

Som svensk læge har du meget nemmere adgang til at 
improvisere og individualisere behandlingstilbuddet til den 
enkelte patients forudsætninger.

System-Danmark
Den anden og måske største overraskelse for 

Jan Nyman i mødet med det danske kræftbe-

handlingssystem handler i den korte version 

om meget forskellige kulturer i den lægefalige 

organisering af arbejdet på den højt specialise-

rede sygehusafdeling.

 

– Med fare for at generalisere på et for spinkelt 

grundlag mener jeg, at forskellen kan beskrives 

ved, at det i Sverige er den enkelte speciallæge, 

der behandler patienten, mens det i Danmark er 

det lægefaglige system, siger han.   

– På vores morgenkonferencer her på afdelingen, 

skal vi næsten dagligt omorganisere vores 

ambulatorium på grund af sygemeldinger og 

andet fravær af omkring 3-5 læger. Det kender 

vi slet ikke i Sverige. For det første tror jeg, 

at vi af forskellige årsager har et langt mindre 

sygefravær i Sverige, og for det andet er det en 

naturlig del af den svenske læges ansvarsområde 

at sørge for nødvendig back-up fra kolleger, 

ombookning af ambulatorietider m.m. i tilfælde af 

sygdom eller et planlagt fravær, siger Jan Nyman. 

– I Danmark sørger systemet for at holde gang 

i den enkelte patients behandlingsforløb, mens 

det i Sverige er den enkelte læge, der har 

ansvaret. Forskellen viser sig også ved, at de 

unge læger i Danmark meget hurtigt bliver lukket 

ud i ambulatoriet, hvor de risikerer på egen hånd 

tiden kan være både irriterende og tidskrævende, 

siger Jan Nyman.

 

– En mellemting mellem den danske og svenske 

måde at afklare tingene på, vil måske være ideel, 

siger han med et smil.

Hvor længe regner du så med at blive i Danmark?

– Det afhænger blandt andet af, om jeg kan 

fortsætte med den ordning, jeg har nu, som giver 

mig mulighed for at arbejde en uge om måneden 

i Göteborg med forskning, vejledning og klinik 

med særligt udvalgte patienter, siger Jan Nyman.

Er der ikke noget fra det danske system, du vil 

tage med hjem, når du når dertil?

– Jeg valgte blandt andet at tage mod tilbuddet om 

stillingen på Rigshospitalet for at få ny inspiration 

efter 20 år på den samme afdeling på Sahlgrenska, 

og det synes jeg også, jeg har fået. Jeg mener for 

eksempel, at vi kan lære meget af den støtte, som 

vores patienter kan hente hos egen læge og på 

det lokale sygehus. Det fungerer slet ikke i Sverige, 

hvor vi ikke rigtigt kan slippe vores kræftpatienter, 

før vi må sende dem på hospice.  

– Derudover vil jeg meget gerne fortælle om 

akutplanen og pakkeforløbsbeskrivelserne. Det 

er en model, som der er et stort og akut behov 

for at tage ved lære af i Sverige, hvor vi stadig 

på en lang række områder har helt uacceptable 

ventetider på at få patienter med mistanke om 

kræft udredt, slutter Jan Nyman.

Når vejret tillader det, kan Jan Nyman 
skue over Sundet til sit hjemland fra 

toppen af Rigshospitalet. Denne gang 
er det dog Perspektiv & debats fotograf 
og ikke hjemveen, der har lokket ham 

med op på Rigets top.
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– Forestillingen om, at man med skræddersyet 

kræftbehandling skal designe et specielt molekyle 

til hver enkelt patient har ingen gang på jorden. 

Men hvis vi skal blive i billedsproget, har vi allerede 

i dag en masse gode hyldevarer, og vi kan helt 

sikkert komme rigtigt meget længere i vores 

kræftbehandling ved at bliver bedre til at tage de 

rigtige varer ned fra hylderne og anvende dem på 

den bedste måde for den enkelte patient.

Budskabet kommer fra professor, overlæge dr. med.

Andreas Kjær, som leder forskningen ved Cluster 

for Molecular Imaging og Klinik for Klinisk Fysiologi, 

Nuklearmedicin & PET på Københavns Universitet 

og Rigshospitalet. Han har også et kvalificeret bud 

på, hvordan vi hurtigt og effektivt kan blive meget 

bedre til at vælge den bedste behandling og den 

optimale måde at bruge den på. 

– Den molekylære billeddannelse, som vi udvikler 

her på afdelingen, kan i princippet det samme, som 

man kan i patologien, men den kan gøre det uden 

at skære i folk, og den information, vi får, er langt 

mere repræsentativ og dermed klinisk anvendelig, 

forklarer Andreas Kjær.

Det var så den korte version. Bag den gemmer 

sig en hel masse, som vi selvfølgelig benytter 

lejligheden til at få uddybet.

Teknologien

Basisteknologien er PET-skanning, som ifølge 

Andreas Kjær er de alternative skanningsteknolo-

gier langt overlegen, når det handler om molekylær 

billeddannelse.

– PET-skanningen er ekstremt følsom. Hvis vi skal 

kunne se det samme med MR-teknologi, skal vi op 

på 106 gange større doser. Vi kan med andre ord 

arbejde med vores sporstoffer og den  

radioaktive mærkning af dem uden den samme 

bekymring for toxicitet, som ved de andre skan-

ningsteknikker, forklarer han.

– PET-teknologien er startet med at anvende 

sukkerstoffet FDG som sporstof. Det optages i 

tumorer og kræftceller, fordi de deler sig hurtigt 

og bruger mere sukker. Men FDG optages 

også i andre celler og er i det hele taget alt for 

uspecifikt. Derfor arbejder vi med nye sporstoffer, 

der kan anvendes til både at vise udbredelse og 

ligesom biopsier beskrive cancercellerne med 

karakteristika som proliferation, apoptose, hypoxi 

og angiogenese, forklarer Andreas Kjær.

Og så vender vi lige tilbage til det med repræsen-

tativiteten.

individualiseret kræftbehandling 
er vejen frem. alle snakker om 
det, og ved cluster for Molecular 
imaging på københavns 
Universitet og Righospitalet 
arbejdes der fokuseret på også 
at gøre noget ved det. Perspektiv 
& debat har besøgt lederen af 
forskningsenheden for at høre 
nærmere om, hvad de laver, og for 
at diskutere perspektiverne.

– Vævsprøven siger kun noget om status i det væv 

som er taget ud. Vores skanningsbillede viser et 

kvantitativt billede af cancerens udbredelse, og 

den giver samtidig også et differentieret billede 

af den parameter, som vi kigger efter. Vi kan med 

andre ord se, om aktivitetsniveauet for eksempel er 

højere i metastaserne end i primærtumoren, siger 

Andreas Kjær.

Udredning, monitorering og 
behandling

Den molekylære billeddannelse har perspektiver, 

der rækker langt ud over det indlysende, nemlig 

at få en karakteristik af den enkelte patient med 

prognostiske og prædiktive kvaliteter.

– Skanningen giver et repræsentativt øjebliksbil-

lede af cancerens udbredelse og aktivitet, og den 

kan samtidig fortælle os, hvilken behandling i hvilke 

doser det kan være relevant at sætte ind med. 

Derudover kan den udelukke behandlinger, som 

f.eks. på grund af sygdommens udbredelse ikke vil 

være hensigtsmæssig. 

– Den næste store fordel viser sig ved, at man 

allerede få timer efter, man har sat ind med en 

behandling, kan lave en ny skanning og se, om 

behandlingen virker som forventet. Vi har bla. et 

sporstof – en radioaktivt mærket thymidin-analog 

– der viser DNA-syntese. Med den kan vi kontrol-

lere, om celledelingen som forventet lukker ned 

som følge af behandling med relevant kemoterapi. 

Det kan vi vælge at gøre med en testdosis, som 

afslører, om det er relevant at iværksætte et 

egentligt behandlingsforløb, eller vi kan vælge at 

kontrolskanne efter første terapidosis. Vi kan se 

effekten på PET-skanningen allerede 2 timer efter 

indgift af visse kemoterapeutika.

moLeKyLær BiLLeddanneLse:

genvej til skrædder-
syet kræftbehandling

Med molykylær billeddannelse  
er vi nede omkring de cancerrele-
vante molekylære targets, hvilket 
giver et langt mindre grovkornet 

og mere klinisk relevant grundlag 
for at tilrettelægge et optimalt 

behandlingsforløb for den enkelte 
patient, siger professor, overlæge, 
dr. med. Andreas Kjær, som leder 

forskningen i molekylær billeddan-
nelse på Københavns Universitet 

og Rigshospitalet.

Accelereret translation:  Afdelingen er  udrustet 

med identisk teknologisk udstyr til dyreforsøg og 

patientbehandling for at sikre, at de forskningsmæs-

sige resultater hurtigst muligt kan gøres anvendelige 

i patientbehandlingen. Efter at de eksperimentelle 

dyreforsøg er afsluttet, går der gennemsnitligt 

kun et halvt år, inden de første kliniske forsøg med 

mennesker kan sættes i gang. 

2 7

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

0 2 62 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



2 8 2 9

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 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

Molekylær billeddannelse foregår med 
PET-skanning og radioaktivt mærkede spor-
stoffer, som er udviklet til at spore forskellige 
klinisk relevante biomarkører. PET-skanningen 
kombineres med samtidig CT-scanning for at 
give en mere sikker lokalisering af optag på 
PET-billedet.  

Humanbiolog og 
ph.d. studerende Tina 
Binderup i gang med 
PET-skanning af mus 
med et nyt sporstof.

Den øjeblikkelige monitorering rummer mange 

informationer af betydning for den fortsatte 

behandlingsstrategi. Den kan f.eks. anvendes 

til dosistilpasning, eller til at afbryde og erstatte 

en udsigtsløs behandling på et meget tidligere 

tidspunkt, end hvis man skal afvente en konventio-

nel kontrol. 

– Vi behøver ikke længere at vente i seks uger med 

at foretage en skanning og måle tumorstørrelse 

efter RECIST-kriterierne, og det giver selvfølgelig 

store muligheder for at sikre den enkelte et acce-

lereret og individuelt tilpasset behandlingsforløb, 

påpeger Andreas Kjær.

Sidste og nyeste skud på stammen handler om, at 

teknologien også har terapeutisk potentiale.

– Når vi har fundet et sporstof, der sætter sig på 

kræftcellerne, kan vi skifte den radioaktivitet, der 

dur til PET-skanning ud med en radioaktivitet med 

betastråling, der virker som lokal stråleterapi. Det 

betyder, at hvis du har 17 metastaser så får du 

behandlet alle 17 og derudover også de mikrome-

tastaser, som du ikke kan se. Det er en teknologi, 

som vi arbejder med til behandling af neuroen-

dokrine tumorer, fortæller Andreas Kjær. 

Jagten på anvendelige sporstoffer

– Vi arbejder i virkeligheden meget pragmatisk 

med udgangspunkt i den basisviden, vi har fra 

cancerbiologien. Vi starter med at kigge efter 

de patofysiologisk relevante mekanismer, f.eks. cel-

leproliferation, apoptose eller angiogeneseaktivitet 

i tumor. Dernæst kigger vi på, hvilket molekylært 

target, der er nøglemarkør for den pågældende 

mekanisme. Det sætter vi så molekylære assays 

op over for – som regel med genekspression, som 

er en god reproducerbar og kvantitativ metode, 

men også assays på proteinniveau. Herefter går 

vi videre og leder efter ligander, der kan anvendes 

som brugbare sporstoffer. 

– I denne søgning er man ofte godt hjulpet af 

lægemiddelforskningen, som har identificeret en 

række ligander, der senere har vist sig at være 

farmakologisk uinteressante. De har for eksempel 

ikke stimuleret eller hæmmet som forventet, eller 

de har måske haft en for kort halveringstid. Vi er 

imidlertid mest interesseret i deres evne til at finde 

det relevante target, og mindre i hvad de gør.

– Når vi har fundet det, der binder godt og på rette 

sted, skal det mærkes med radioaktivitet, så vi kan 

se det på skanningsbilledet. Det er et af de vanske-

lige led i processen, fordi ligandens bioaffintet kan 

ændres, når den mærkes med radioaktivitet. 

– I gennemsnit koster det i omegnen af en million 

kroner at udvikle en ny anvendelig ligand – derfor 

har vi i høj grad fokus på at finde egnede ligander 

for de mere generelle og bredt anvendelige 

karakteristika ved cancerceller, fortæller Andreas 

Kjær.

– Men vort arbejde med de neuroendokrine tumo-

rer er et eksempel på, at det også kan lade sig gøre 

at udvikle ligander, der kan spore mere specifikke 

udtryk ved canceren. Med disse kan vi ikke alene 

sige, at der sidder en tumor i det eller det organ, 

vi kan samtidig fastslå, at det er en neuroendokrin 

tumor – vi har så at sige lavet immunfarvningen 

med det samme, tilføjer han.

Translation i højeste tempo
Forkningsafdelingen på Rigshospitalet er ikke ene 

om at udforske mulighederne i den molekylære 

billeddiagnostik, men Andreas Kjær vover dog at 

placere sin afdeling blandt de absolut førende i 

europæisk sammenhæng og på niveau med de 

4-5 førende centre i USA.

– Vores styrke er, at det er lykkedes at skabe 

et meget gunstigt miljø for at drive translationel 

forskning og udvikling. Vi har i princippet det 

samme udstyr at arbejde med til dyreforsøg, som 

vi har til patientundersøgelser i klinikken – og vi 

arbejder målrettet på at gøre vejen fra dyreforsø-

gene til anvendelse på patienter i klinikken så kort 

som muligt, påpeger han.

– Der tales meget om translationel forskning, 

men den er vanskelig at praktisere i dag, hvor 

det kræver højeste grad af molekylærbiologisk 

ekspertise kombineret med specialiserede 

færdigheder inden for både den eksperimentelle 



Et af de områder, som afdelingen arbejder med, er 

skanning af tumorangiogenese, det vil sige dannelsen 

af nye blodkar til tumoren, som er karakteristisk for en 

række kræftformer.

– Vi har gode og effektive muligheder for at sætte 

ind med en målrettet behandling, som kan hæmme 

angiogenesen. Men der findes ikke nogle gode 

biomarkører, som kan prædiktere, hvilke patienter, der 

har god effekt af anti-angiogenese-behandling, og 

hvilke der ikke har det. Vores hypotese er, at der kan 

være en sammenhæng mellem, hvor høj og udbredt 

angiognese-aktiviteten er hos den enkelte, og hvor god 

effekt vedkommende har af behandlingen, forklarer 

Andreas Kjær.

– Vi har vores ligand og har dokumenteret, at der er – 

endda meget store – variationer i angiogeneseaktiviteten 

fra patient til patient inden for samme diagnosegruppe. 

Næste trin bliver at dokumentere sammenhængen 

mellem angiogenese-aktivitet påvist ved hjælp af PET-

skanning og klinisk effekt af angiogenese-hæmmende 

behandling. Det gør vi i første omgang ved at foretage 

en førskanning og se, om denne kan forudsige effekten. 

Endvidere vil vi også se på, om behandlingen lukker ned 

for aktiviteten. PET-data sammenstilles med det kliniske 

outcome af behandlingen, forklarer Andreas Kjær.

 

– Når disse undersøgelser forhåbentlig har bekræftet 

vores hypotese, skal vi på grundlag af materialet 

udlede en algoritme for, hvor høj og udbredt initial 

aktivitet, der skal til for, at det er relevant at igangsætte 

angiogenesehæmmende behandling. 

– Inden en sådan algoritme kan tages i klinisk anvendelse, 

skal den dokumenteres i et kontrolleret klinisk forsøg, 

som undersøger klinisk outcome hos patienter behandlet 

efter algoritmen versus patienter, behandlet via 

konventionel anvendelse af angiogenesehæmmende 

behandling, understreger Andreas Kjær.

angiogenese som target 
for molekylær billeddannelse

Mus med implanteret human 

coloncancer. Der ses tydeligt 

optag af angiogenesesporstof-

fet 18F-galactoRGD i tumor 

som udtryk for kraftig neo-

angiogenese. Sporstoffet bindes 

til integrin vß3 der er specifik for 

neoangiogenese.

Selv om vejen fra dyreforsøg til patientforsøg med molekylær billeddannelse er kort, er der mange 

forhindringer, der skal overvindes, inden de nye behandlingsstrategier kan indføres som standardtilbud til 

patienterne. 

og den kliniske forskning. Personligt tror jeg, at 

det kræver, at den enkelte involverede forsker 

er translationelt engageret fra starten, hvis det 

skal fungere optimalt. Det bliver sjældent ligeså 

effektivt ved, at man blot sætter personer fra hver 

sin lejr sammen, mener Andreas Kjær.

– Hvis godkendelsen af nye sporstoffer til vores 

skanningsteknologi til humant anvendelse går 

glat, betyder det, at vi gennemsnitligt er klar til 

at igangsætte patientforsøg omkring et halvt år 

efter, at vi afslutter de eksperimentelle dyreforsøg, 

vurderer Andreas Kjær.

Fremtiden

Perspektiverne er ikke til at tage fejl af, men kan de 

også realiseres i praksis?

– Vi har en række sporstoffer, som vi allerede 

anvender mere eller mindre rutinemæssigt i 

klinikken. Derudover har vi en række nyudviklede 

stoffer og er tæt på at kunne påbegynde patient-

forsøg med flere af dem. Så det er ikke længere 

fremtidsmusik, men noget vi er i fuld gang med 

at implementere i patientbehandlingen, påpeger 

Andreas Kjær.

Og hvad med økonomien?

– En PET-skanning koster i omegnen af 10.000 kr. 

Taget i betragtning, at vi for eksempel kan spare 

omkring det tidobbelte, hver gang en skanning 

giver anledning til at aflyse en ellers planlagt, 

men udsigtsløs operation, er jeg ikke i tvivl om, at 

molekylær billeddannelse ikke bare kan byde på 

store behandlingsmæssige fremskridt, men også 

er uhyre omkostningseffektiv.

– Vi har tidligere i et stort patientmateriale vist, at 

PET-skanning med FDG gav anledning til ændring i 

den kliniske beslutning om behandling i 40 procent 

af tilfældene, så der er utvivlsomt store beløb at 

spare på teknologien.

– Men det er en omstillingsproces, som også 

kræver, at der skal gives slip på noget andet, og 

derfor er det ikke noget der sker fra dag til dag.

Betyder det, at patologen er ved at blive fortid i 

cancerbehandlingen? 

– Nej, der vil altid være brug for de molekylærbio-

logiske vævsanalyser. Men jeg tror helt sikkert, 

at vores skanninger vil medføre, at der kan tages 

færre biopsier i løbet af det samlede behandlings-

forløb. Til gengæld er jeg ikke i tvivl om, at det også 

vil medføre, at det vævsmateriale, der i fremtiden 

skal analyseres, er mere direkte klinisk relevant, 

slutter Andreas Kjær.
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Her i maj 2009 kan vi konstatere, at der i 

nogle regioner har været sagsbehandling 

af forslagene for 2009, men ingen endelige 

tilbagemeldinger til de hæmatologiske 

afdelinger, eller til os der har indsendt 

materialet. der har os bekendt ikke været 

nogen samlet sagsbehandling i danske 

Regioner. i Sundhedsstyrelsens nationale 

kræftstyregruppe er to af varslingerne 

sagsbehandlet, hvoraf den ene er konstateret 

iværksat og den anden udsat, til der 

foreligger bedre evidens. Begge har været 

vurderet i det nyetablerede udvalg til 

vurdering af kræftlægemidler (UVkL).

danske hæmatologer har nu to år i træk lavet 

et landsdækkende, evidensbaseret oplæg, 

der muliggør politisk prioritering og sikrer 

rettidig implementering af ny diagnostik 

og behandling til gavn for patienter med 

hæmatologiske kræftsygdomme. og til 

trods for den manglende respons på vores 

samlede nationale varsling for 2009 har vi 

valgt at udarbejde national varsling for 2010.

Vi håber, at danske Regioner og Sundheds-

ministeriet er parate til at modtage og 

anvende vores faglige varslinger til en 

åben og rettidig prioritering med henblik 

på at sikre, at danske hæmatologiske 

kræftpatienter også i fremtiden får 

et behandlingstilbud, der er på højt 

internationalt niveau, uanset hvilken region 

de bor i. 

fremtiden? Udgangspunktet er, at der i  

regionerne er meget forskellige varslings-

rutiner, og der mangler en faglig national 

prioritering af ny diagnostik og behandling. 

Resultatet er en asynkron implementering af 

ny diagnostik og behandling. 

Som en konsekvens af kræftplan ii1 blev 

der i 2006 etableret en fælles national 

hæmatologisk multidisciplinær cancergruppe 

bestående af de fire dMcG’er for akut 

leukæmi, lymfomer, myelomatose og 

kroniske myeloide sygdomme. disse 

grupper har udarbejdet nationale kliniske 

retningslinjer, som danner baggrund for de 

hæmatologiske pakkeforløb2.

Som en naturlig konsekvens af denne faglige 

konsensus blev det i 2007 besluttet at lave 

en fælles national varsling af ny diagnostik 

og behandling for 2009. Processen 

bestod af fagligt input fra dMcG’erne og 

administrativt input fra de hæmatologiske 

speciallæger og afdelingsledelser. Resultatet 

var, at der i marts 2008 blev afleveret 23 

varslinger for 2009 ledsaget af 21 mini-MtV/

konsekvensskemaer3 på i alt 103 mio. kr. 

Som noget nyt blev denne samlede varsling 

fremsendt til danske Regioner, men da de 

ikke har mulighed for at modtage varslingen 

direkte, skulle de enkelte afdelinger også 

melde ind til deres respektive region. i marts 

2009 gentog vi proceduren med 7 mini-MtV/

konsekvensskemaer på 86 mio. kr.

Vi er inde i en meget positiv udvikling 

med mange nye muligheder for diagnostik 

og behandling af de hæmatologiske 

kræftsygdomme. det betyder, at flere kan 

blive helbredt, men også at patienter, som 

ikke kan helbredes, kan leve længere og 

bedre med deres sygdom.

de forbedrede muligheder stiller store krav 

til den hæmatologiske afdeling med hensyn 

til lægelig ekspertviden, specialuddannet 

plejepersonale og fysiske rammer. 

Udviklingen presser i alvorlig grad økonomien 

i regionerne, på hospitalsniveau og på den 

enkelte kræftafdeling - alle hæmatologiske 

afdelinger oplever en markant stigning i 

bevillinger og udgifter til ny kræftmedicin.

der er et stort ønske fra patienter, pårørende 

og sundhedspersonale om at sikre patienterne 

adgang til de nye behandlinger, selv om der 

er tale om meget dyr medicin. Politisk har der 

været betydeligt fokus på kræftområdet, og 

kræftplan i og ii samt akutkræftpakkerne 

viser, at politikerne er parate til at prioritere 

indsatsen over for kræftpatienterne.

Så spørgsmålet er nu: Hvordan organiserer 

vi prioriteringen af nye behandlinger i 

Behov for national  
håndtering af varslinger af ny 
hæmatologisk kræftmedicin

Af ledende overlæge, dr. med. Anne Bukh, formand Hæmatologisk Fælles DMCG, og ledende overlæge, dr. med. Jørgen 
Schøler Kristensen formand, Dansk Hæmatologisk Selskab. 

Referencer: 1. Kræftplan II, 2005, sundhedsstyrelsen. 
2.  Sundhedsfaglige elementer som grundlag for 

pakkeforløb for hæmatologiske kræftformer, 2008, 

Sundhedsstyrelsen. 3. www.minimtv.dk

Det mener vi!
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