
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

N o .  2  •  J U N I  2 0 0 6

PERSPEKTIV
& debat

Tema
Dansk kræftbehandling på 

højeste internationale niveau

Bag om ”Miraklet i Herlev”



Kræftbehandling på højeste
internationale niveau

Vejen til højeste 
internationale niveau  s.6

Meldingen fra DMCG.dk er tankevæk-
kende, for når en tilsyneladende fritsvæ-
vende politisk målsætning på denne måde 
oversættes og får kød og blod – ja, så 
bliver den pludselig forpligtende. Der er 
med andre ord sat gang i en proces uden 
flugtveje – et projekt, som uanset hvad 
det kommer til at koste af kræfter, kampe, 
skuffelser og økonomiske ressourcer, skal 
føres hele vejen igennem til målet.

Perspektiv & debat har meldt sig på banen 
som en positiv medspiller for dette projekt. 
De positive reaktioner på det første 
nummer har fortalt os, at det var en god 
idé. Og artiklerne i dette andet nummer 
bekræfter over en bred kam, at ”ude i 
marken” er kampen for at sikre danske 
kræftpatienter en behandling i verdens-
klasse allerede i fuld gang.

God læselyst!

Lisbeth Nielsen
Læge og marketingdirektør
Roche a/s

Vores politikeres målsætning om, at kræft-
behandlingen i Danmark skal bringes op på 
højeste internationale niveau, er umiddelbart 
så tilpas luftig, at mange vil kunne føle sig 
fristet til at trække på skulderen og tænke, 
at der nok er tale om de sædvanlige store 
ord og tomme løfter. Flere af artiklerne i 
dette andet nummer af Perspektiv & debat 
vidner imidlertid om, at politikernes budskab 
både er blevet hørt og taget alvorligt af 
mange af de personer, der er direkte eller 
indirekte involveret i kræftbehandling. 

Formanden for de kliniske kræftlægers 
nye organisation DMCG.dk, overlæge 
dr.med. Torben Palshof, siger det direkte i 
et fremsynet interview om vejen til målet: 
Den politiske målsætning er ikke en vision 
– den er et krav om, at klinikerne skal 
beskrive og implementere de internationalt 
bedste kendte standarder og samtidig 
selvfølgelig også holde øje med, at de 
virker efter hensigten!

Tre hurtige om 
kræftbehandling  s.16

Lisbeth Nielsen

Perspektiv & debat, juni 2006
Redaktion: Lisbeth Nielsen (ansv.) og Signe Bay, 
Roche a/s • Tekst: Cohn & Wolfe
Forsidefoto: David Trood • Grafi sk 
tilrettelæggelse: REPUTATION
Tryk: Trykbureauet • Oplag: 1.000 stk.
Vi modtager gerne forslag til artikler til Perspektiv 
& debat. Kontakt Signe Bay, tlf. +45 3639 9999 
eller e-mail signe.bay@roche.com

Bag om
”Miraklet i Herlev”  s. 32

s.  04 Dansk kræftbehandling på højeste internationale niveau

s.  06 Vejen til højeste internationale niveau.

Interview med DMCG.dk’s formand, overlæge dr.med. Torben Palshof

s.  10  Sundhed og økonomi – er der en sammenhæng? Interview med professor og 

direktør for DSI, Jes Søgaard

s.  16  Tre hurtige om kræftbehandling. Danmarks tre mest magtfulde sundhedspolitikere 

svarer på tre spørgsmål om kræftbehandlingen i Danmark

s.  20 Kræftpatienter skal informeres om de bedste behandlinger. Interview med lektor 

dr.jur. Mette Hartlev og direktør i Kræftens Bekæmpelse Arne Rolighed

s.  24 Værdien af livsforlængende behandling (2). Interview med professor

dr.med. Hans von der Maase 

s.  30 Bag om ”Miraklet i Herlev”. Interview med overlæge Benny Vittrup Jensen om 

forsøgsbehandling med regional leverkemoterapi 

s.  37 Målrettet kræftbehandling (2): Angiogenesehæmning.

Af Claus Andrup Kristensen 

s.  40 Det mener jeg! Der er brug for et paradigmeskift i kræftbehandlingen.

Overlæge Christoffer Johansen, Kræftens Bekæmpelse

Tema

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

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  2

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  3



Dansk kræftbehandling på
højeste internationale niveau

Professor 

og direktør 

i DSI Institut for 

sundhedsvæsen, 

Jes Søgaard

Dr. med. 
Torben

 Palshof

Regionsformand Bent Hansen + formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Birthe Skaarup

Kræftbehandling er et indsatsområde i det 

danske sundhedsvæsen, hvilket foreløbig 

er udmøntet i to kræfthandleplaner. Den 

nyeste, Kræftplan II fra juni 2005, rummer 

mere end 100 faglige anbefalinger, som sigter 

på hæve niveauet i kræftpatientens samlede 

behandlingsforløb – fra forebyggelse over 

diagnostik, behandling, efterbehandling til evt. 

rehabilitering eller livsforlængende behandling 

og palliation. Målet for indsatsen er, som politi-

kerne har formuleret det, at bringe den danske 

kræftbehandling op på højeste internationale 

niveau i alle faser af kræftpatientforløbet.

Perspektiv & debat følger i dette nummer op 

på Kræftplan II. Vi har talt med formanden for 

de kliniske kræftlægers nye paraplyorgani-

sation DMCG.dk, overlæge dr.med. Torben 

Palshof, om den faglige udfordring, som 

kræfthandleplanerne stiller de danske klinikere 

over for.

Med henblik på at belyse den økonomiske 

udfordring, som knytter sig til de politiske 

mål, har vi talt med professor og direktør i DSI 

Institut for sundhedsvæsen, Jes Søgaard.

Og afslutningsvis har vi på baggrund af både 

den faglige og den økonomiske belysning af de 

udfordringer, der venter, stillet tre spørgsmål 

til sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, 

den nyvalgte regionsformand Bent Hansen, 

Viborg Amt, samt formanden for Folketingets 

Sundhedsudvalg, Birthe Skaarup. }
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Navnet har det med at sætte sig på tværs i 

halsen. Men heldigvis kan man gøre brug af 

den mere mundrette forkortelse DMCG, når 

talen falder på den organisatoriske nyskabelse 

i det danske kræftbehandlingsmiljø, Danske 

Multidisciplinære Cancer Grupper. Perspektiv 

& debat har bedt formanden, overlæge dr.med. 

Torben Palshof, Århus Universitetshospital, 

fortælle om den nye organisation og dens 

ambitioner om at få sat en helt ny kvalitetsstan-

dard i den danske kræftbehandling. 

– Kort fortalt kan man sige, at vi er et kvali-

tets- og forskningsprojekt, som i første fase 

skal sørge for, at vores kliniske praksis er den 

bedst kendte praksis. Konkret betyder det, at 

vi så at sige skal levere det faglige bidrag til at 

realisere den politiske målsætning om at bringe 

den danske kræftbehandling op på højeste 

internationale niveau, forklarer Torben Palshof.

DMCG.dk er en slags paraply for de i alt 18 

kliniske cancergrupper under de videnskabe-

lige selskaber. Og formålet med paraplyen er 

veldefineret.

– Vores vigtigste opgave nu er at sørge for, 

at der bliver udarbejdet nationale kliniske 

retningslinier for den bedste praksis for alle 

cancersygdomme og for hele sygdomsforløbet 

fra de første symptomer til det sidste behand-

lingstilbud – samt for blandt andet rehabilitering 

for de patienter, som har fået behandling med 

helbredende sigte. Dernæst skal vi sørge for at 

få retningslinierne implementeret og dokumen-

teret på alle de klinisk involverede afdelinger i 

hele landet.

– Først når vi har nået dette mål giver det i 

virkeligheden mening at starte de kliniske forsk-

ningsprojekter, som skal gøre bedste praksis 

endnu bedre. God klinisk forskning hviler på 

god klinisk praksis – det er ingen kunst at finde 

behandlinger, der er bedre end behandlinger, 

der er dårlige, påpeger Torben Palshof.

Nationale retningslinier og 
dokumentation

Det centrale sigte i det arbejde, der er sat i gang 

med etableringen af DMCG for alle kræftsyg-

domme, er at løfte den faglige udfordring op til 

nationalt niveau i alle faser af sygdomsforløbet.

– De kliniske cancergrupper er organiseret i 

underudvalg, som er sammensat af repræsen-

tanter for alle afdelinger i landet, og som dækker 

alle de discipliner, der indgår i det samlede 

behandlingsforløb. Det er i disse underudvalg, 

arbejdet med blandt andet at udarbejde kliniske 

retningslinier er forankret. Så arbejdsmetoden 

er simpelthen at sætte alle involverede sammen 

og så blive ved, indtil der er opnået national 

konsensus om, hvad der er bedste kliniske 

praksis på det pågældende område.

– Det er en tidskrævende proces, men al 

erfaring viser, at de kliniske retningslinier 

forbliver ord på papiret, hvis man ikke er meget 

omhyggelig med at følge implementeringen op 

med registrering og analyser af den nye praksis 

og meget gerne også offentliggørelse  af de 

opnåede resultater. 

Stort behov for kvalitetsløft
Torben Palshof har som formand for Dansk 

Lunge Cancer Gruppe (DLCG) allerede solide 

erfaringer med arbejdet med at sikre højeste 

internationale standard i den kliniske praksis. 

DLCG er således i gang med at udarbejde 

Vejen til højeste 
internationale niveau 

– Den politiske målsætning om at bringe den danske 
kræftbehandling op på højeste internationale niveau er 
ikke en vision. Den må tolkes som et krav om, at god 
klinisk praksis beskrives, implementeres, monitoreres 
og herefter udvikles via den kliniske forskning, fastslår 
formanden for DMCG.dk, overlæge dr.med. Torben 
Palshof, Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital.

– De kliniske cancergruppers arbejde gennemføres 
som projekter på en speciel bevilling. Problemet bliver 
det meget store arbejde med at indhøste patientdata. 
Det bliver en opgave for en række faggrupper, herunder 
specialuddannede lægesekretærer, læger etc., og det 
forventes at sygehusejerne sikrer denne helt afgørende 
del af den samlede proces, siger Torben Palshof. 

Politikerne har stillet krav om, at kræftbehandlingen i Danmark skal 
op på højeste internationale niveau. DMCG er en ny organisation i 
det danske kræftbehandlingssystem, som prøver at skabe de fag-
lige forudsætninger for, at kravet kan indfries. Vi har talt med for-
manden for sammenslutningen af DMCG – kaldet DMCG.dk. 

}
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skulle dokumentere kvaliteten af deres kliniske 

praksis, forudser Torben Palshof.  

Vanskelig proces

Torben Palshof indrømmer gerne, at det er et 

både ambitiøst og vanskeligt projekt, han som 

formand for DMCG.dk har sat sig i spidsen for. 

– Jeg synes faktisk, vi har nogle visionære 

politikere. De to kræfthandleplaner indeholder 

begge særdeles fornuftige ideer og tanker, men 

det er nødvendigt, at alle, det vil sige embeds-

værket, sygehusejerne og alle sundhedsprofes-

sionerne i behandlingssystemet bakker op og 

tilsammen sørger for, at der er tilstrækkelig 

økonomisk luft og energi i systemet til at gen-

nemføre planerne, siger Torben Palshof.

– Dette kan ikke gøres halvt. Den proces, vi har 

sat i gang, vil synliggøre, hvor vi skal sætte ind 

for at komme på international omgangshøjde. 

Dermed bliver det også synligt, hvor mange 

penge, der skal til for at realisere de politiske 

kvalitetskrav, tilføjer han.

– Men kan projektet overhovedet lade sig gøre?

– Det er et ambitiøst projekt, som skal køres i 

stilling i resten af 2006 og 2007. Men selvføl-

gelig kan det lade sig gøre. Når det kommer 

til stykket, er det et spørgsmål om holdninger 

– vores værste fjende er ligegyldigheden. Så det 

handler jo sådan set bare om at komme i gang, 

slutter Torben Palshof.

Fakta om DMCG.dk

DMCG.dks projekt er at bære Kræftplan II’s målsætninger ud i den kliniske praksis. 

Projektet deler for 2006 og 2007 en bevilling på i alt 85 mio. kr. med RIKK, Regional 

Infrastruktur for Klinisk Kræftforskning, som har til formål at udvikle rammerne for den 

kliniske kræftforskning i Danmark. Bevillingen hviler på en anbefaling fra det såkaldte 

KOF-udvalg, som blev nedsat af Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd i 

oktober 2002 på initiativ af Sundhedsstyrelsen.

DMCG.dk rummer i dag 18 kliniske cancergrupper, som dækker 24 kræftsygdomme. 

Frem til sommeren lægges budgetter for 8 arbejdsgruppers løsning af de opgaver, som er 

formuleret i Kræftplan II:

• Kliniske retningslinier

• Kliniske databaser

• Biobanker

• Tidlig varsling

• Vidensspredning og uddannelse

• Videnskabelige protokoller

• Videnskabelig koordinering

• Internationalt samarbejde

Regeringen har supplerende bevilget en pulje på 25 mio. kr., som kan anvendes til 

forskningsprojekter til fremme af biologisk tilpasset, individualiseret kræftbehandling.

tredje justering af et samlet referenceprogram 

for diagnostik og behandling af lungekræft 

– et arbejde, som blev igangsat i 1992. Og 

erfaringerne taler sit klare sprog om, hvor 

stor en udfordring, der venter for det samlede 

kræftbehandlingssystem.

– På lungekræftområdet er arbejdet blevet 

fulgt til dørs af det såkaldte Nationale Indikator 

Projekt, som er etableret i et samarbejde 

mellem sygehusejerne og regeringen. Projektet 

pejler standarden i vores behandlinger på 

nogle særligt udvalgte parametre, og de 

hidtidige opgørelser har vist, at vi på en række 

centrale områder har meget langt igen med 

hensyn til at kunne præstere højeste interna-

tionale niveau, siger Torben Palshof.

– Jeg er desværre sikker på, at de øvrige 

kræftområder bliver overrasket, når de når til at 

Det Nationale Indikatorprojekt for lungekræft

Målet med Det Nationale Indikatorprojekt er at identificere og definere de mest centrale 

kvalitetsparametre (standarder), der – med så høj grad af evidens som muligt – tilsammen 

beskriver kvaliteten i det samlede patientforløb.

Den overordnede standard er overlevelse – men denne er ofte afhængig af en række 

andre væsentlige indikatorer. Prognosen for lungekræft kan kun bedres, hvis flere 

patienter kan tilbydes operation. Det kræver, at flere henvises og undersøges på mistanke 

om lungekræft – samt at diagnose og behandling iværksættes hurtigt. Dette forløb er 

defineret ved en række standarder – for eksempel at 85 % skal være i behandling senest 

6 uger efter henvisning – hvilket kun blev nået for 30 % i både 2003 og 2004. Standarden 

for operation er, at 25 % af alle skal kunne tilbydes operation – dette tal var uændret 16 % 

i 2003 og 2004.

– At det ikke er standarderne, som er urealistiske, fremgår af, at der er afdelinger som 

opfylder standarderne – så det kan lade sig gøre. Og det er for de afdelinger, som ikke når 

standarden, beskrevet, hvorledes målene kan opfyldes. Grunden til, at det så ikke sker, 

er dels at der mangler ressourcer specielt inden for det billeddiagnostiske område, men 

også at man i det lægefaglige og administrative system ikke har en konsekvent holdning 

til at støtte, at det fælles kvalitetsprojekt implementeres i tilstrækkelig grad, siger Torben 

Palshof.

 

– Hvis ikke dette forhold ændres. bør projektet sættes på ”time-out”, idet det ellers taber 

troværdighed – både over for de professionelle, som rent faktisk tager det alvorligt, og 

over for patienterne, der helt legitimt må kunne forvente, at alle forløb lever op til de 

kvalitetskrav, som er forankret i det politiske/administrative og faglige system, lyder 

vurderingen fra Torben Palshof.

– De kliniske resultater af de standarder, vi etablerer, vil afspejle virkningen i en patientgruppe, 
som kommer fra hele den danske patientpopulation. Derfor vil vi aldrig kunne opnå resultater, 
som dem, der rapporteres fra for eksempel amerikanske forskningsprojekter, baseret på 
selekterede patientgrupper, understreger Torben Palshof.

l
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Danmarks investering i sundhedsvæse-

net holder ikke trit med de øvrige lande 

i OECD, og det gør udviklingen i vores 

levetid heller ikke. Er det en tilfældig 

sammenhæng, eller er tiden inde til at 

erkende, at vi må til pengekassen, hvis vi 

vil tilbage i superligaen, spørger direk-

tøren for DSI Institut for sundhedsvæsen.

Middellevetiden er nok det mest anvendte 

pejlemærke for et lands almindelige helbreds-

tilstand, og med skiftende intensitet dukker 

Danmarks lidet flatterende europæiske 

bundplacering på området op i debatten om 

kvaliteten af vort sundhedsvæsen. Men hvad 

ved vi egentlig om sammenhængen mellem, 

hvor mange penge vi bruger i vort sundheds-

væsen og dødeligheden i befolkningen?

– Ikke så meget sikkert, fastslår sundhedsøko-

nom og direktør i DSI Institut for sundhedsvæ-

sen, Jes Søgaard. 

– Men jeg mener alligevel at kunne se en række 

tegn på, at vi nok i en årrække har undervur-

deret den betydning, som investeringerne i 

vort sundhedsvæsen har for udviklingen af 

befolkningens almindelige helbredstilstand og 

middellevetid, siger Jes Søgaard. 

– Når jeg snakker med folk i sundhedsvæsenet, 

lyder det: Vi prøver at holde fast i kerneydel-

sen, men reelt svigtes plejen af de svageste 

patienter, vi må spare for meget på medicinen 

og på utensilierne, hvor vi ofte flere gange må 

genbruge engangsmaterialer, og det er svært at 

få råd til det nyeste udstyr, tilføjer han.

Økonomisk halvvækst og 
overdødelighed
Som udgangspunkt er det et faktum, at 

stigningstakten i investeringen i sundheds-

væsenet i Danmark halter bagud i europæisk 

sammenhæng.

– Grundlaget for opgørelsen af de nationale 

sundhedsudgifter, både offentlige og private, 

har varieret fra land til land og over tid, men det 

bedste bud på en sammenligning af sundheds-

udgifternes udvikling i de 23 OECD-lande viser, 

at stigningstakten i Danmark i perioden fra 1970 

til 2003 kun har været omkring halvt så stor som 

i de øvrige lande, siger Jes Søgaard. 

Ser man på middellevetiden, som afspejler den 

forventede levetid for nyfødte på grundlag 

af de aktuelle dødsrater, tegner der sig et 

tilsvarende billede, idet Danmark i samme 

periode har bevæget sig fra en plads i øverste 

ende til en absolut bundplacering blandt de 23 

OECD-lande. }
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Livsstilen 
– Livsstilshypotesen ligger 

som en undertone i den 

politiske diskussion om 

ressourcebehovet i sundheds-

væsenet, og uden at ville gøre mig 

til ekspert i politisk psykologi, tror jeg, 

at den også har været brugt til i en vis grad at 

legitimere den meget stramme økonomistyring, 

der er blevet praktiseret, siger Jes Søgaard. Han 

er for tiden selv i gang med et større projekt, der 

blandt andet skal belyse, om livsstilshypotesen 

holder i mødet med et statistisk billede af 

den virkelige verden. Det tyder de foreløbige 

resultater ikke på.

– De statistiske opgørelser over udviklingen i 

antallet af rygere, forbruget af alkohol eller ande-

len af overvægtige i de 23 vestlige OECD-lande 

levet under en 

lukningstrussel, 

siger Jes Søgaard. 

– Derudover tror jeg, 

at politikernes stramme 

økonomistyring af vores 

sundhedssektor hviler på en opfat-

telse af, at overdødeligheden i Danmark først 

og fremmest skyldes vores livsstil, herunder 

ikke mindst vores rygevaner – og at middel-

levetiden og helbredstilstanden i det hele taget 

derfor er relativ ufølsom over for, hvor mange 

penge vi bruger på at udvikle standarden i vort 

sundhedsvæsen. Det er dette mantra, jeg stiller 

spørgsmålstegn ved, siger Jes Søgaard. 

Politisk nedprioritering
Men hvordan er det gået til, at Danmark, som 

f.eks. på det sociale område fremstår som 

internationalt foregangsland, er landet på en 

sidsteplads, når det drejer sig om vilje til at 

investere i vort sundhedsvæsen?  

– Sundhedsvæsenet og specielt sygehusvæse-

net er et forvaltningsområde, hvor ambitionen 

om at holde igen på den offentlige udgiftsstig-

ning har kunnet udmøntes i en stram økono-

mistyring, fordi brugerne af sundhedsvæsenet 

- i modsætning til i det sociale system - ikke 

har kunnet gøre et retskrav gældende over 

for det serviceniveau, der stilles til rådighed. 

Det har derfor været relativt let for skiftende 

finansministre at presse amterne til at fastholde 

en stram økonomistyring. Folketinget har 

støttet det, og amterne har reelt i mange år 

– Så samlet siger vores statistiske analyse 

faktisk, at investeringen i sundhedsvæsenet har 

større betydning for vores middellevetid end 

vores måde at leve på udtrykt ved de typiske 

livsstilsfaktorer, påpeger Jes Søgaard.

Politisk legitimering

Jes Søgaard mener, at livsstilshypotesen har fået 

et så solidt fodfæste på ideologisk og politisk 

niveau, at der ikke rigtigt har været plads til at 

interessere sig mere indgående for betydningen 

af andre mulige årsager til vores skrantende 

middellevetid, herunder sundhedsvæsenets 

økonomiske råderum. 

– Derfor finder jeg det både vigtigt og interes-

sant at undersøge, om livsstilshypotesen er 

korrekt eller snarere er en legitimering af andre 

politiske hensyn som f.eks. et skattestop. Jeg 

kan mærke, at det kommer helt bag på de 

fleste, både politikere, embedsfolk og for den 

sags skyld også sundhedstjenesteforskere, at 

sundhedsvæsenets økonomiske råderum kan 

have en målelig betydning for vores generelle 

helbredstilstand og middellevetid. Det er klart, 

at det betyder noget, hvordan ekstra ressourcer 

bruges, men jeg kan ikke helt forstå, hvorfor det 

blot at stille spørgsmålet om en sammenhæng, 

i den grad kommer bag på folk, siger Jes 

Søgaard. 

– Jeg siger ikke, at livsstilsfaktoren ikke er en 

væsentlig årsag til vores overdødelighed, men 

det forhindrer jo ikke, at for få ressourcer også 

kan være en årsag – tværtimod! 

kan hverken hver for sig eller samlet forklare 

Danmarks rutschetur til sidstepladsen på listen 

over de samme landes middellevetid efter 

1970. De kan måske bidrage til en forklaring 

på bevægelsen i forhold til de andre nordiske 

lande, men ikke i forhold til de kontinentale 

lande i Europa. 

”Jeg siger ikke, 
at livsstilsfaktoren 

ikke er en væsentlig årsag 
til vores overdødelighed, 

men det forhindrer jo ikke, 
at for få ressourcer også 

kan være en årsag 
– tværtimod!” 

– De to kurver følger i overraskende 

grad hinanden, mens man i andre 

lande som f.eks. Sverige og Norge 

ikke kan se den samme tætte 

sammenhæng. Derfor kan vi på 

nuværende tidspunkt kun konklu-

dere, at der i Danmark i den givne 

periode er en særdeles høj grad af 

sammenhæng mellem sundheds-

udgifterne og middellevetiden, 

svarende til en øgning i middelleve-

tiden på næsten et halvt år for hver 

ekstra 1000 kr. pr. indbygger, der 

investeres i sundhedsvæsenet, siger 

Jes Søgaard

Kilde: Jes Søgaard, DSI Institut for sundhedsvæsen, 2006

}

Kræftbehandling: Målbare 
mål i sundhedspolitikken

Ressourceallokeringen til kræftbehand-

lingen bør baseres på politiske målsæt-

ninger, som er konkrete og målbare, 

anbefaler Jes Søgaard.

Spørgsmålet om økonomi eller organisation 

er i højeste grad også på dagsordenen, når 

det gælder spørgsmålet om udviklingen af 

kræftbehandlingen i Danmark. I februar 2005 

lykkedes det for Dansk Folkeparti at samle 

et enigt Folketings opbakning til et forslag 

om i løbet af den kommende 5-årsperiode at 

afsætte ”massive økonomiske ressourcer” til 

en oprustning af den danske kræftbehandling. 

Forslaget konkretiserede ikke, hvor mange 

penge der skulle satses på projektet, men 

Dansk Folkepart tolkede selv beslutningen 

som en tilslutning til partiets eget forslag om 

at tilføre kræftbehandlingen 4 mia. kr. over en 

5-årig periode, svarende til ekstra 800 mio. kr. 

om året.

– Folketingsbeslutningen viser, at kræftområdet 

er et af de områder, hvor der trods alt har været 

fokus på behovet for tilførsel af flere ressourcer. 

Meget ofte har man dog også fået et indtryk af, 

at bevillingen af ekstra ressourcer til indsatsom-

råderne mere har været udtryk for symbolpolitik 

end et helhjertet forsøg på at slippe den stramme 

økonomistyring til fordel for de sundhedspolitiske 

målsætninger, siger Jes Søgaard.

– Også på kræftområdet har vi set en udbredt 

politisk skepsis med hensyn til, om det reelt 

er flere ressourcer, der skal til for at opfylde 

ambitionerne. Vi får ofte at vide, at det primært 
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handler om, hvordan ressourcerne bruges.Da 

der for et par år siden blev udtrykt behov for flere 

og nyere strålekanoner, henviste politikerne til 

70 procents højere produktivitet i Holland. Det 

viste sig at være forkert, men det lykkedes da at 

udskyde en milliardbeslutning, siger Jes Søgaard.

I det endelige forlig mellem Dansk Folkeparti 

og regeringen om finansloven for 2006 blev 

der afsat kr. 1,1 mia. kr. til kræftbehandlings-

området, hvoraf 500 mio. kr. var ekstrabevil-

linger og 600 mio. kr. udgjorde en låneram-

mebevilling for amterne. 

Udgifter til kræftbehandling kan 
ikke sammenlignes

Jes Søgaard anerkender, at et skattefinansieret 

sundhedsvæsen ikke bare kan åbne penge-

kassen og dele ukritisk ud af ressourcerne.

– Men den modsatte holdning, nemlig at den 

meget stramme økonomistyring ikke begræn-

ser udviklingen i befolkningens almindelige 

helbredstilstand, kan i sig selv udgøre en 

forhindring for, at vi kan komme på interna-

tional omgangshøjde inden for eksempelvis 

kræftbehandlingen, siger han. 

Jes Søgaard peger samtidig på, at det ikke 

er muligt at lave en troværdig analyse af, om 

Danmarks investering i kræftbehandling holder 

trit med niveauet i de øvrige europæiske lande. 

”Det, man bør 
gøre, er at formulere 

en sundhedspolitik med 
veldefinerede og målbare 
sundhedsmål suppleret 

med en konkret 
procesplan”.

– Sammenligningerne af de enkelte landes 

samlede sundhedsudgifter er i sig selv forbundet 

med fejlkilder, og skærer vi ned til specifikke 

behandlingsområder, er der alt for store 

variationer i grundlaget for opgørelserne til at 

give et bare nogenlunde retvisende billede af de 

faktiske forhold, siger han.

– Kræftbehandlingen er et af de områder, hvor 
der har været fokus på behovet for at tilføre 
ekstra ressourcer. Men også her har vi set en 
udbredt politisk skepsis med hensyn til, om 
det reelt er flere ressourcer, der skal til, for at 
realisere ambitionerne, siger Jes Søgaard.

l

Målbare sundhedsmål
– På kræftområdet er der jo mange andre 

muligheder for at drage internationale sam-

menligninger – mest nærliggende er nok at 

sammenligne overlevelsestal. Og gør man 

det, kan man jo tydeligt se, at der er plads til 

betydelige forbedringer i det danske kræftbe-

handlingssystem. Min pointe er så, at det afgjort 

vil være en fejl, hvis man på forhånd udelukker, 

at de økonomiske rammer bærer en del af 

ansvaret for miseren, siger Jes Søgaard.

– Modsat handler det jo ikke bare om ukritisk 

at pøse penge i vort sundhedsvæsen eller 

om at starte med at fastlægge en ny og 

udvidet budgetramme. Det, man bør gøre, er at 

formulere en sundhedspolitik med veldefinerede 

og målbare sundhedsmål suppleret med en 

konkret procesplan, siger han. 

Målrettet ressourceallokering

– I stedet for at formulere nogle meget 

luftige målsætninger om at komme op 

på højeste internationale niveau, kunne 

man på kræftområdet f.eks. sætte sig det 

mål, at man i løbet af f.eks. 10 år vil være 

på omgangshøjde med kræftoverlevelsen 

i Sverige.

– Med et sådan udgangspunkt vil det være 

muligt at formulere en sundhedspolitik, der 

beskriver vejene til at nå målet, og dernæst 

beregne, hvor stor ressourcebehovet vil være 

for at gennemføre politikken. Herefter må 

politikerne så beslutte, om de vil afsætte de 

midler, som det kræver at nå målene, siger 

Jes Søgaard. 
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Spørgsmål 1
Hvilken tidshorisont vil du sætte på den 

politiske målsætning om, at den danske 

kræftbehandling skal flyttes op på højeste 

internationale niveau?

Svar:
Med Kræftplan II har vi fået et godt grundlag 

for at nå målsætningen om en kræftbehandling 

på højeste internationale niveau. 

Allerede i juni 2005 indgik regeringen og 

Dansk Folkeparti en aftale om en række initia-

tiver, der vil styrke kræftbehandlingen. Aftalen 

blev bekræftet i aftalen om amternes økonomi 

for 2006, som repræsenterer et samlet løft på 

over 1,1 mia. kr. til kræftbehandlingen allerede 

i 2006. 

Med regeringens aftale med Dansk Folkeparti 

om forbedring af behandlingen af kræft, har 

vi taget et stort og vigtigt første skridt på 

vejen mod det højeste internationale niveau. 

En målsætning, jeg forventer, vi kan nå inden 

for en kort årrække. Men det drejer sig 

selvfølgelig ikke kun om at nå toppen. Det er 

mindst lige så vigtigt, at vi forbliver på toppen, 

så alle kræftpatienter kan tilbydes behandling 

i verdensklasse. Derfor skal vi hele tiden 

bestræbe os på at gøre tingene bedre. 

Spørgsmål 2
Hvordan vil man på politisk niveau sikre, at det 

i fremtiden bliver de politiske målsætninger for 

kræftbehandlingen, der bestemmer ressource-

behovet, og ikke de økonomiske rammer, der 

bestemmer de faglige standarder? 

Svar:
Kræftplan II er det faglige svar på, hvilken 

standard der skal gælde. Med kræftplanen har 

vi med andre ord fra politisk hold sikret et fagligt 

oplæg til, hvad der skal til, for at vi kan tilbyde 

kræftbehandling på højeste internationale 

niveau. Det er nu op til os politikere at prioritere, 

i hvilken rækkefølge og hvor hurtigt kræftpla-

nens anbefalinger skal rulles ud. 

Regeringen har allerede med aftalen med Dansk 

Folkeparti om forbedringen af behandlingen af 

kræft vist, at vi har viljen til at sætte økonomi 

bag ordenen. Men det betyder naturligvis ikke, 

at der ikke fortsat vil skulle ske en prioritering. Vi 

skal hele tiden sikre os, at vi får mest og bedst 

mulig kræftbehandling for pengene.

Spørgsmål 3
Hvad betyder overgangen til det regions-

styrede sygehusvæsen for realiseringen af 

planerne om at sikre danske kræftpatienter 

et ensartet behandlingsniveau på højeste 

internationale niveau? 

Svar:
Med sundhedsloven og overgangen til et 

sygehusvæsen baseret på fem stærke regioner 

er der grundlag for et dansk sygehusvæsen, 

der kan måle sig med de bedste.

Ud over at samle ekspertisen på færre enheder 

er en anden vigtig forudsætning for at kunne 

tilbyde danske kræftpatienter et ensartet 

behandlingstilbud på højeste internationale 

niveau, at den behandling, der tilbydes – uanset 

hvor den tilbydes – følger den bedst kendte 

praksis. Det er derfor vigtigt, at vi hele tiden 

følger op på specialevejledningen. Med sund-

hedsloven får Sundhedsstyrelsen kompetence 

til at stille bindende krav, frem for blot at komme 

med anbefalinger. Jeg har derfor stor tiltro til 

at danske kræftpatienter fremover vil opleve et 

ensartet behandlingstilbud i verdensklasse.

Tre hurtige om kræftbehandling

Perspektiv & debat har bedt tre af vores mest indflydelsesrige sundheds-
politikere svare på tre spørgsmål, som er udarbejdet på grundlag af de 
forudgående interveiws med Torben Palshof og Jes Søgaard.

}
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Sundhedsplanerne for de nye regioner vil tegne 

et nyt Danmarkskort med et mere rationelt og 

sammenhængende sundhedsvæsen, hvor der 

ikke vil være forskelle i kvaliteten af kræftbe-

handlingen uanset om du bor i Tarm, Thyborøn 

eller Trøjborg.

Så strukturen er på plads og den politiske vilje i 

regionerne er på plads til at give danske kræft-

patienter lige adgang til den bedste kræftbe-

handling. Men om det skal lykkes, afhænger 

også af den politiske vilje på Christiansborg. 

Regionerne ønsker en langsigtet strategi for, 

hvordan vi når et højere niveau i forebyggelsen 

og behandlingen af kræft, med en parallel 

langsigtet investeringsplan til erstatning for 

de nuværende kortsigtede et-års-planer, som 

lægges ved hver finanslovsforhandling.

Men regionerne har ikke kun én dagsorden. 

Der findes andre sygdomme end kræft og der 

findes andre områder end kræftbehandling, 

hvor der også er plads til forbedringer. Vi 

ønsker en afbalanceret prioritering af ressour-

ceanvendelsen på sundhedsområdet.

Og man må da håbe, at ”højeste internationale 

niveau” hele tiden flytter sig – så det er mildest 

talt et bevægeligt mål at søge at ramme. 

Risikoen for at ramme ved siden af er nærlig-

gende. Så man må nok sige, at den aktuelle 

målsætning mest har karakter af forholdsvis 

uforpligtende signalpolitik.

Jeg vil foretrække, at der bliver fastsat mål-

sætninger om, at vi inden for f.eks. 3 udvalgte 

kræftsygdomme inden for et bestemt tidsrum 

når et veldefineret, højeste internationale 

niveau i forhold til f.eks. 1 års overlevelse og 

5-årsoverlevelse. Så begynder vi at tale om 

operative mål, hvor indsatsen kan målrettes, så 

målene nås inden for en fastlagt årrække.

Spørgsmål 2
Hvordan vil man på politisk niveau sikre, at det 

i fremtiden bliver de politiske målsætninger for 

kræftbehandlingen, der bestemmer ressource-

behovet, og ikke de økonomiske rammer, der 

bestemmer de faglige standarder?

Svar:
I forlængelse af svaret ovenfor bør der på bag-

grund af en dialog mellem politikere, planlæg-

gere og kræfteksperter formuleres operative 

mål og fastlægges strategier for at nå disse mål, 

inkl. beregninger over den nødvendige øko-

nomiske indsats. Det ville der være langt mere 

perspektiv i, end hvad vi oplever i disse år med 

mere eller mindre tilfældigt fastsatte kræftpuljer 

afsat i de årlige finanslovsforhandlinger.

Det er da godt med en økonomisk indsprøjt-

ning til nyt apparatur, som vi har set på det 

seneste, men det hjælper begrænset, at 

amterne opruster maskinelt, hvis der ikke i 

tide uddannes tilstrækkeligt med personale til 

at betjene apparaturet, og hvis indkøbene på 

baggrund af årlige puljer sker uden langsigtet 

planlægning. Der er risiko for, at ressourcerne 

ikke anvendes bedst muligt.

Der er heller ikke megen ræson i, at regerin-

gen nedsætter afgifterne på sukker, sprit og 

smøger og dermed medvirker til, at Danmark 

har en kedelig rekord i antallet af kræftramte. 

En ordentlig forebyggende indsats over for 

f.eks. tobaksrygning ville have mere effekt 

end nok så mange kræftplaner. Det er mere 

lykkeligt og mere økonomisk fornuftigt at 

undgå, at folk får kræft, end det er at føre en 

politik, som fremmer udviklingen af kræft og 

nødvendiggør nogle meget dyre og ubehage-

lige behandlingsforløb. 

Spørgsmål 3
Hvad betyder overgangen til det regions-

styrede sygehusvæsen for realiseringen af 

planerne om at sikre danske kræftpatienter 

et ensartet behandlingsniveau på højeste 

internationale niveau? 

Svar:
Regionerne får en størrelse, som gør det 

nemmere at udnytte de økonomiske, menne-

skelige og teknologiske ressourcer på en mere 

hensigtsmæssig måde. 

behovet, og ikke de økonomiske rammer, der 

bestemmer de faglige standarder? 

Svar:
Vi har som politikere en målsætning med vore 

prioriteringer, men jeg indrømmer, at der kan 

opstå blokeringer i forhold til politiske målsæt-

ninger og økonomien. Vi har som politikere 

de bedste intentioner om, at der bruges den 

bedste og nyeste medicin til kræftpatienter, 

således at patienterne tilbydes den bedste og 

de nyeste behandlingsmetoder, men det kan 

komme til at støde mod loftet i de økonomiske 

rammer. Derfor er det vigtigt, at man hvert år 

vurderer de økonomiske bevillinger – også fordi 

de nye forskningsresultater og uddannelse af 

personalet er vigtige i forhold til, hvorledes den 

økonomiske priortering finder sted.

Spørgsmål 3
Hvad betyder overgangen til det 

regionsstyrede sygehusvæsen for realiseringen 

af planerne om at sikre danske kræftpatienter 

et ensartet behandlingsniveau på højeste 

internationale niveau? 

Svar:
Jeg tror og håber på, at med overgangen til 

regionerne pr. 1. januar 2007, så vil patienterne 

få en bedre kvalitetsbehandling og en mere 

lige adgang til de bedste behandlingsmetoder 

i sygehusvæsenet end nu. Behandling og 

operationer vil kunne samles på større 

enheder, således at de involverede læger 

opnår den nødvendige rutine til indgrebene. 

Man ved, at kvaliteten ved indgrebene har nær 

sammenhæng med antallet af operationer pr. 

kirurg og pr. afdeling. 

Spørgsmål 1
Hvilken tidshorisont vil du sætte på den 

politiske målsætning om, at den danske 

kræftbehandling skal flyttes op på højeste 

internationale niveau?

Svar:
Det er Dansk Folkepartis målsætning, at vi 

skal øge satsningen på kræftområdet, og at 

vi ikke skal stoppe med den bevilling, der blev 

givet med Kræftplan II. Men kræftbehandling 

rykker sig hele tiden på grund af ny teknologi 

og ny medicin, så det er meget svært at sætte 

en tidshorisont på, fordi niveauet hele tiden 

flytter sig.

Spørgsmål 2
Hvordan vil man på politisk niveau sikre, at det 

i fremtiden bliver de politiske målsætninger for 

kræftbehandlingen, der bestemmer ressource-

Spørgsmål 1
Hvilken tidshorisont vil du sætte på den 

politiske målsætning om, at den danske 

kræftbehandling skal flyttes op på højeste 

internationale niveau?

Svar:
”Højeste internationale niveau” er målsætningen 

for Regeringen. Det lyder ambitiøst, men er 

desværre et noget upræcist mål. Hvordan 

fastlægges ”højeste internationale niveau” og 

hvordan måles det, hvem der lever op til dette 

niveau? Nogle nationale sundhedsvæsener er 

førende på ét kræftområde, andre på andre 

kræftområder. Inden for de enkelte lande er der 

forskel på niveauet fra det ene behandlingssted 

til det andet. 

Birthe Skaarup (DF)
Formand for Folketingets Sundhedsudvalg 

Bent Hansen (S)
Amtsborgmester i Viborg Amt og formand for 

Regionsrådet.
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Med jævne mellemrum hører vi i
medierne om de nye kræftbehand-
linger, som ikke når frem til patienterne 
på grund af manglende økonomi. Men 
lægen skal informere patienten om 
behandlinger, der virker og er bedre 
end andre kendte behandlinger. Og 
de skal også hjælpe patienten med at 
få behandlingen tilbudt – økonomiske 
hensyn er ikke en undskyldning, fastslår 
en ekspert i patientrettigheder og en 
tidligere sundhedsminister.

at det er det bedste bud på en behandling, 

mener jeg faktisk at den pågældende læge 

sætter sin autorisation på spil ved at undlade 

at informere om behandlingen og for den sags 

skyld også ved at undlade at hjælpe patienten 

med at få adgang til den, lyder meldingen fra 

Arne Rolighed.

– Jeg er enig i, at lægen har pligt til at 

informere om den konkrete behandlings-

mulighed, hvis hun finder den relevant for 

den pågældende patient. Om vort offentlige 

sygehusvæsen så også har pligt til at sørge 

for de ressourcemæssige forudsætninger for, 

at behandlingen kan tilbydes, er nok et mere 

kompliceret spørgsmål. Vi har kun meget lidt 

retspraksis på området, men reelt findes der 

en række love og regler – og også politiske 

tilkendegivelser, som støtter, at dette vil være 

tilfældet, supplerer Mette Hartlev.

Rettigheder, pligter og 
tilgængelighedsbarrierer

– Vi har en række rettigheder, som har 

betydning for, hvilke behandlinger vi som 

patienter har krav på at få tilbudt – både i den 

danske lov og i EU-retten. Men hvor langt de 

rækker i forhold til de tilgængelighedsbarrierer, 

som udspringer af den offentlige forvaltning og 

økonomiske styring af vort sundhedsvæsen, 

kan man kun få klarhed over via de konkrete 

domme, der dukker op, siger Mette Hartlev.

– I en dom, som er blevet kendt som Odder-

sagen, blev Århus Amtskommune frikendt for 

ansvaret for et dødsfald, som blev tilskrevet, at 

opvågningsfaciliteterne på Odder Sygehus ikke 

var optimale. Dommen tilkendegiver, at amtet 

Har en dansk kræftpatient krav på at få tilbud 

om den til enhver tid bedste, kendte behand-

ling for vedkommende patient? Enkle spørgs-

mål kalder på enkle svar, og i håb om at kunne 

få et sådant har Perspektiv & debat allieret 

sig med Danmarks førende juridiske ekspert 

i patientrettigheder og er taget på besøg hos 

direktøren for Kræftens Bekæmpelse.

Eksperten er lektor dr.jur. Mette Hartlev, 

Københavns Universitet. Hun har for nylig 

forsvaret sin doktordisputats om patientret-

tigheder og beskyttelse af helbredsoplysninger 

og er derfor et oplagt valg til at hjælpe os med 

at finde rundt i de love og regler, som måske 

rummer svaret på spørgsmålet. Dagens vært 

er direktør Arne Rolighed, Kræftens Bekæm-

pelse. Han har en velkendt fortid i sundheds-

væsenet, både som sundhedsdirektør for en 

af landets største sygehusejere, Århus Amt, 

og som landets seneste socialdemokratiske 

sundhedsminister – poster som man næppe 

bestrider uden flere gange at have måttet 

forholde sig til, hvilke patientrettigheder et 

offentligt sundhedsvæsen skal leve op til.

Perspektiv & debat giver bolden op:

– Er det rimeligt, at manglende økonomi 

forhindrer en alvorligt syg kræftpatient i at få 

adgang til en ny behandling, som er godkendt 

af alle relevante myndigheder i EU, Danmark 

og blåstemplet af de førende danske lægelige 

eksperter?

– Som du beskriver situationen, er der efter 

min opfattelse ingen tvivl om, at den pågæl-

dende patient har krav på i det mindste at 

blive informeret om, at der findes denne nye 

behandling. Hvis lægen også er overbevist om, 

som sygehusejer ikke kan gøres ansvarlig 

for konsekvenserne af forhold, der ikke er 

optimale, hvis disse i øvrigt findes fagligt 

forsvarlige, fortæller Mette Hartlev. 

– Men siden Odder-sagen har vi fået flere poli-

tiske tilkendegivelser, der tyder på at patienter 

i dag bør kunne forvente mere, end hvad der 

blot er fagligt forsvarligt – også på kræftområ-

det, hvor landets forhenværende statsminister, 

Poul Nyrup Rasmussen, i Folketingssalen har 

tilkendegivet, at alvorligt syge patienter skal 

tilbydes en dokumenteret effektiv behandling, 

tilføjer hun.   

Arne Rolighed er enig.

– Det samme sagde jeg adskillige gange i min 

tid som sundhedsminister. Men her er vi også 

ved kernen, nemlig at vi skal være sikre på, at 

de nye dyre behandlinger gør en forskel for 

patienten – at det med andre ord ikke kun er 

farven på pillen samt prisen, der er forskellig 

fra de behandlinger, man bruger i forvejen. Og 

det er lægen, der skal vurdere det spørgsmål. 

Mener han, at en behandling er den rette 

for sin patient, og kan han ikke selv tilbyde 

behandlingen, både kan og skal han henvise 

patienten til behandling et andet sted – og om 

nødvendigt til udlandet, hvis behandlingen ikke 

kan tilbydes nogle steder herhjemme, siger 

Arne Rolighed.

– Jeg husker udmærket Odder-sagen og har 

altid tolket den som en retslig tilkendegivelse 

om, at autoriserede sundhedspersoner ikke kan 

fritages for det ansvar, som deres autorisation 

pålægger dem, ved at henvise til, at de fysiske 

Kræftpatienter skal informeres
om de bedste behandlinger

}
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jeg ikke, at afgørelsen alene vil blive baseret på 

hjemlandets egen vurdering af behandlingen. 

Hvis behandlingen for eksempel er almindeligt 

lægefagligt anerkendt i andre europæiske 

lande, vil det kunne få betydning for afgørelsen, 

siger Mette Hartlev.

Arne Rolighed griber bolden – spørgsmålet om 

lægemidlers virkning og mangel på samme er 

lidt af en kæphest. 

 

– Det er selvfølgelig afgørende, at man ikke kan 

misbruge juraen til at åbne patienters adgang 

til alle mulige hokus-pokus-behandlinger, som 

ikke virker. Personligt mener jeg, at det er et 

lige så stort problem, at det meste medicin, vi 

kommer i munden på patienterne, i bedste fald 

er virkningsløs, og i værste fald direkte skadelig 

for patienterne. Hvis en ny medicin kun virker 

på en halv procent af de patienter, der sættes i 

behandling, betyder det jo, at 199 patienter skal 

rammer og ressourcer ikke gør det muligt at 

leve op til dette ansvar. En læge kan altså ikke 

unddrage sig sit ansvar ved at henvise til, at han 

ikke ressourcemæssigt er i stand til levere den 

ydelse, som han, lægefagligt set, mener er den 

rigtige. Hvis den situation opstår, har lægen pligt 

til at spille bolden op ad i systemet til det niveau, 

hvor man kan sørge for at få bragt forudsætnin-

gerne i orden, siger Arne Rolighed.

Krav til behandlingens effekt

Mette Hartlev og Arne Rolighed er også enige 

om, at en patients ret til at få tilbudt en bestemt 

behandling afhænger af dokumentationen for 

behandlingens effekt og sikkerhed.

– Hvis spørgsmålet om en patients ret til at 

få adgang til en bestemt behandling havner 

i en retslig afprøvning, er der ingen tvivl om, 

at evidensen for behandlingens effekt og 

sikkerhed vil få afgørende betydning for sagens 

udfald. Det så vi for eksempel i sagen, hvor en 

dansk patient fik afvist sit krav om at få offentlig 

betaling for stereotaktisk strålebehandling 

i Sverige. Efter 7 års retsligt tovtrækkeri fik 

Sundhedsstyrelsen i den endelige afgørelse af 

sagen i 2004 medhold i, at behandlingen var 

eksperimentel, også selv om der var tale om en 

behandling, der var anerkendt i Sverige, siger 

Mette Hartlev. 

– EU-retten tilsiger, at der skal være fri bevæ-

gelighed for tjenesteydelser over grænserne, 

men når det gælder sundhedsydelser på det 

offentliges regning, vil hjemlandet naturligt 

kræve, at den behandling, der skal betales for, 

er dokumenteret lægefagligt relevant. Hvis en 

sådan sag føres frem til EU-domstolen, mener 

udsættes for en unødvendig toksisk risiko for 

hver patient, der har gavn af behandlingen, siger 

Arne Rolighed.

– På kræftområdet må vi også sætte en nedre 

grænse for, hvor lidt ekstra levetid vi kan 

acceptere, inden lægemidlerne slippes ud til 

patienterne. Jeg har drøftet dette spørgsmål 

med flere, og min egen holdning er, at vi må 

forlange mindst 3 måneders ekstra levetid af 

en ny behandling, hvis den skal godkendes 

og tages i brug over for en stor gruppe 

patienter. Det er ikke et økonomisk, men et 

etisk spørgsmål, som handler om, hvad man 

bør udsætte alvorligt syge patienter for. Her 

kunne jeg godt ønske mig, at industrien brugte 

nogle flere af de kroner, de i dag anvender til at 

markedsføre deres nye lægemidler, til at sørge 

for, at præparaterne var forsket færdige, inden 

de blev sendt på markedet, siger Arne Rolighed. 

Det solidariske sundhedsvæsen

Men når lægemidlerne virker, skal de ud til 

patienterne – både for patienternes skyld, men 

også for at sikre, at vi kan fastholde et solidarisk 

skattefinansieret sundhedsvæsen i Danmark, 

pointerer Arne Rolighed. 

– Jeg tror ikke, man kan finde eksempler på, at 

man kan holde gode og effektive behandlinger 

væk fra de relevante patienter. Kan vi få behand-

lingerne af det offentlige sundhedsvæsen, er alt 

jo godt, hvis ikke, vil folk kræve selv at kunne 

betale for dem. Den udvikling har vi set i andre 

lande, der er begyndt at etablere egenfinansie-

ring af sundhedsydelser via forsikringsordnin-

ger. Så får vi et A- og et B-hold, og det er ikke 

den udvikling, vi som patientforening går ind 

for, siger Arne Rolighed.

– Jeg har hørt eksempler på, at nogle kræftlæ-

ger højlydt har beklaget sig over, at de ikke er i 

stand til at tilbyde behandlinger, som de mener 

er relevante for deres patienter. Det mener jeg 

er både ansvarspådragende og helt utilstede-

ligt, når der er indført ordninger, som gør det 

muligt at henvise patienter til behandling et 

andet sted i landet eller til udlandet, tilføjer han.

Mette Hartlev supplerer:

– Kræftpatienten kan under alle omstæn-

digheder vælge at få afprøvet sin ret til at 

få en bestemt behandling ved en domstol, 

men ofte kan det jo være omsonst at skulle 

afvente en retshandling, hvis behandlingen 

skal gives rettidigt. Og hvis der vitterligt er 

tale om en behandling, hvis berettigelse ingen 

kompetente personer stiller spørgsmålstegn 

ved, er det jo også spørgsmålet, om situatio-

nen overhovedet vil udvikle sig så langt, at 

patienten bliver nødt til at lægge sag an for at 

få behandlingen tilbudt. Jeg tror ikke, at vort 

sundhedsvæsen i en sådan situation vil kunne 

tåle at skulle forsvare sine budgetter i en 

retssal, påpeger hun.  

Aben hos lægerne

Håbet om at komme hjem med et meget enkelt 

svar på det medbragte spørgsmål har fortonet 

sig en smule for Perspektiv & debats udsendte, 

som derfor beslutter sig for at ”fiske” efter en 

slags konklusion: 

– Jeg fornemmer, at aben igen bliver sendt 

tilbage til lægerne – men er det ikke lidt af en 

bombe under systemet, hvis lægerne begynder 

at informere deres patienter om alle relevante 

behandlinger uden hensyntagen til økonomien?

 

– Det kan godt være, at det vil blive betragtet 

som en bombe, men efter loven er der ingen 

tvivl om, at lægerne er forpligtede til at 

informere patienterne om alle fagligt 

forsvarlige og relevante behandlingsmu-

ligheder – også selvom de ikke selv kan 

tilbyde behandlingen, siger Mette Hartlev.

l

”Efter loven er der ingen tvivl om,
at lægerne er forpligtede til 

atinformere patienterne om alle 
fagligt forsvarlige og relevante 
behandlingsmuligheder – også 
selvom de ikke selv kan tilbyde 

behandlingen”.

M.H.

A.R.

M.H.

A.R.

”På kræftområdet må vi også 
sætte en nedre grænse for, 

hvor lidt ekstra levetid vi kan 
acceptere, inden lægemidlerne 

slippes ud til patienterne”.

– I mit sind er der ingen tvivl om, at det er 

lægerne, der har den absolutte hovedrolle i 

beslutningen om, hvilken pille der skal lægges 

i hvilken mund – og hvornår. Det er en opgave, 

de må påtage sig under det ansvar, som deres 

autorisation pålægger dem. Jeg kan da godt 

have lidt ondt af de læger, der havner som en lus 

imellem to negle i afvejningen af de lægefaglige 

vurderinger og de økonomiske rammer. Men i 

den meget omtalte betainterferon-sag så vi jo, 

hvor galt det kan gå, når politikerne begynder 

at lege læger. Kunsten at skelne mellem hvad 

der virker, og hvad vi skal skåne patienterne for, 

ligger nu engang bedst hos lægerne, siger Arne 

Rolighed. 

– Og nu vi snakker om bomber, så tror jeg, at 

den største bombe, vi kan placere, er under 

medicinproducenterne, hvis vi for eksempel i 

EU-regi kan stille krav om, at de skal fremlægge 

bedre dokumentation og sikkerhed for, at 

deres nye medicin kan gøre en reel forskel for 

patienterne. Det vil jo også lette opgaven for 

lægerne, slutter han. 

M.H.

A.R.

A.R.

A.R.

M.H.

A.R.
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Kræftpatientens fokus er fra starten orien-

teret mod muligheden for helbredelse og 

det store kikkertsigte i kræftforskningen 

er også rettet mod at finde behandlinger, 

der kan få kræftsygdommen til at bukke 

under. I den praktiske klinik må lægerne 

imidlertid stadig forholde sig til, at omkring 

halvdelen af alle kræftdiagnoser ender 

som en dødsårsag. 

I artikelserien om værdien af livsforlæn-

gende behandling har vi denne gang talt 

med en lægelig ekspert om den svære 

kunst at behandle uhelbredeligt syge 

kræftpatienter – og om den tilbage-

vendende kritik, som rettes mod danske 

lægers håndtering af denne udfordring.   

Værdien af
livsforlængende 
behandling

udfordringen med at samtale med patienter om 

deres kræftsygdom netop i de år gennemgik 

store forandringer.

– Jeg så i starten mange eksempler på, at man 

simpelthen undlod at fortælle patienter, at de 

havde kræft, fordi man mente, at åbenhed om 

diagnosen ville gøre mere skade end gavn. 

Tilsvarende oplevede jeg også flere gange 

negative reaktioner fra ældre kolleger, fordi 

jeg fra starten valgte en åben stil over for 

mine patienter – både om deres diagnose og 

prognose, fortæller Hans von der Maase.

– Var det retten til journalindsigt, der banede vej 

for en ny åbenhed i patientsamtalen?

– Jeg tror ikke, man kan pege på en enkeltstå-

ende årsag til, at holdningen til, hvordan vi skulle 

kommunikere med vores patienter ændredes i 

netop den periode, men patientkrav om større 

At få stillet diagnosen kræft leder næsten 

automatisk tankerne hen på spørgsmålet:

Findes der en behandling, som er helbredende? 

Og den, der skal svare på spørgsmålet – hvad 

enten det bliver formuleret direkte eller ej – er 

altid den behandlende læge.

– At samtale med kræftpatienter er en stor 

udfordring og en meget væsentlig del af vort 

arbejde i hele kræftpatientens sygdomsforløb. 

Den samtale, hvor man skal give patienten en 

forståelse for, at vi ikke længere kan behandle 

med sigte på helbredelse, er bestemt en af 

de vanskelige i forløbet, men også den initiale 

samtale, hvor diagnosen første gang bliver 

stillet, og det tidspunkt, hvor vi ikke har mere 

aktiv behandling at tilbyde, er eksempler på 

udfordringer, der stiller lægens medmenneske-

lige forståelse på prøve, fortæller Hans von der 

Maase. Han har arbejdet med kræftbehandling 

siden midten af 1970’erne og husker, at 

Livsforlængende behandling 
af uhelbredelige kræftpatien-
ter kalder på højeste grad af 
medmenneskelig forståelse, 
fortæller professor, overlæge 
dr.med. Hans von der Maase, 
Århus Universitetshospital. 
Patientens tillid til, at vi hele 
tiden vil gøre det optimale for 
at hjælpe, er alfa og omega, 
lyder meldingen.

ANDEN ARTIKEL I SERIE AF 3 OM VÆRDIEN 
AF LIVSFORLÆNGENDE BEHANDLING

Patientens tillid
 er afgørende!

}
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Vi skal acceptere, at selv en meget 
lille statistisk chance er værdifuld for 
en uhelbredelig kræftpatient, men 
det er også vores opgave at tilskynde 
patienterne til at gennemtænke og 
tale med deres nærmeste om det 
sandsynlige sygdomsforløb, siger 
Hans von der Maase.    

åbenhed har givet spillet en rolle. Lovsikringen 

af patienternes ret til at kigge i egen journal kom 

først i 1987 og må i hvert fald på onkologiens 

område nok snarere opfattes som en konse-

kvens af udviklingen end en egentlig medvir-

kende årsag, vurderer Hans von der Maase. 

Klare behandlingsmål
giver næring til håbet

Patientsamtalen er ifølge Hans von der Maase 

et meget væsentlig element i hele behandlings-

forløbet, fordi det er her, der sker en afstemning 

af patientens forventninger og de faktiske 

behandlingsmål.

– Udfordringen er at få givet et realistisk indtryk 

af sygdommens karakter og prognose på en 

måde, der aldrig må undergrave patientens 

basale tillid til, at vi kerer os om vedkommende 

– at vi vitterligt gør alt, hvad der står i vores 

magt, for at hjælpe. Tilliden er fundamental, 

og personligt tror jeg, at vi bedst vinder denne 

tillid, hvis vi både får givet et realistisk billede 

af målet med den behandling, vi tilbyder, men 

også får gjort det på en måde, der giver næring 

til de håb, som er så afgørende for stort set alle 

kræftpatienter. 

– I starten knytter håbet sig selvfølgelig entydigt 

til helbredelse, men senere i sygdomsforløbet, 

hvor chancen for helbredelse reelt er forpasset, 

kan der knyttes håb til de nye behandlingsmål, 

vi kan stille patienten i udsigt i form af for 

eksempel levetidsforlængelse, øget livskvalitet 

og palliation, siger Hans von der Maase.

– Er det ikke fristende at give håbet mere 

næring, end der egentlig er belæg for?

– Mange af de budskaber, vi skal overbringe, 

er af natur stærkt negative og kalder selvfølge-

lig på tilsvarende stærke følelser hos patienten 

og de pårørende. Her er det vigtigt, at vi som 

læger holder fast i, at det ikke er budbringe-

ren, men prognosen, der er negativ. Ellers 

foranlediges vi måske til at viderebringe et alt 

for rosenrødt billede af situationen, og det kan 

være lige så undergravende for patientens 

tillid, som når vi taler til patienterne uden 

menneskelig forståelse og empati.

– Vi skal acceptere, at selv en meget lille 

statistisk chance er værdifuld for en uhelbredelig 

kræftpatient, men det er også vores opgave at 

tilskynde patienterne til at gennemtænke og 

tale med deres nærmeste om det sandsynlige 

sygdomsforløb – det er en meget vigtig proces 

for både patient og pårørende. Det er også 

vigtigt, at vi - når patienten nærmer sig det 

terminale forløb - påtager os den svære opgave 

at tale med patient og pårørende om en muligvis 

meget kort tilbageværende tidsramme. Ellers 

når patienten muligvis ikke at træffe en række, 

for vedkommende, vigtige valg, og de pårørende 

vil efterfølgende med god ret kunne bebrejde 

os, at vi ikke gav dem en fair chance for at få en 

ordentlig afsked med den afdøde, siger Hans 

von der Maase. 

Protokolleret behandling

– Det er velkendt, at man i hvert fald på uni-

versitetshospitalerne tilstræber at behandle de 

onkologiske patienter i protokoller – men er det 

altid foreneligt med dit budskab om, at patienten 

aldrig må tvivle på, at I tilbyder ham eller hende 

den bedst mulige behandling?  

– Det mener, jeg bestemt det er. En protokol må 

aldrig forhindre en patient i som minimum at få 

den bedste, kendte behandling. Den kliniske 

forskning kræver med andre ord både, at nye 

behandlinger afprøves i forhold til den bedste 

kendte behandling, og at vi skal have en rimelig 

formodning om, at forsøgsbehandlingen kunne 

være endnu bedre – ellers er protokollen uetisk 

i forhold til patienten, ligesom vi ikke kan bruge 

resultaterne til at blive klogere af.

 – Protokollerne fokuserer altid på overlevelse, 

men er det altid i den enkelte patients interesse?

 

– Det er rigtigt, at det primære endepunkt 

næsten altid er levetidsforlængelse, men 

protokollerne registrerer også altid bivirkninger 

ved de forskellige behandlinger, og ofte 

medtages også målinger af livskvalitetsaspekter. 

Metodologisk kan man imidlertid kun operere 

med ét primært endepunkt, og uanset, hvordan 

man vender og drejer det, er overlevelsen den 

helt centrale kliniske parameter, både for os som 

læger og for patienterne. Livskvalitet kan jo ikke 

bruges til noget, med mindre man er i live.

– Men havner den understøttende behandling, 

der sigter på livskvalitet, ikke også på en 

sekundær plads i den protokoltænkende 

onkologs bevidsthed?

– Understøttende behandling, eller supportive 

care, som vi ofte betegner de behandlinger, 

som ikke sigter direkte på kræftsygdommen, er 

meget vigtig, og jeg vil ikke afvise, at området i 

et vist omfang er blevet stillet lidt i anden række 

i den nødvendige prioritering. }

A
R

T
I

K
E

L

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  2 7s i d e  2 6



l

– Vi skal ikke glemme, at i langt de fleste tilfælde er 
patienterne villige til at påtage sig meget tunge bivirkninger 

og gå linen helt ud for at opnå længere levetid – faktisk 
udtrykker de ofte et ønske om at gå længere, end hvad vi 

mener er rimeligt, siger Hans von der Maase.

nyttesløs behandling, som i bedste fald kun har 

forskningsmæssig interesse?

– Her kan jeg jo kun svare på vegne af mig 

selv og den verden, jeg kender til – og med 

det udgangspunkt mener jeg, kritikken er helt 

forkert. Min generelle oplevelse er, at vi er 

meget omhyggelige med at afveje, om vores 

behandlingsmål berettiger den byrde, som 

fortsat behandling vil pålægge patienten. 

– Og vi skal ikke glemme, at I langt de fleste 

tilfælde er patienterne selv villige til at påtage 

sig meget tunge bivirkninger og gå linen helt ud 

for at opnå længere levetid – faktisk udtrykker 

de ofte et ønske om, at gå længere, end hvad vi 

mener, er rimeligt.

Eksperimentel behandling

Netop kræftpatientens udholdenhed i kampen 

for at finde den ultimative behandling har været 

stærkt medvirkende årsag til etableringen af 

det såkaldte second opinionudvalg pr 1. januar 

2003. Udvalget skal hjælpe onkologer rundt om 

i landet med at vurdere, om der for enkeltpa-

tienter kan være et ultimativt behandlingstilbud, 

efter at rækken af standardbehandlinger er 

opbrugt – en opgave, som Hans von der Maase 

varetager sammen med sin professorkollega 

fra Rigshospitalet, overlæge dr.med. Heine Høi 

Hansen.

 

– Ordningen har været en stor succes både 

for de mange enkeltpatienter, som er blevet 

visiteret til en ekstra såkaldt eksperimentel 

behandling og for onkologien herhjemme, fordi 

den åbner en dør til helt nye behandlingsmulig-

heder og –metodologier. Efterfølgende er der 

Men det er noget, vi er meget opmærksomme 

på, og jeg er overbevist om, at de gode intentio-

ner, som vore politikere har udtrykt ved at gøre 

kræft til et indsatsområde, også vil give plads til 

at komme på omgangshøjde på dette felt. 

– Hvad siger du til påstanden om, at I sender 

patienterne for tidligt hjem for at dø – en kritik 

som for nylig blev fremført i Kristeligt Dagblad?

 

Jeg synes, kritikken er forsimplet. Det 

ændrer dog ikke ved, at mange 

kræftpatienter oplever et uværdigt 

terminalt forløb. Problemet kan 

imidlertid ikke blot løses ved 

at lade de højt specialiserede 

onkologiske afdelinger 

varetage alle patienterne i 

det terminale forløb. Det ville 

betyde, at der hurtigt ikke 

ville være plads til at behandle 

de patienter, som kun kan 

behandles på en sådan højt 

specialiseret afdeling. Det afgø-

rende er derfor, at de onkologiske 

afdelinger sikrer, at der etableres 

gode og hensigtsmæssige overgange 

for patienterne, når aktiv onkologisk 

behandling ikke mere er mulig. Dette kræver 

et tæt samarbejde med de praktiserende 

læger og etablering af flere palliative teams på 

patienternes stamsygehuse samt udbygning af 

hospicemulighederne – og naturligvis først og 

fremmest et tæt samarbejde med den aktuelle 

patient, pointerer Hans von der Maase.  

 – Paradoksalt nok hører man også under tiden, 

at I sender patienter ud i en fortsat opslidende og 

fra 1. januar 2005 etableret i alt seks såkaldte 

Enheder for Eksperimentel Kræftbehandling 

med et fælles koordinationsudvalg med det 

formål at sikre, at flest mulige patienter kan 

behandles i Danmark, og at vi som læger kan 

høste de kliniske erfaringer med behandlingerne 

herhjemme, fortæller Hans von der Maase.

– Med second opinionudvalget og Enhederne 

for Eksperimentel Kræftbehandling er danske 

kræftpatienter sikret en vigtig adgang til, hvad 

man kunne kalde lovende, men endnu ikke 

fuldt dokumenterede behandlinger. Enhederne 

gennemfører, ud over disse eksperimentelle 

behandlinger, også tidlige kliniske fase I og II 

studier med nye stoffer, og giver også på den 

måde mulighed for, at danske onkologer kan 

yde vigtige bidrag til den internationale kliniske 

forskning, siger Hans von der Maase.

På international omgangshøjde

Kræfthandleplanerne kræver, at kræftbehand-

lingen i Danmark skal løftes til højeste interna-

tionale niveau. Hvor langt er vi fra målet, når det 

handler om livsforlængende kræftbehandling?

– Jeg mener faktisk, at vi allerede nu er godt 

med. Man vil altid kunne finde områder, hvor 

det kan gøres bedre, men i det store hele, 

mener jeg faktisk, at vi er på omgangshøjde.

– Det bekræftes vel ikke ligefrem af overlevel-

sesstatistikkerne?

 – Det er en hel anden historie. Personligt 

er jeg overbevist om, at vores efterslæb i 

overlevelse ikke skyldes behandlingsindsatsen 

på de onkologiske afdelinger, men forhold, der 

ligger før diagnosetidspunktet eller tidligere 

i visiterings- og behandlingsforløbet. Derfor 

hilser jeg også med tilfredshed, at man i 

Kræfthandleplanerne udtrykker vilje til at se 

på alle aspekter ved kræftsygdommene, altså 

både den forebyggende indsats og alle faserne 

i sygdomsforløbet fra de første symptomer 

over visiteringen til speciallægeniveau til 

den eventuelle afsluttende palliative indsats. 

Et andet vigtigt område er den tiltagende 

forståelse for betydningen af at centralisere 

de sjældne og/eller komplicerede dele af 

kræftbehandlingen. 

– Netop set i lyset af den politiske målsætning 

og den tilbagevendende snak om ressource-

knapheden, er det så ikke en fristende tanke 

i første omgang at sætte alle ressourcer ind 

på at bringe klinikken op på absolut højeste 

internationale niveau og så lurepasse lidt på 

forskningsfronten?

– Nej, det ville være en helt forkert satsning. 

Den kliniske forskning er en afgørende 

forudsætning for, at vi overhovedet er i stand 

til at bringe vores behandlinger ajour med de 

højeste internationale standarder, og jeg mener 

også, at vi har en international forpligtelse til 

at bidrage til den kliniske forskning, som skal 

sikre fremtidens kræftpatienter nogle bedre 

behandlinger, slutter Hans von der Maase.
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Regional leverkemoterapi:

Bag om  ”M
iraklet i Herlev”

Pressen gik tidligere på året 
i selvsving over historien om 
den regionale leverkemoterapi 
på Herlev Sygehus, men bag 
de overophedede overskrifter 
gemmer sig faktisk et unikt, 
klinisk udviklingsprojekt. Og 
så rummer projektet også et 
signal om, at fremtidens 
gennembrud i kræftbehand-
lingen skal bæres igennem i 
et velsmurt multidisciplinært 
teamwork, mener den onkolo-
giske overlæge bag projektet. 

Perspektiv & debat er taget på besøg på 

Københavns Amts Sygehus i Herlev. Vi vil gerne 

høre nærmere om kræftpatienterne, der ifølge 

mediernes lancering af historien i januar stod 

med det ene ben i graven og efter behandling 

med såkaldt regional kemoterapi kunne erklæ-

res for helbredte, eller i hvert fald kræftfrie.

 

– Historien slap simpelthen for tidligt ud, og 

i kløerne på pressen blev vores spontane og 

ærlige begejstring for den respons på behand-

lingen, vi havde set, pumpet 

op til noget, som der 

endnu ikke er belæg 

for, fortæller overlæge 

Benny Vittrup Jensen fra 

den onkologiske afdeling 

på Herlev Sygehus.

– Vi skal være de første til 

at beklage, at historien på 

mange måder blev både over- og 

fejleksponeret i pressen, men 

rent faktisk var det mediernes 

egen opfindelse at begynde at tale 

om mirakler, helbredelse og heltefigurer. 

Hvad vi udtalte os om var, at vi havde set 

en imponerende respons på en godt tålt 

behandling hos massivt syge patienter. Og det 

er jo i vores verden et signal om, at vi måske 

har fat i noget spændende, siger han. }
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– Ideen om at kunne forstærke effekten af kemoterapi ved 
at koncentrere behandlingen i den region, som ved kolo-
rektal cancer er første trin i den metastatiske progression, 
er jo akademisk indlysende, siger Benny Vitstrup Jensen.

den kirurgiske afdeling, hvor overlæge Bjørn 

Skjoldby arbejder med at fjerne de spredte 

metastaser med ultralydsvejledt radiofrekvens-

behandling, eller leverkirurgerne arbejder med 

de ofte meget komplicerede operationer, hvor 

større dele af leveren med tilbageværende 

tumorvæv skal fjernes, påpeger Benny Vittrup 

Jensen. 

– Den leverspecialiserede kirurgiske afdeling 

på Herlev har med overlæge Flemming 

Burcharth i spidsen i mange år været optaget 

af at operere operable patienter med lever-

metastaser. Af de 3600 patienter, der hvert 

år får konstateret kræft i tyk- og endetarm i 

Danmark, vil ca. halvdelen få tilbagefald, og 

heraf hver tredje kun have spredning i leveren 

(ca. 600). Da ca. 60 % af denne gruppe er 

uden for kirurgisk rækkevidde, vil der således 

være omkring 360 patienter om året, der 

kun har levermetastaser, men som ikke kan 

behandles, svarende til 10 % af alle patienter 

med kræft i tyk- og endetarm. Da det blev 

klart, at kirurgisk behandling af levermetasta-

ser kunne få nogle af de patienter, der primært 

kunne opereres, til at leve længe, begyndte 

man at fokusere på de mange flere patienter, 

der ikke var kirurgisk tilgængelige, pointerer 

Benny Vittrup Jensen.

– I starten var det specielt kirurgerne, der 

var optaget af at få etableret et samarbejde 

med onkologerne for at få indført onkologisk 

behandling, der kunne formindske metasta-

serne i leveren så meget, at patienterne kunne 

hjælpes med kirurgi- og/eller radiofrekvens-

behandling. Kirurgisk afdeling har i denne ånd 

Benny Vittrup Jensen. I det konkrete projekt 

med massivt syge patienter, der havde behov 

for hurtig terapi, har det været en basal 

forudsætning, at man har kunnet etablere 

såkaldte accelererede patientforløb uden 

flaskehalse eller ventetider.

– De hidtidige forsøg med regional 

kemoterapi har gjort det tydeligt, at tiden 

er en afgørende faktor for, hvad man kan 

opnå med behandlingen. Derfor har det været 

nødvendigt både med en overordnet styring af 

det samlede behandlingsforløb og en fokuseret 

deltagelse af alle, der deltager i projektet, siger 

Benny Vittrup Jensen.

– Den overordnede styring er lagt i hænderne 

på enheden for eksperimentel kræftbehandling 

(EFEK) på Herlev Sygehus. Specialenheden 

blev etableret på Herlev i efteråret 2004 med 

overlæge Dorte Nielsen som leder, og er en 

af grundene til, at det overhovedet har kunnet 

lade sig gøre at give kemoterapi intrahepatisk, 

understreger han. 

– Derudover rummer de enkelte patientforløb 

en række højt specialiserede nøglefunktioner, 

der alle skal fungere og kunne gennemføres 

uden forsinkelser: Klinisk fysiologisk afdeling, 

hvor overlæge Helle Hendel står for udrednin-

gen med en PET-scanning for at afklare, om 

der er sygdom uden for leveren. Radiologisk 

afdeling med overlæge Henrik Nørgaard, som 

skal placere et kateter i leverarterien og sørge 

for lukning af sidegrene fra leverarterien til for 

eksempel mavesækken. Onkologisk afdeling, 

hvor det højt specialiserede personale i EFEK 

�står for den medicinske behandling – og 

været en af hoveddrivkræfterne bag opstarten 

af projektet med regional leverkemoterapi i 

Danmark. 

– Medregner man alle deltagende læger, 

sygeplejersker, sekretærer m.fl. er der tale 

om en yderst kompleks logistik, der både 

kræver specialkompetencer på højeste niveau 

og dedikeret deltagelse. Vi ved, at man flere 

steder i udlandet har haft store vanskeligheder 

med at få logistikken til at fungere. Nogle 

steder har man helt opgivet behandlingen 

– andre steder har patientinklusionen været 

så langsommelig, at de regimer, der har været 

anvendt, har været forældede, når resultaterne 

endelig er blevet offentliggjort. Det har for 

eksempel været tilfældet i en nylig offentlig-

gjort opgørelse af effekten af at give 5-FU 

intrahepatisk som eneste terapi, fremhæver 

Benny Vittrup Jensen. 

Bred opbakning

Men det er ikke alene den interne team spirit 

på sygehuset, der har banet vej for det danske 

frontlinjeprojekt på Herlev.

– Jeg mener faktisk, at projektet er et godt 

eksempel på, hvad man kan udrette, når 

alle eksterne og interne kræfter spiller 

sammen, siger Benny Vittrup Jensen. 

På regeringsniveau har det været 

ønsket om at hjemtage de behandlin-

ger, patienter valfartede til udlandet 

for at få, der har banet vej for 

Herlev-projektet.

Den udfordring, vi påtog os på Herlev, var at 

prøve at sætte en regional leverbehandling 

sammen, der som sigte havde at øge den 

andel af patienter, der responderer så meget 

på behandlingen, at denne kan følges op 

med kirurgisk resektion eller radiofrekvens-

behandling, altså en radikal fjernelse af al 

tilbageværende tumorvæv i leveren, forklarer 

Benny Vittrup Jensen.

Projektet er blevet gennemført i et – i dansk 

sammenhæng – helt unikt tværfagligt 

teamwork, som efter Benny Vittrup Jensens 

opfattelse rummer mange nye erfaringer om, 

hvad der kræves for at komme op i kræftbe-

handlingens internationale superliga.

Teamwork og accelererede 
patientforløb 

– En af de vigtigste lærdomme, man kan trække 

ud af projektet, er måske i virkeligheden, 

at kliniske projekter, som skal bane vej for 

nye terapier, forudsætter, at det er muligt at 

sammensætte et multidisciplinært team af 

entusiastiske specialister, som kan etablere et 

gnidningsfrit og målrettet samarbejde, påpeger 

– Men skærer vi til benet, skal det også 

understreges, at vi kun har taget nogle 

skridt i udviklingen af en behand-

lingsmetode, som måske kan blive 

et gennembrud, men som også kan 

vise sig overhovedet ikke at tilføre 

de pågældende patienter en øget 

overlevelse, tilføjer Benny Vittrup 

Jensen, som trods turen i mediernes 

centrifuge går med til at fortælle os den 

uforfalskede historie om ”Miraklet i Herlev”.

Velbegrundet skepsis

Regional kemoterapi er hverken en ny eller en 

original dansk opfindelse – blandt andet vakte det 

stor opmærksomhed, da en række danske kræft-

patienter i begyndelsen af årtusindet opsøgte 

behandlingstilbud med regional kemoterapi hos 

den navnkundige dr. Müller i Hammelburg.

 

– Den skepsis, som de danske onkologer mødte 

det tyske behandlingstilbud med dengang, 

var - også set i bakspejlet - velbegrundet. Der 

findes faktisk ikke hverken klinisk evidens 

eller erfaringsmateriale, som taler for, at disse 

behandlinger kunne bibringe patienterne en øget 

overlevelse, fortæller Benny Vittrup Jensen.

– Men idéen om at kunne forstærke effekten af 

kemoterapi ved at koncentrere behandlingen i 

den region, som ved kolorektal cancer er første 

trin i den metastatiske progression, er jo akade-

misk indlysende. En metaanalyse fra 1996 viser da 

også, at man næsten kan fordoble responsraten 

ved at erstatte en relativ ineffektiv systemisk 

monoterapi med 5-FU med regional intrahepatisk 

5-FU behandling af levermetastaser (1).

”Kliniske 
projekter, som skal 

bane vej for nye terapier, 
forudsætter, at det er muligt at 

sammensætte et multidisciplinært 
team af entusiastiske specialister, 
som kan etablere et gnidnings-

frit og målrettet samarbejde”
  

}
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”Den nødvendige forbedring
af behandlingen må

efterprøves med regimer, hvor 
vi supplerer kemoterapi med 

biologisk behandling”

– Traditionelt opnår omkring 20% tumor-

reduktion til operabelt niveau ved moderne 

systemisk kombinationsbehandling, og det er 

denne procent vi sigter på at øge, forklarer 

Benny Vittrup Jensen.

Den regionale behandling foregår via et 

kateter, som efter en særlig ”tysk opskrift” 

føres fra arterien i lysken til leverarterien.

– Tidligere forsøg med regional kemoterapi 

til leveren er primært strandet på tekniske 

komplikationer, som bevirkede, at kun meget 

få patienter nåede at blive behandlet. Derfor 

vakte det vores interesse, da vi hørte om den 

nye teknologi med indlægning af kateteret 

fra lysken (5). Herlevs radiologiske overlæge 

Henrik Nørgaard tog til Tyskland for at tilegne 

sig den nødvendige viden og fingerfærdighed, 

og den tyske ekspert bag teknologien var 

”bagstopper” ved de første kateteranlæggel-

ser, forklarer Benny Vittrup Jensen.

Kemoterapi-rationalet er stykket sammen 

af Benny Vittrup Jensen på grundlag af de 

foreløbige data fra flere forskellige mindre 

undersøgelser, der i 2003 syntes at vise den 

maksimale respons på en behandling med 

regional oxaliplatin suppleret med systemisk 

indgiftning af 5 FU. Disse data, der for første 

gang blev vist på cancerkongressen ASCO i 

2003, er netop blevet publiceret (6). 

– Vi har erstattet den systemiske del af denne 

behandlingen med en per-oral 5FU-analog, 

capecitabine, inspireret af dels et akademisk 

rationale, dels de gode resultater med det 

FU/LV alene med operativt anlagte katetre viser 

netop publicerede resultater dog, at effekten 

kan øges ved at give behandlingen direkte ind i 

leverarterien (2). 

Målet med behandlingen er at opnå så stor en 

reduktion af levermetastaserne, at det bliver 

muligt at fjerne tilbageværende tumorvæv ved 

en operation eller radiofrekvensbehandling. 

Patienter, der kan tilbydes behandlingen, er 

udvalgt ud fra det kriterium, at der udeluk-

kende må optræde metastaser i leveren. 

Perspektivet er derfor at opnå, at patienterne 

kan blive helt fri for metastaser eller populært 

sagt ”kræftfrie”. Opnås dette, giver det under 

alle omstændigheder levetidsforlængelse, og 

en lang række data viser, at op til ca. 30% af 

de patienter, hvor metastaserne kan fjernes 

radikalt, fortsat lever efter 5 år (3,4).

– Hvad vi ikke ved er, om vi vil kunne opnå 

tilsvarende resultater ved at behandle de 

samme patienter med tidens mest optimale 

systemiske regime, og vi ved heller ikke, om 

vores omhyggeligt udvalgte patienter har 

samme risikoprofil for metastasering uden 

for leveren, som de patienter, der indgår i de 

tidligere publicerede opgørelser, understreger 

Benny Vittrup Jensen.

Behandlingen

Patienterne i Herlev-projektet er tidligere ope-

rerede patienter med kolorektal cancer, som i 

forbindelse med den primære operation, eller 

en tid efter denne, får konstateret metastaser, 

der udelukkende optræder i leveren og med 

mindre end ca. 70% involvering af denne.

Økonomien stammer fra 

den særligt afsatte 

pulje til enhederne 

for eksperimentel 

kræftbehandling, kaldet 

EFEK erne, suppleret af en 

donation til den forsknings-

mæssige side af projektet fra 

Kræftens Bekæmpelse, som også 

har ønsket at få bragt afprøvningen af 

den kontroversielle regionale behandling 

tættere på de danske patienter. Og sidst, 

men ikke mindst, er det Herlev-afdelingens 

administrerende overlæge, Torben Skovsgaard, 

som har båret det konkrete projekt ind på 

sygehuset.

 – De politiske, økonomiske og administrative 

forudsætninger har i sjælden grad spillet sam-

men og banet vejen for et forløb, der ikke, som 

det er fremstillet i pressen, er båret igennem af 

enkelte helte, men som alle deltagere efter min 

mening har ære af, siger Benny Vittrup Jensen. 

Fakta om Herlev-projektet

Rationalet

I grunden er det indlysende at forsøge at 

behandle i leveren med regional kemoterapi. 

De basale leverfunktioner ernæres stort set 

alene fra den store levervene, mens lever-

metastaserne for 80 procents vedkommende 

ernæres fra leverarterien. Der er således en 

relativ selektiv direkte adgang til metastaserne.

– Ideen om at sende kemoterapi direkte ind 

til levermetastaserne ligger lige for og er da 

også forsøgt praktiseret mange gange før. De 

hidtidige erfaringer har imidlertid overvejende 

været negative, dels fordi man har anvendt 

relativ ineffektiv monoterapi, dels fordi man 

har haft vanskeligt ved at lægge et kateter, 

der har virket efter hensigten, siger Benny 

Vittrup Jensen. I de fleste undersøgelser er 

kateteret anlagt operativt med en efterfølgende 

forsinkelse inden behandlingen kunne startes. 

Selv med relativ ineffektiv monoterapi med 5-

førstelinjeregime, vi anvender til kolorektale 

patienter med metastatisk sygdom, fortæller 

Benny Vittrup Jensen. 

Resultater

I grunden er det alt for tidligt at begynde at tale 

om resultater af Herlevs forsøgsbehandling 

med regional kemoterapi. Men da der nu 

er sluppet stærkt farvede meldinger ud om 

resultaterne via pressen, tager Benny Vittrup 

Jensen alligevel imod tilbuddet om at prøve 

at gøre en slags foreløbig status – hvis vi til 

gengæld lover at undlade at præsentere denne 

som videnskabelig dokumentation.

– Det ser ud til, at den regionale kemoterapi 

har en helt forbløffende effektiv virkning 

på metastaserne i leveren, mens den lever-

eksterne behandling ikke er god nok, lyder den 

overordnede vurdering. 

– I et lille og foreløbigt materiale på 16 patienter 

har vi efterfølgende fundet spredning uden 

for leveren hos 4 patienter, og det er alt for 

mange. Retrospektivt har vi på det initiale 

vurderingsmateriale faktisk opdaget små tegn 

på spredning hos disse patienter, så vi skal 

simpelthen være bedre til at vurdere, hvilke 

patienter, der skal behandles regionalt. Derud-

over er de 4 patienter også et signal om, at det 

regime, vi bruger nu, kan vise sig ikke at give en 

væsentlig gevinst med hensyn til overlevelsen, 

når vi samlet vurderer dette med en ”intention to 

treat ” analyse, siger Benny Vittrup Jensen. }
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ANDEN ARTIKEL I SERIE OM KONKRETE BIOLOGISKE 
ANGREBSMÅL I KRÆFTBEHANDLINGEN

Claus Andrup Kristensen er overlæge, Ph.D. 

og ansat ved Onkologisk Klinik, Finsencentret, 

Rigshospitalet. Han har tidligere været ansat på 

angiogeneselaboratorier ved Massachusetts 

General Hospital, Boston, USA og Københavns 

Universitet. Primære arbejdsområde er 

behandling af kræftsygdomme i hoved-hals 

området og lunger.

til receptorerne på overfladen af endithelcel-

lerne. Desuden har man udviklet de såkaldte 

tyrosin kinase inhibitorer (TKI), der hæmmer 

VEGF-receptorens intracellulære del.

Eksperimentelle data

Både antistoffer mod VEGF og VEGF-receptor 

TKI har vist sig at kunne reducere kartætheden 

i tumorvæv samt hæmme tumorvækst og 

metastasering. Der er desuden påvist synergi-

stisk effekt mellem anti-angiogene stoffer og 

såvel kemoterapi som strålebehandling. Årsa-

gen er formentlig, at anti-angiogen behandling 

medfører en normalisering af den uorden, 

der karakteriserer arkitekturen af blodkar i 

malignt tumorvæv. Normaliseringen fører til 

øget optagelse af cytostatika i tumorvæv ved 

kombinationsbehandling og øger ilttensionen 

i tumorvæv, hvilket kan medføre øget effekt af 

samtidig strålebehandling.

Den ovenfor beskrevne anti-angiogene effekt 

finder sted via VEGF-receptorer på overfladen 

af endotelceller, men man har også fundet 

VEGF-receptorer på overfladen af cancerceller. 

Binding af VEGF til receptorer på overfladen af 

tumorceller kan udløse et direkte vækstsignal 

svarende til det, der kendes fra binding af 

liganden epidermal growth factor (EGF) til 

EGF-receptoren på overfladen af tumorceller. 

Af Claus Andrup Kristensen

Baggrund
Teorien om at dannelse af nye blodkar (angio-

genese) er afgørende for vækst og metasta-

sering af maligne tumorer, og muligheden for 

at anvende angiogenese som behandlingsmål 

blev primært præsenteret af Judah Folkman i 

begyndelsen af 1970’erne (1). 

Det såkaldte ”angiogenic switch” menes at 

indtræde, når tumorer når en størrelse, der 

resulterer i hypoxi og/eller mangel på nærings-

stoffer i centrale områder. Lav pH, hypoxi og 

visse mutationer kan inducere øget ekspres-

sion af vascular endothelial growth factor 

(VEGF) fra tumor- og stromaceller. Binding 

af VEGF til VEGF-receptorer på overfladen af 

nærtliggende endotelceller medfører prolife-

ration og migration af endotelceller og dermed 

indvækst af blodkar i tumorvævet, hvorefter 

tumorvæksten kan fortsætte.

Adskillige stoffer er udviklet med henblik på at 

hæmme denne proces. I 1990’erne udvikledes 

anti-angiogene molekyler isoleret fra tumorcel-

ler eller urin/serum fra tumorbærende mus, 

og efterfølgende er specifikke antistoffer 

mod ligand (anti-VEGF) og receptor (anti-

VEGFR) samt antisense oligonucleotider mod 

VEGF-mRNA blevet fremstillet. Den såkaldte 

VEGF-trap er opløselige VEGF-receptorer, der 

binder VEGF og dermed hindrer VEGF-binding 

Angiogenesehæmning– Det ser ud som om, vi ikke kan komme 

videre med kemoterapi alene. Den nødvendige 

forbedring af behandlingen må efterprøves 

med regimer, hvor vi supplerer kemoterapi med 

biologisk behandling. I dette perspektiv mener 

jeg, det vil være relevant at lave en randomi-

seret afprøvning af den regionale behandling 

over for den systemiske behandling. Men hvis 

vi ikke inddrager supplerende behandling 

med biologisk terapi, kan vi lige så godt lade 

være med at lave en randomiseret protokol, da 

resultatet vil være forældet, inden protokollen 

er gennemført, fastslår Benny Vittrup Jensen.

– Da vi udformede protokol og behandlings-

forskrift og startede vores undersøgelse med 

intrahepatisk behandling i 2003, var kombinati-

onskemoterapi ikke engang standard, som det 

er nu. Så sent som i begyndelsen af marts 2006 

blev antistofbehandling med bevacizumab mod 

den blodkardannende vækstfaktor, vaskulær 

endotheliale vækstfaktor (VEGF), godkendt af 

Kræftstyregruppen under Sundhedsstyrelsen til 

1. linje behandling i kombination med kemoterapi 

hos patienter med metastaserende tyk - og 

endetarmskræft. Med denne behandling bliver 

både overlevelse og responsrate forøget. 

Dertil kommer, at antistofbehandling rettet 

mod vækstfaktoren HER1 yderligere synes at 

kunne øge effekten af kemoterapi. En fremtidig 

undersøgelse af intrahepatisk kemoterapi må 

således nødvendigvis indeholde en kombination 

af kemoterapi og den nyeste biologiske terapi, 

vurderer Benny Vittrup Jensen.

Diskussion
Den protokol, som danner rammen for de 

igangværende regionale behandlinger på 

Herlev-afdelingen, giver ikke mulighed for at 

vurdere effektiviteten af den regionale kemo-

terapi versus standard systemisk kemoterapi. 

Det er en ren såkaldt fase 2 protokol, der 

primært undersøger, om behandlingen kan 

lade sig gøre, og om man eventuelt bør gå 

videre til en randomiseret fase 3 protokol.  

– Reelt aner vi ikke, om vi vinder en øget 

overlevelse – de igangværende forsøgsbe-

handlinger kan kun give os en fornemmelse af, 

om vi har fat i noget. Da vi kun ser respons på 

ca. halvdelen af de patienter, der behandles 

systemisk, burde der imidlertid være plads til 

forbedringer, fastslår Benny Vittrup Jensen.

– Men hvis det nu skulle vise sig, at man kan 

øge responsraten til omkring 85% ved at 

lægge biologisk behandling oven i standard 

systemisk kemoterapi, så mener jeg, man kan 

problematisere hvad man vil vinde yderligere 

ved at videreudvikle den regionale terapi. 

Så bør man overveje, om den næste under-

søgelse skal udføres som en randomiseret 

undersøgelse mellem systemisk og regional 

behandling. 

En anden udfordring udspringer af, at det ser 

ud som om, grænsen for den kemotoksiske 

belastning af specielt leveren er nået allerede 

med det nu anvendte regime. Patienterne 

udvikler det såkaldte CASH-syndrom (Che-

motherapy Associated  Steato-Hepatitis), hvis 

kliniske betydning endnu er uafklaret. 

– I sidste ende er målet, at alle patienter, der 

kun har metastaser i leveren, kan få disse fjer-

net – og det mål er slet ikke urealistisk, tilføjer 

han med en slet skjult begejstret undertone. 
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Eksempel på mulige targets m.h.p. angiogenesehæmning.
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Således har hæmning af VEGF-signalet udover 

den anti-angiogene effekt formentlig også en 

direkte væksthæmmende effekt på tumorceller 

(2).

For at kombinere og forstærke den direkte 

effekt på tumorceller med den antiangiogene 

effekt har man udviklet multi-targeterede TKI, 

dvs. stoffer som hæmmer tyrosin kinase på 

flere vækstfaktor-receptorer (f.eks. VEGFR, 

Epidermal growth factor (EGF), Platelet-deri-

ved growth factor- (PDGFR-) og c-Kit).

Kliniske data
Adskillige anti-angiogene stoffer er eller har 

været under klinisk afprøvning i fase I og II stu-

dier og enkelte stoffer er nået til fase III niveau. 

Hypertension er den hyppigst konstaterede 

bivirkning til anti-angiogen behandling og som 

regel relativt let behandlelig. Desuden ses især 

ved TKI-behandling generelt træthed, kvalme, 

udslæt og ”hand-foot syndrome”. VEGF 

antistof medfører udover hypertension også 

øget risiko for blødning, trombo-emboliske 

komplikationer og tarmperforation.

Størst opmærksomhed har der været omkring 

bevacizumab, et VEGF-specifikt antistof, som i 

kombination med kemoterapi (irinotecan/bolus 

5-FU/leucovorin (IFL)) til patienter med 

metastaserende kolorektal cancer medførte 

signifikant forlænget median overlevelse 

på 20,3 måneder sammenlignet med 15,6 

måneder i kontrolgruppen, som behandlede-

des med kemoterapi alene (3). Præliminære 

data tyder på, at bevacizumab også medfører 

overlevelsesgevinst (12,9 vs. 10,8 mdr.) som 

2. linje behandling i kombination med oxalipla-

tin/kontinuerlig 5-FU/leucovorin (FOLFOX) 

(4). Disse kliniske undersøgelser har ført til, 

at bevacizumab nu er godkendt til anvendelse 

i Danmark under indikationen metastatisk 

kolorektal cancer i kombination med 5-FU/fol-

syre +/- irinotecan. 

Kombinationen af bevacizumab og capecitabine 

synes ikke at medføre øget overlevelse, 

sammenlignet med capecitabine givet alene, 

til tidligere behandlede patienter med meta-

staserende brystkræft (5). Ved ASCO 2005 

præsenteredes derimod præliminære data fra 

en randomiseret undersøgelse af paclitaxel vs. 

paclitaxel + bevacizumab som 1. linje behand-

ling til patienter med lokal avanceret eller 

metastaserende brystkræft (6). Progressionsfri 

overlevelse var 11 mdr. for paclitaxel + beva-

cizumab og 6 mdr. for paclitaxel alene. Endelig 

opgørelse af dette fase III studie inklusive 

overlevelsesdata foreligger endnu ikke.

Tilsvarende har præliminære data fra en fase 

III undersøgelse af paclitaxel/carboplatin +/- 

bevacizumab til patienter med non-planocellu-

lær, non-småcellet lungecancer vist signifikant 

forøget median overlevelse til patienter 

behandlet med konsoliderende bevacizumab 

efter 6 serier konventionel kemoterapi (12,5 vs. 

10,2 mdr.)(7).

Flere fase III studier af multi-targeterede TKI er 

nu afsluttede, men resultaterne af disse under-

søgelser er kun publicerede som abstracts. 

Vatalanib inhiberer VEGFR, PDGFR og c-Kit 

og er undersøgt i kombination med FOLFOX 

sammenlignet med FOLFOX alene til patienter 

med ubehandlet og tidligere behandlet 

metastaserende kolorektal cancer (CONFIRM 

1 og 2). Kombinationsbehandlingen synes 

ikke at medføre signifikante ændringer i 

progressionsfri overlevelse. Sorafinib (TKI 

mod VEGFR-2. PDGFR-�, FLT3 og c-kit) har 

medført forøget progressionsfri overlevelse 

hos patienter med renalcellecarcinom (8). 

Endelig er sunitinib (TKI mod VEGFR-2. 

PDGFR-�, FLT3 og c-kit) i januar 2006 blevet 

godkendt af FDA til anvendelse til patienter 

med gastrointestinal stromal tumor (GIST) 

med progression efter behandling med 

imatinib samt til patienter med avanceret 

renalcellecarcinom tidligere behandlet med 

interleukin-2 og/eller interferon-alpha. Denne 

godkendelse er baseret på opgørelser af en 

fase III undersøgelse (GIST) (9) og respons 

rate/varighed i to fase II studier (renalcelle 

carcinom).

Konklusion
Adskillige anti-angiogene stoffer er under 

præklinisk eller klinisk afprøvning og enkelte 

er godkendt til klinisk anvendelse. Den 

fremtidige udfordring for klinikeren består 

i fra starten at udvælge de rigtige stoffer til 

de rigtige diagnosegrupper. En anden vigtig 

opgave er nøje udvælgelse af responspara-

metre og undersøgelsesmetoder til vurdering 

af respons. 

Meget tyder på, at behandling med anti-angi-

ogene stoffer i kombination med konventionel 

kemo/stråleterapi vil forbedre prognosen for 

patienter med mange forskellige tumortyper i 

de kommende år.

Antisstoffer der hæmmer

VEGF receptorer

Antistoffer der

hæmmer VEGF 

Opløselige VEGF 

receptorer

Små molekyler der 

intracellulært hæmmer 

VEGF receptorer (TKI)

VEGF receptorer-2

VEGF 

Ribozymes
(langiozymes)
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i kommunikation eller lære professionelt, ‘ikke-

følt’ kropssprog, men mere bredt på udfordrin-

ger som for eksempel den filosofiske samtale, 

håndtering af patientens konfrontation med sin 

egen dødelighed, spiritualiteten, og hvordan vi 

kan rådgive om at forbedre patientens forhold til 

sin partner.  

Der er også et behov for at nytænke den 

arkitektur, som vi forventer skal påvirke 

helbredelsen. Jeg har altid undret mig over, at 

lægestanden har fundet sig i den hospitalsar-

kitektur, der omgiver patienterne: De lange lige 

gange, neonrørsoplyste stuer, grimme institutio-

naliserede møbler, fuldkommen uprofessionelt 

farvevalg på væggene, kvalmende lugte, støj, 

urimelige forhold for samtale, rygning tilladt 

indtil for nylig, kiosker, der sælger dårligdom, 

mangel på kulturelle tilbud – for slet ikke at tale 

om den mad, de syge får for at blive raske. 

I et middelalderhospital i kulturbyen Aleppo i 

Syrien blev psykiatriske patienter – sandsynlig-

vis i mangel af bedre, men alligevel – behandlet 

med en blanding af musik, lyden af vand, lys og 

beroligende farver. Vores naturvidenskabelige 

landvindinger har glemt dette element i pleje. 

Vi må påvirke udseendet af den fysiske 

ramme, der skal understøtte behandlingen 

og bidrage til at at få patienterne tilbage til 

livet. Hvorfor er der ikke på ethvert sygehus 

fitnessfaciliteter, billardrum, boldspilsområder, 

gartnerier, som patienterne er med til at passe, 

et værksted, en biograf, en scene – mulighed 

for at få indtryk, udfolde sige, finde tilbage 

til livet?  Hvorfor indretter vi ikke toværelses 

lejligheder, så pårørende kan bo sammen med 

patienterne, når vi ved, at det sociale netværk er 

en prognostisk faktor for overlevelse? Vi bliver 

nødt til at forholde os til kravet om forandring i 

kræftbehandlingen.

lever mere end 5 år efter sygdommen, eller som 

er i fortsat behandling, er nu en stigende andel 

af de 250.000. 

Hele opfattelsen af kræft som et offentligt 

sundhedsproblem har behov for en udfordring 

- en nytænkning. Vi er nødt til at tænke over, 

hvordan vi kan gøre op med vores egen og 

danskernes opfattelse af kræft som en dødelig 

sygdom. Hvis sandsynligheden for at patienten 

overlever er stigende, så må vores intervention 

også blive rettet mod dette faktum. Hvordan 

skal vi informere om sygdommen, hvordan 

skal vi inddrage de pårørende, hvad vil vi 

egentlig gerne tale med patienten om – og 

hvad vil patienten tale med os om. Er de talrige 

ambulatoriebesøg en ressource for patienterne 

og de pårørende, eller kan værdien af besøgene 

øges ved at omlægge indholdet? 

Den måde, hvorpå vi arbejder klinisk med men-

nesker, der har kræft, repræsenterer – udover 

den fysiske behandling – i højeste grad en 

udfordring for den humanistiske del af vores 

fælles fag. Det var en fejl, at psykologien blev 

udskilt som selvstændigt fag fra sundhedsvi-

denskaben, og set i lyset af det stærkt stigende 

antal af kræftoverlevere, aktualiseres dette nu 

med fornyet styrke. Vi er nødt til at integrere den 

psykosociale vinkel i hele behandlingsforløbet af 

kræft. Jeg tænker ikke kun på at gå på kursus 

Af Overlæge, dr.med., ph.d. Christoffer
Johansen, Institut for Epidemiologisk 
Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse.

Danmark vil i de kommende år opleve, at antallet 

af overlevere efter en kræftsygdom vil eksplo-

dere. I dag er der 250.000 mennesker, som går 

rundt i blandt os og har været behandlet for en 

kræftsygdom. Vores succes med at finde nye 

og mere effektive behandlinger er støt stigende, 

men vi ved egentlig ikke særlig meget om, 

hvad det vil sige at have haft kræftsygdommen 

som en følgesvend i mange år. Vi ved faktisk 

ikke, hvad der sker med disse menneskers liv. 

Hvordan går det med ægteskabet, hvad sker 

der med arbejdet, hvordan er forekomsten af 

angst, og hvor mange kræftpatienter anvender 

antidepressiv medicin? Flertallet af vores 

videnskabelige undersøgelser analyserer nemlig 

kun den umiddelbare horisont 1 til 5 år efter 

diagnosen. Men langtidsoverleverne, de der 

Der er brug for et
paradigmeskift i kræftbehandlingen
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Perspektiv & debats nye bagsideklumme er ment som et tilbud 

til personer, som har lyst til at levere et kortfattet, spændende 

bidrag til debatten om kræftbehandlingens udvikling og fremtid 

i Danmark. Hvis du har lyst til at tage imod tilbuddet, kan du 

kontakte Signe Bay tlf. +45 3639 9999 eller

e-mail signe.bay@roche.com. Vi tør ikke garantere, at vi vil bringe 

dit bidrag, men vi hører meget gerne fra dig.


