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Flere kræftoverlevere 
– fremskridt og udfordring

Proof of life s.14

Hvad enten man er barn eller voksen, hører 
det at få en kræftdiagnose og skulle igennem 
et måske opslidende behandlingsforløb til 
blandt de mest ultimative udfordringer, man 
kan stille et menneske over for. Det at få at 
vide, at kampen er endt med sejr – at man 
har fået en mulighed for at komme tilbage til 
et liv uden kræft, må selvfølgelig rumme en 
jubel og glæde af tilsvarende styrke.

Men kræftbehandling kan ikke reduceres til 
et spørgsmål om at overleve sin kræftsyg-
dom eller at dø. De uhelbredeligt kræft-
syge har selvfølgelig samme ret til et optimalt 
behandlingstilbud som de, der bliver 
helbredt. Og vejen tilbage til livet for dem, 
der er erklæret raske, kan vise sig at være 
en lige så stor udfordring som det primære 
sygdoms- og behandlingsforløb. Og som 
afdelingschef Anne Nissen, Kræftens 
Bekæmpelse, påpeger i temasektionens 
afsluttende artikel, forestår der stadig en 
meget stor opgave med at få integreret 
et tidssvarende rehabiliteringstilbud i den 
danske kræftbehandling.

God læselyst!

Lisbeth Nielsen
Læge og marketingdirektør, Roche a/s

Temaet i dette nummer af Perspektiv & debat 
sætter fokus på de stadig flere kræftpatienter, 
som efter endt behandling kan glæde sig over, at 
livet har givet dem en ny chance. 

Den positive udvikling i kræftoverlevelsen har 
været særligt iøjnefaldende inden for behandling 
af børnekræft. I dag overlever tre fjerdedele af 
de omkring 160 børn, som årligt får stillet en 
kræftdiagnose – for nogle typer af børnekræft 
nærmer overlevelsen sig endda 100 procent. 
Forklaringen er, at børnekræftceller ofte er 
meget homogene og derfor særligt følsomme 
over for den rette behandling. Men som 
professor og overlæge Kjeld Schmiegelow, 
Rigshospitalet, forklarer i temasektionens første 
artikel, skyldes det også, at området har haft 
ressourcer til at intensivere og individualisere 
behandlingerne og derved sikre børnene det 
absolut bedste forløb. Meldingen er endnu et 
blandt mange løfter om, at kampen mod kræft 
betaler sig, og at vi er på rette vej.
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– Der er ingen tvivl om, 
at det forhold, at vi 
behandler meget intensivt 
i vores børneprotokoller, 

har stor betydning for vores 
resultater, siger professor 
overlæge, dr.med. Kjeld 
Schmiegelow, Pædiatrisk 
klinik II på Rigshospitalet.

Ser man bort fra antallet af hjernetumorer, som 

af ukendte årsager stiger med 2-3 procent om 

året, er incidensen for børnekræft stabil. 

– Den europæiske registersammenkøring 

Eurocare har kunnet påvise en svag stigning 

på omkring en procent om året for enkelte af 

de øvrige børnekræftformer, men ser vi på 

det mere begrænsede danske talmateriale 

har det været stabilt i hvert fald i de seneste 

20 år, fortæller professor overlæge dr.med. 

Kjeld Schmiegelow, Pædiatrisk klinik II på 

Rigshospitalet. 

Helt anderledes ser det ud, når man ser på 

helbredelsesprocenter.

– Ser vi på alle barnealderens cancersygdom-

me under et, helbreder vi i dag omkring 75 

procent – og går vi bare 20-25 år tilbage, lå 

tallet under 50 procent og for mange cancer-

sygdomme helt nede på omkring 20 procent. For 

enkelte kræftformer er helbredelsesraten meget 

tæt på 100 procent, siger Kjeld Schmiegelow. 

Tallene er ikke bare imponerende – de rejser 

også en naturlig nysgerrighed efter at få en 

forklaring på forskellen i andelen af overlevere 

blandt kræftramte børn og voksne. For nok kan 

det være særligt tragisk, når en kræftdiagnose 

rammer et barn, men der er stadig omkring 

200 gange flere nye tilfælde af voksenkræft 

om året. I det perspektiv må det overvejes om 

succesen helt eller delvist kan overføres til 

behandlingen af voksne kræftpatienter.

Forskellige kræftformer

- Som så meget andet inden for vort fag

er forklaringen på forskellen multifaktoriel, 

fastslår Kjeld Schmiegelow.

– Vi kan ikke pege på én forklaring. Men den 

vigtigste forskel er, at de kræftsygdomme, der 

rammer børn og voksne, er forskellige. Cancer 

hos voksne optræder typisk i overfladevæv, for 

eksempel i hud, luftveje eller mavetarmkanal, 

de såkaldte epitheliale cancere. Årsagen er ofte 

mangeårig påvirkning fra miljøfaktorer som for 

eksempel sollys, rygning eller stoffer i kosten.

Tre ud af fire kræftramte børn bliver helbredt – en behandlingsmæssig 
succeshistorie, som skyldes, at børnekræft på mange områder adskiller 
sig fra voksenkræft. Men som der måske alligevel også kan drages lære 
af i den øvrige kræftbehandling, fortæller professoren på Rigshospitalets 
børnekræftafdeling. 

 

BØRNEKR ÆFT

De 
fleste 
bliver 
helbredt
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Senfølgeklinikken på Rigshospitalet

Klinikken er foreløbig den eneste af sin art i 

Danmark, men tilsvarende klinikker er under 

etablering på universitetshospitalerne i Odense 

og Århus.

Graduering

Rigshospitalets senfølgekilinik har inddelt de 

tidligere kræftbørn i fem grader på baggrund 

af indflydelse på livskvalitet og risikoen for 

senere komplikationer. Gradueringen har også 

betydning for, hvor ofte de tidligere kræftbørn 

kommer til kontrol på klinikken.

GRAD 0: Ingen følger

GRAD 1: Måske følger

GRAD 2: Moderate følger

GRAD 3: Alvorlige følger

GRAD 4: Støtteafhængig

GRAD 5: Meget svære følger

En oversigt over gradfordelingen af de i alt 

344 tidligere kræftbørn, som klinikken så i en 

toårig periode fra 1999 til 2001, giver et billede 

af senfølgernes fordeling på de primære 

kræftdiagnoser:

     

Børn og kræft

•  Børnekræft er historisk bestemt af aldersgræn-

sen for pædiatrien, som ligger på 15 år. 

•  I Danmark får mellem 150 og 160 børn hvert år 

konstateret kræft. Omkring 75 procent bliver i dag 

helbredt.

•  Omkring en tredjedel rammes af lymfomer 

og leukæmier, hvoraf langt de fleste er akut 

lymfatisk leukæmi. En anden tredjedel rammes af 

hjernetumorer, mens den sidste tredjedel består af 

solide tumorer uden for centralnervesystemet, for 

eksempel knogletumorer, lever- og nyretumorer, 

testes- og binyretumorer.  

•  Selvom børnekræft er aldersdefineret, er der 

store og betydningsfulde forskelle på organise-

ringen af børnekræft og voksenkræft.

•  De første celleforandringer, der senere fører 

til børnekræft, er som regel allerede opstået i 

fostertilstanden, mens voksenkræft typisk skyldes 

udefrakommende miljømæssig eksponering over 

en årrække - for eksempel rygning. 

•  Der kendes stort set ingen eksponeringsmæs-

sige risikofaktorer for børnekræft. Undersøgelser 

viser f.eks. ingen forhøjet risiko for søskende 

til børn, der har haft kræft. Høj fødselsvægt 

er dog forbundet med let øget risiko for visse 

børnekræftformer.

•  Børnekræftcellerne er ofte monoklonale på 

diagnosetidspunktet med en høj proliferations-

rate, hvilket gør sygdommene ekstra følsomme 

over for kemoterapi.

Kilde: Pædiatrisk Klinik II, Rigshospitalet

– Behandlingen er meget intensiv og går ofte 

helt til grænsen for, hvad patienten kan tåle. 

Dette indebærer, at patienterne skal moni-

toreres meget tæt, og mange patienter er på 

sygehus gennemsnitligt hver anden dag i det 

første halve til hele behandlingsår. Det stiller 

store krav til både den læge- og sygepleje-

faglige kompetence, og børn med cancer er 

derfor centraliseret til ganske få afdelinger.

– Muligheden for at behandle så intensivt og 

individuelt, som vi gør, afspejler dels et højt 

ressourceforbrug pr. patient, dels familiens 

accept af behandlingsintensiteten. Hvis 

chancen for at dø af bivirkningerne ved en 

behandling er to procent, og muligheden for 

helbredelse ved en meget intensiv behandling 

øges med for eksempel ti procent, vil foræl-

drene vælge at sige ja til behandling. Mange 

børn med kræft oplever derfor en behand-

lingsintensitet med bivirkninger, som mange 

voksne formentlig ikke ville acceptere.

– Til sammen giver dette mulighed for, at vi kan 

behandle med en langt højere intensitet, end 

man normalt kender fra voksenkræftområdet, 

siger Kjeld Schmiegelow.

Alder og helbredelse

Børn under 15 år med cancer henvises altid til

en børnekræftafdeling.

– I disse år bliver et stigende antal unge 

mellem 15 og 18 år også henvist til os. Dette 

skyldes dels, at de unge ofte trives bedre på 

børneafdelingen end blandt voksne og ældre 

med cancer, dels at en række danske og 

internationale studier for flere kræftsygdomme 

har vist, at helbredelsesraten, med de behand-

lingsregimer der anvendes på børneafdelin-

gerne, er bedre end på voksenkræftafdelinger.

– I praksis betyder forskellen i behandlingsre-

sultater, at det har været umuligt at fastholde 

en skarp aldersgrænse på 15 år for, hvornår 

patienten skal henvises til en børneafdeling og 

hvornår der skal henvises til en voksenafdeling, 

fortæller Kjeld Schmiegelow. 

Men forskellen i helbredelsesrate hos børn og 

voksne med kræft kan som allerede nævnt ikke 

forklares alene med flere ressourcer og den 

intensiverede, individualiserede behandling. 

– De cellelulære forskelle mellem børne- og 

voksenkræft betyder alt andet lige, at vi ikke 

kan forvente at kunne reproducere vores 

overlevelsesrater hos en voksenpopulation. 

Men muligheden for at optimere behandlings-

resultaterne ved at efterligne børneprotokol-

lernes intensivitet og individualisering er i et 

vist omfang et spørgsmål om ressourcer, siger 

Kjeld Schmiegelow. 

– I modsætning hertil opstår kræft i 

barnealderen først og fremmest i de indre 

organer og er ikke et resultat af en årelang 

påvirkning fra miljøet. Det gælder for eksempel 

leukæmi og cancer i nyrer, lever, knogler og 

centralnervesystemet. Cancer hos børn har 

generelt en meget høj proliferationsrate, og på 

diagnosetidspunktet er sygdommene oftest 

biologisk mere homogene og monoklonale end 

voksenalderens kræftsygdomme.

– Den aggressive vækstrate er i sig selv 

forbundet med meget høj følsomhed over for 

kemoterapien. Chancen for at der optræder 

subkloner, som ikke er følsomme over for det 

anvendte behandlingsregime, er meget mindre 

i forhold til ved en voksenkræft, som måske 

har været under udvikling og kan være muteret 

igennem en ti- eller tyveårig periode, fortæller 

Kjeld Schmiegelow.

Intensiv behandling

– Der er ingen tvivl om, at det forhold, at vi 

behandler meget intensivt i vores børneproto-

koller, har stor betydning for vores resultater. 

Konkret betyder det, at vi ikke accepterer 

ventetider, og de fleste patienter bliver udredte 

og starter behandling inden for én uge, fra de 

bliver henvist. 

            

Børn som kræftoverlevere

Flere efterundersøgelser af unge der har haft kræft i barnealderen viser, at livsmøn-
steret for de helbredte patienter stort set ligner andre unges. Hjernetumorpatienterne 
adskiller sig markant herfra på grund af senfølger af strålebehandlingen af hjernen.

Spørgsmålet om, hvordan de stadigt flere kræftoverlevende børn klarer sig videre i deres livsforløb, er 

bl.a. blevet undersøgt i en epidemiologisk undersøgelse, som forskere på Rigshospitalets børnekræft-

afdeling har udført sammen med kolleger fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse.

Undersøgelsen er baseret på registerdata for unge, som blev behandlet for deres kræft i barnealderen 

fra slutningen af 1960’erne og frem til midten af 1990’erne. Kontrolgruppen er etableret via registerud-

træk med en normalkohorte på knapt 50.000 unge fra de samme årgange. Den første målefaktor var 

tidspunkt for fraflytning fra forældre, og her var der her ingen signifikant forskel mellem kræftbørnene 

og kontrolgruppen. En undtagelse var dog, at de unge, der havde haft en hjernetumor, flyttede senere 

hjemmefra. Da de radikalt opererede børn med hjernetumorer, som ikke var blevet strålebehandlet, 

havde samme gennemsnitlige fraflytning som de unge i kontrolgruppen, indikerer undersøgelsen, at 

den sene fraflytning skyldes strålebehandlingen. Undersøgelsen har også set på de unges uddannel-

sesvalg – og også her tegner der sig et billede af, at de unge kræftoverlevere vælger uddannelse stort 

set som baggrundsbefolkningen. Der er lige mange, der går ud af 9. klasse, ligesom der er lige mange, 

der går i gymnasiet, og som vælger en længerevarende uddannelse – men igen med de strålebehand-

lede CNS-tumorer som en undtagelse.

– Undersøgelsen udpeger CNS-bestrålingen som den store skurk. Vi ved at strålerne kan medføre

betydelige kognitive skadevirkninger, og at disse har langt større negativ betydning for patienters 

livskvalitet end eventuelle senfølger i form af fysiske handicaps, påpeger Kjeld Schmiegelow.

– Kvaliteten af strålebehandling er forbedret betydeligt i de seneste 20-25 år. Det er derfor sandsynligt, 

at en tilsvarende opfølgende undersøgelse på de børn, vi behandler i dag, vil kunne give et andet 

resultat, tilføjer han.

– Desværre ved vi meget lidt om de biologiske årsager til, at nogle børn tåler strålebehandlingen bedre 

end andre. Det er forhold vi vil studere i de kommende år med henblik på i fremtiden i højere grad at 

kunne tilpasse strålebehandlingen til den enkelte patient, slutter Kjeld Schmigelow.

Referencer:
1) Koch SV, Kejs AMT, Engholm G, Møller H, Johansen C, Schmiegelow K et al. Leaving Home after 

Cancer in Childhood: A Measure of Social Independence in Early Adulthood. Pediatric Blood and 

Cancer. 2006;47:61-70.

2) Koch SV, Kejs AMT, Engholm G, Johansen C, Schmiegelow K. Educational attainment among 

survivors of childhood cancer: a population-based cohort study in Denmark. British Journal of Cancer 

(2004) 91, 923-928.
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Intensiv behandling af kræft er sjældent 

omkostningsfri. Senfølgeklinikken på 

Rigshospitalets børnekræftafdeling har 

siden 1998 gennemført systematisk 

opsporing af langtidsbivirkninger af 

strålebehandling og kemoterapi hos de 

tidligere børnekræftpatienter. 

– Interessen for at beskæftige sig med 

senfølger hos voksne, der har været behandlet 

for kræft som børn, opstod i begyndelsen af 

1990’erne. Anvendelsen af mere intensive 

behandlingsmetoder begyndte på dette 

tidspunkt at afspejle sig i en markant forbedret 

overlevelse, men man blev også opmærksom 

på, at behandlingerne var forbundet med en 

øget risiko for senfølger, fortæller overlæge 

dr.med. Catherine Rechnitzer, som er leder af 

Senfølgeklinikken på Rigshospitalets børne-

kræftafdeling.

Senfølgeklinikken blev startet på projektbasis i 

1995 og blev i 1998 etableret med et fast team 

under Catherine Rechnitzers ledelse. Klinikken 

bidrager til den opfølgende kontrol af de børn 

med kræft, som behandles på Rigshospitalet, 

men kernefunktionen på klinikken er den 

opfølgende undersøgelse af de tidligere 

kræftbørn fra de er fyldt 18 år. 

– Formålet er først og fremmest at få diagnostice-

ret senfølgerne så tidligt som muligt. I starten var 

jeg selv en smule skeptisk over for, om screening 

for senfølger var hensigtsmæssig, men tiden 

har gjort denne bekymring til skamme. Vi ved i 

dag, at risikoen for senfølger er høj, og uden den 

systematiske opfølgning vil de kunne udvikle sig 

til tilstande med en forringet behandlingsprog-

nose, siger Catherine Rechnitzer.

Optimering af behandlingen
Et andet vigtigt formål med Senfølgeklinikken 

er at indhente ny viden om langtidsbivirkninger 

af kræftsygdommene og ikke mindst de 

behandlinger, som er anvendt.

– Den systematiske opfølgning giver mulighed 

for at screene for kendte både symptomatiske 
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Børnekræft:

Opsporing 
 af senfølger

- Jeg mener bestemt, at det vil være 
en god ide også at etablere ordninger 

med opfølgning på senfølger på 
voksenkræftområdet, siger overlæge 

dr.med. Catherine Rechnitzer, 
leder af Senfølgeklinikken på Rigs-    

hospitalets børnekræftafdeling. 
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Senfølgeklinikken på Rigshospitalet

Klinikken er foreløbig den eneste af sin art i Dan-

mark, men tilsvarende klinikker er under etablering 

på universitetshospitalerne i Odense og Århus.

Graduering

Rigshospitalets senfølgekilinik har inddelt de tidligere 

kræftbørn i fem grader på baggrund af indflydelse 

på livskvalitet og risikoen for senere komplikationer. 

Gradueringen har også betydning for, hvor ofte de 

tidligere kræftbørn kommer til kontrol på klinikken.

Grad 0: Ingen følger

Grad 1: Måske følger

Grad 2: Moderate følger

Grad 3: Alvorlige følger

Grad 4: Støtteafhængig

Grad 5: Meget svære følger

 – Som det fremgår, optræder de mest komplicerede tilfælde med en 
klar overvægt hos børn, der har været behandlet for hjernetumorer og i 
lidt mindre grad de solide tumorer. 
Årsagen er frem for alt skadevirkningerne af strålebehandling. Der er 
ingen tvivl om, at vi i fremtiden vil se, at fordelingen forskubber sig op 
ad i skemaet, ikke mindst fordi vi i de senere år har erstattet en bety-
delig andel af de tidligere strålebehandlinger med nye mere effektive 
kemoterapiregimer og derudover også har raffineret de nødvendige 
strålebehandlinger, fortæller Catherine Rechnitzer.
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Giver tryghed

Senfølgeklinikken har haft kontakt til de 

allerfleste overlevende patienter, som har 

været behandlet for kræft på Rigshospitalets 

børneafdeling siden 1965. 

– Enkelte har ikke ønsket at tage imod tilbuddet, 

typisk med henvisning til, at deres kræftsygdom 

hører fortiden til. Men generelt er tilbuddet om 

opfølgning populært. Mange ved for eksempel, 

at deres tidligere kræftsygdom er forbundet 

med øget risiko for udvikling af sekundær 

malign sygdom, og for dem giver det en tryghed 

at komme til de tilbagevendende opfølgningsbe-

søg på klinikken, siger Catherine Rechnitzer.  

Senfølger og voksenkræft

Voksne kræftpatienter, som er blevet helbredt 

for deres kræftsygdom, følges normalt i 5 år. 

Men set i lyset af erfaringen med senfølge-

monitorering på børnekræftområdet melder 

spørgsmålet sig, om det er nok.

– Selv om der er store forskelle på de kræft-

former, som rammer børn og voksne, er der 

også mange ligheder. Blandt de voksne ser 

vi således også en klar tendens til, at flere og 

flere overlever deres kræftsygdom, og også 

her er udviklingen i vid udstrækning et resultat 

af, at vi anvender mere intensive behandlinger 

end tidligere. Så jeg mener bestemt, at det 

og asymptomatiske senfølger. Men samtidig 

giver den også en enestående mulighed for at 

opdage uforudsete langtidsbivirkninger. På den 

måde kan den viden, vi indhenter, også bruges til 

at forbedre vores behandlinger, så de ikke bare 

er så effektive som muligt, men også på langt sigt 

er optimalt skånsomme, siger Catherine 

Rechnitzer.

– For eksempel har monitorering af senfølger 

været medvirkende til, at det er lykkedes at 

reducere behandlingsintensiteten til syg-

domme med god overlevelse. På samme måde 

anvender man nu strålebehandling i færre 

tilfælde, og kun såfremt kemoterapi og kirurgi 

ikke er tilstrækkeligt til at sikre langtidsover-

levelse, tilføjer hun.

Visitering til relevant behandling

Senfølgeklinikken behandler ikke. Opgaven 

er at undersøge, give råd og vejledning samt 

visitere til relevant behandling.

– Vi har gennem de år, vi har fungeret, 

opbygget et tæt samarbejde med de relevante 

specialer på Rigshospitalet. Netværket 

betyder, at de behandlingskrævende senfølger 

hurtigt kan komme i rette behandling.

Men opfølgningssamtalerne sætter ofte også 

spot på problemer, som er af mere psykosocial 

karakter, eller som er vanskeligere at føre 

direkte tilbage til kræftsygdommen og dens 

behandling i børneårene.

– En del af arbejdet minder om den prakti-

serende læges opgave. Igennem årene får 

man god erfaring i at få øje på alle former for 

symptomer og problemer – og også gøre sig 

tanker om deres årsag. Vi kan give råd og vej-

ledning om for eksempel forebyggelse, fertilitet, 

erhvervsvalg m.m. Men de behandlingskræ-

vende problemer inden for dette felt sendes 

videre til egen læge, som så kan inddrage vores 

journaloplysninger i overvejelserne om valg af 

rette behandling, fortæller Catherine Rechnitzer. 

ville være en rigtig god ide også at etablere 

ordninger med opfølgning på senfølger på vok-

senkræftområdet, siger Catherine Rechnitzer.

Typiske senfølger til børnekræft
•  Strålebehandling – øget risiko for sekundær 

cancer, vækstforstyrrelser og asymmetrier

•  Strålebehandling af CNS-tumorer – højrisiko for 

bl.a. epilepsi, pareser, ataxi, høre- og synstab 

samt hormonelle og kognitive forstyrrelser

•  Kemoterapi – intensiv kemoterapi er forbundet 

med risiko for udvikling af alvorlige hjertekar-

lidelser, lungesygdom, hormonforstyrrelse, 

skader på nyrer og urinveje, lever og mave-

tarm-systemet, knogletab samt infertilitet.  
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Skemaet viser sværhedsgraden af de senfølger, der blev 
registreret hos de i alt 344 patienter, som klinikken så i en 
toårig periode fra 1999-2001, fordelt på kræftdiagnoser.
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Hvis jeg kan klare 
det her …

 – Vi plejer at understrege, at dette her ikke er 

videnskab – der er snarere tale om lidenskab!

Ordene kommer fra psykolog Julie Midtgaard, 

der ellers har benene solidt plantet i den 

videnskabelige verden som ph.d. ved Univer-

sitetshospitalernes Center for Sygepleje- og 

Omsorgsforskning (UCSF) på Rigshospitalet. 

Men hun er også medstifter af et nyt og 

spændende initiativ i den danske patientfor-

eningsverden, foreningen Proof of Life – og det 

er her, at det med lidenskaben kommer ind i 

billedet. 

– Det, der samler trådene for medlemmerne 

af Proof of Life, er en fælles tro på, at det at 

påtage sig en stor idrætsmæssig udfordring 

i et fællesskab med andre i samme situation 

er en rigtig god måde for unge kræftramte 

at komme tilbage til livet efter den enorme 

belastning, det er at gennemleve et kræft-

sygdomsforløb.

At påtage sig og klare en kæmpe idrætsmæssig udfordring kan 

være en genvej tilbage til livet for unge kræftoverlevere. 

Foreningen Proof of Life er i fuld gang med at afprøve denne 

hypotese i et pilotprojekt – og indtil videre går det rigtigt godt.
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netop er i gang med at frisætte sig, 

realisere sig selv og finde sin identitet 

i samfundet. Dermed kan de tab, 

som kræftsygdommen kan 

medføre, få stor betydning for 

det liv, man ønsker at skabe, 

pointerer Julie Midtgaard. 

– Perioden efter en kræftsyg-

dom er kendetegnet ved sø-

gen efter nye mål og mening, 

og vores ide er, at fysiske mål 

som f. eks. et maratonløb kan 

bidrage positivt til denne søgen. 

Træningen og fællesskabet med gruppen 

bliver en rettesnor i det daglige, som, når 

det fungerer, medfører en oplevelse af 

kontrol, fremgang og tiltro til egne evner. 

– Fysisk aktivitet er desuden forbundet 

med større livskvalitet samt nedsat risiko 

for at udvikle følgesygdomme, herunder 

langvarig træthed. Vi ser det derfor som 

en vigtig opgave at skabe og opdyrke 

meningsgivende træningsmiljøer for den 

stadig større gruppe af unge kræftover-

levere, forklarer Julie Midtgaard.

De gængse 
rehabiliteringstilbud 

baseret på psykosocial 
samtaleterapi matcher 

kun sjældent de konkrete 
udfordringer, som den 
unge kræftoverlever 

står overfor.

sygdommen. Disse tendenser får en særlig 

dimension, når vi ser på gruppen af unge 

kræftoverlevere. 

– Vi kan for det første se, at det gængse 

rehabiliteringstilbud baseret på psykosocial 

samtaleterapi ofte ikke matcher de konkrete 

udfordringer, som den unge kræftoverlever 

står overfor. En kræftsygdom er altid en 

skelsættende livsbegivenhed. Perioden 

efter behandlingsophør er ofte præget af 

depressive perioder og perioder med angst 

for tilbagefald. For unge kræftramte opstår 

sygdommen i en periode af livet, hvor man 

Den opfattelse er foreningen nu i gang med 

at efterprøve i et projekt, som har fået navnet 

Team Proof of Life. Teamet består af 12 unge 

i alderen 23-40 år, som er blevet erklæret 

sygdomsfri efter at have gennemgået et 

belastende behandlingsforløb. Siden marts har 

de været engageret i et intensivt træningsfor-

løb, som efter planen skal kulminere i februar 

næste år. Den ultimative prøve hedder The 

Kiliman og er en event, hvor deltagerne i løbet 

af 10 dage skal bestige det afrikanske bjerg 

Kilimanjaro, cykle 248 km rundt om bjerget og 

afslutningsvis løbe en vaskeægte maratondi-

stance på bjergsiderne.

Rationalet

Selv om Julie Midtgaard helst ikke vil blande 

egentlig videnskab ind i snakken om Proof of 

Life-projektet, så har hun og hendes medinitia-

tivtagere gjort sig både mange og også meget 

systematiske tanker om, hvorfor deres idé 

bør kunne udmønte sig i et langtidsholdbart 

foreningsprojekt.

– Inspirationen til foreningen kommer mange 

steder fra. De fire nøgleord er kræft, unge 

voksne, fysisk aktivitet og idræt. Udviklingen 

på kræftområdet viser, at flere og flere får 

kræft, men også at flere og flere overlever 
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Ideen til foreningen Proof of Life har hentet inspiration 
i spændingsfeltet mellem det at have haft en 
kræftsygdom, at være en ung voksen samt det store 
fysiske, psykiske og sociale rehabiliteringspotentiale, 
der ligger i fysisk udfoldelse og idræt.
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Foreningsperspektivet
Siden etableringen af foreningen Proof of 

Life i marts i år har stort set alle kræfter 

været anvendt til at sætte Kiliman-projektet 

i søen – i øvrigt med indiskutabel succes, 

hvis man anvender medieopmærksomhed 

som målestok.

 

– Jeg tror, at den store mediedækning, vi har 

fået på projektet, kan tolkes som udtryk for, 

at vores ide på én gang er sympatisk og også 

vækker genklang i tiden. Interessen for de 

sundhedsmæssige aspekter ved motion og 

fysisk udfoldelse er stor, og det har ikke bare 

affødt mediedækning, men også mulighed for 

at få sikret det økonomiske grundlag for at 

gennemføre pilotprojektet via sponsorering, 

fortæller Julie Midtgaard.

Succesen har frigjort kræfter til at tænke 

fremadrettet, og i den kommende tid er det 

planen, at ideen om at skabe en langtidshold-

bar forening skal konkretiseres.

– Vi arbejder med en masse ideer, som alle 

sigter på at gøre Proof of Life til et varigt tilbud 

om støtte til unge kræftoverlevere. Centralt er 

selvfølgelig muligheden for at kunne fastholde 

et tilbud om deltagelse i et projekt af samme 

type som Killiman-projektet. Men vi satser 

også bredere med tilbud på mindre ambitiøst 

motionsniveau og kontaktformidling mellem 

unge kræftoverlevere, som har fået øje på 

muligheden for at skyde genvej tilbage til livet 

via fysisk aktivitet og idræt.

– Økonomisk er det målet, at vi kan finansiere 

foreningens aktiviteter gennem forskellige 

former for medlemskaber, strækkende sig fra 

kernemedlemskaber for unge kræftoverlevere 

over støttemedlemskab for sympatisører til 

sponsorbaserede virksomhedsmedlemskaber.

– Kiliman-projektet har ikke bare vist os, at ide-

grundlaget ser ud til at holde, men også at det 

er dyrt, når man som ungt menneske vælger at 

bruge en længere periode af sit liv på at bringe 

sin krop op på højeste fysiske præstationsni-

veau. Derfor vil foreningens fremtid i høj grad 

være afhængig af de økonomiske muskler, vi 

kan hente hos virksomheder, der har lyst til at 

støtte og identificere sig med den gode sag, 

siger Julie Midtgaard. 

Samarbejde med kræftafdelingerne

Proof of Lifes ambition er at blive en synlig 

aktør i det samlede rehabiliteringstilbud til 

danske kræftpatienter med særlig adresse til 

de unge voksne. Derfor satser initiativtager 

også målrettet på at opnå synlighed ude på 

landets kræftafdelinger.

– Som forening vil vi selvfølgelig gerne have så 

mange medlemmer som muligt, og det bedste 

sted at møde vores medlemmer er ude på 

afdelingerne, hvor de unge har gennemgået 

deres behandlingsforløb. Derfor planlægger 

vi en særlig kampagne målrettet afdelingerne, 

siger Julie Midtgaard. 

 

– Men vi vil også allerede nu meget gerne i dialog 

med personer ude på afdelingerne, som 

     

Projekt Krop og Kræft

I april 2001 påbegyndtes projekt ’Krop og Kræft’. Projektet er realiseret i et sam-arbejde 

mellem Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning (UCSF), 

Finsencentret (Onkologisk og Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet), Center for Muskel-

forskning (CMRC, Rigshospitalet) samt Onkologisk Klinik på Herlev Amtssygehus.

Projekt Krop og Kræft er et tværfagligt og tværvidenskabeligt forskningsprogram, 

der omhandler fysisk træning til onkologiske og hæmatologiske kræftpatienter i 

kemoterapi med metastatisk eller avanceret sygdom i rimelig god performance 

(performancestadie 0-1, WHO). Formålet er via en kropslig og socialt orienteret 

intervention at styrke den enkelte kræftsyge under kemoterapi. Midlet er en ’Krops-

pakke’ bestående af fire elementer: Fysisk træning (styrke- og konditionstræning), 

afspæn dings- og kropsbevidsthedstræning, samt massage. Der trænes fire gange 

om ugen, ni timer ugentligt, i seks uger på hold med syv til ni deltagere. 

Pr. april 2005 har 240 patienter med forskellige diagnoser (onkologiske: kræft i 

mamma, colon, ovarie, cervix uteri, testis, etc.; hæmatologiske: Hodgkins, Non-

Hodgkins lymfom, leukæmi, myelomatose, etc.) deltaget i undersøgelsen, som nu er i 

fase III (randomiseret undersøgelse med kontrolgruppe). I fase II fandtes signifikante 

forbedringer (baseline sammenholdt med resultater efter seks ugers intervention) i 

muskelstyrke (1RM) og kondition (VO2Max).1,2 

Undersøgelse af kræftpatienternes bivirkninger og livskvalitet har dokumenteret 

signifikant reduktion i bl.a. smerter og træthed.1,3 Hvad angår patienternes psykiske 

ressourcer, har undersøgelsen påvist en signifikant reduktion af angst og depression.4 

Undersøgelsens kvalitative analyser af bl.a. de sociale relationer i/under interven-

tionen viste, at gruppen undervejs i programmet fik selvstændig (motiverende) 

betydning og bidrog til at øge og optimere den enkeltes fysiske præstation.5 Først når 

den igangværende fase III undersøgelse er afsluttet (januar 2007), kan man fastlægge 

størrelsen af de beskrevne forbedringer med sikkerhed.

Referencer:
1. Adamsen L, Quist M, Midtgaard J, Andersen C, Møller T, Knutsen L, Tveterås A, Rørth 
M. The effect of a multidimensional exercise intervention on physical capacity, wellbeing 
and quality of life in cancer patients undergoing chemotherapy. Support Care Cancer. 
2006;14(2):116-27.
2. Quist M, Rorth M, Zacho M, Andersen C, Moeller T, Midtgaard J, Adamsen L. High Intensity 
Resistance and Cardiovascular Training Improves Physical Capacity in Cancer Patients Under-
going Chemotherapy. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2006;16:349-57.
3. Andersen C, Adamsen L; Moeller T; Midtgaard J; Quist M; Tveteraas A; Rorth M. The effect 
of a multidimensional exercise program on symptoms and side-effects in cancer patients under-
going chemotherapy – the use of semi-structured diaries. Eur J Oncol Nurs. 2006;10:247-62.
4. Midtgaard J, Rørth M, Stelter R, Tveterås A, Andersen C, Quist M, Møller T, Adamsen L. 
The impact of a multidimensional exercise program on self-reported anxiety and depres-
sion in cancer patients undergoing chemotherapy – a Phase II study. Palliat Support Care. 
2005;3(3):197-208
5. Midtgaard J, Rørth M, Stelter R, Adamsen L.  The Group Matters: An explorative study 
of group cohesion and quality of life in cancer patients participating in physical exercise 
intervention during treatment. Eur J Cancer Care. 2006;15(1):25-33.

– Perioden efter en kræftsygdom er kendetegnet 
ved søgen efter nye mål og mening, og vores 
ide er, at fysiske mål som f. eks. et maratonløb 
kan bidrage positivt til denne søgen, siger Julie 
Midtgaard, cand.psyk., ph.d. på Rigshospitalet 
og medstifter af foreningen Proof of Life.
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Fysisk aktivitet som forebyggelse 

     

Jeg vil jo ikke dø!

Søren Saugstrup Nielsen er medlem af teamet, der til februar skal gennemføre The Kiliman, og samtidig formand for 

foreningen Proof of Life. Han fik stillet diagnosen testikelkræft i april 2003 – og det videre sygdomsforløb hører til de 

mere barske med spredning til bughule, lunger og hjernen og hele fire tilbagefald frem til november 2004. 

–  I perioden maj 2003 til februar 2005 gennemgik jeg fire forskellige kemobehandlinger og en omgang stråle-

behandlinger, som heldigvis resulterede i, at jeg efterfølgende kunne erklæres for kræftfri, fortæller Søren.

– Under den første kemobehandling var jeg så medtaget, at jeg næsten ikke kunne gå 100 meter uden at skulle 

sidde ned. Så da jeg fik muligheden for at deltage i Proof of Life oplevede jeg det egentlig ikke som et valg, men som 

en nødvendighed. Jeg har jo besluttet, at jeg ikke vil dø – og man kan derfor sige, at den intensive fysiske træning 

er en nødvendig generobring af den krop, som på en eller anden måde har svigtet mig.

– Træningen har givet mig en god fornemmelse og en tæt kontakt med min krop. Jeg er sikker på, at jeg vil kunne mærke 

det, hvis sygdommen vender tilbage. Og fornemmelsen af at være træt på grund af fysisk anstrengelse og ikke på grund 

af sygdom og behandling, er hele besværet værd, siger Søren.

synes om ideen bag Proof of Life, og måske 

kan give os nogle gode ideer til, hvordan vi 

kommer ud over rampen, tilføjer hun. 

Passion og videnskab

Selvom Proof of Life fra starten har sat fokus 

på lidenskaben, har projektet på længere sigt 

også mulighed for at bidrage med væsentlig ny 

viden samt udvikling og afprøvning af nye tiltag 

i rehabiliteringen af kræftpatienter. 

– Vi mangler i høj grad systematisk viden om 

betydningen af den sociale interaktion, som 

etableres i forbindelse med fysisk træning i grup-

per, herunder også om muligheden for at udnytte 

de psykiske og sociale gevinster som modvægt til 

symptomer og deficits, siger Julie Midtgaard. 

– Derudover giver projektet en enestående 

mulighed for at monitorere og beskrive 

fysiologiske effekter af intensiv fysisk træning 

og disse effekters betydning for kræftpatien-

ters fysiske, psykiske og sociale rehabilitering, 

siger hun. 

På den måde kombinerer projekt Proof 

of Life alligevel i sidste ende lidenskab og 

videnskab for de involverede fagprofes-

sionelle, som indtil videre ud over Julie 

Midtgaard tæller fysioterapeut Morten Quist, 

Rigshospitalet, ernærings- og kostekspert 

Martin Kreutzer samt professor, overlæge, 

dr.med. Mikael Rørth og overlæge dr.med. 

Gedske Daugaard, begge fra Onkologisk 

klinik på Rigshospitalet. 

     Nye studier indikerer, at fysisk aktivitet kan indvirke positivt på overlevelsen efter 

kræftsygdom. I det amerikanske Nurses’ Health Study, der omfatter over 121.700 

sygeplejersker, som er blevet fulgt siden 1976, har man påvist, at blandt 2987 kvinder, 

som alle var blevet diagnosticeret med brystkræft (stadie I-II), havde de kvinder, 

som var moderat fysisk aktive svarende til 3-5 timer om ugen, mindre risiko for at 

få tilbagefald af sygdommen1. I et andet studie fulgte forskerne 832 patienter med 

tyktarmskræft (stadie III) og påviste, at de patienter, som efter diagnosetidspunktet, 

var moderat fysisk aktive (seks timers gang eller 2,5 timers cykling, svømning eller 

aerobic eller mere om ugen), havde væsentlig forbedret overlevelse i sammenligning 

med de fysisk inaktive2.

Referencer:
1)  Holmes MD, Chen WY, Feskanich D, Kroenke CH, Colditz GA. Physical activity and survival 

after breast cancer diagnosis. JAMA. 2005 May 25;293(20):2479-86.
2)  Meyerhardt JA, Giovannucci EL, Holmes MD, Chan AT, Chan JA, Colditz GA, Fuchs CS. 

Physical activity and survival after colorectal cancer diagnosis. J Clin Oncol. 2006 Aug 
1;24(22):3527-34.

– Træningen har givet mig en god fornemmelse og 
en tæt kontakt med min krop. Jeg er sikker på, at 
jeg vil kunne mærke det, hvis sygdommen vender 
tilbage. Og fornemmelsen af at være træt på grund 
af fysisk anstrengelse og ikke på grund af sygdom 
og behandling, er hele besværet værd, siger Søren 
Saugstrup Nielsen
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Rehabilitering står ikke 
øverst på dagsordenen, 
når talen falder på 
kræftpatienter. Kræftens 
Bekæmpelse efterlyser 
en integreret behandlings- 
og rehabiliteringsindsats 
og en øget indsats fra 
kommunerne. 

Rehabilitering for kræftpatienter er relativt 

nyt. Traditionelt har det handlet om, hvorvidt 

patienten overlever en kræftsygdom eller dør. 

Men i takt med bedre behandling de seneste 

10-15 år ses der både flere og flere kræftover-

levere og patienter, der lever længere med 

deres sygdom.

— Mange mennesker står over for den store 

udfordring, det er at vende tilbage til livet efter 

en kræftsygdom og finde måder at håndtere 

de fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger, 

som sygdommen og behandlingen har. 

Selvom de er erklæret raske, føler mange sig 

faktisk slet ikke raske, forklarer Anne Nis-

sen, afdelingschef i Kræftens Bekæmpelses 

Patientstøtteafdeling og ansvarlig for rehabili-

teringsområdet.

Ifølge hende er det et meget broget bil-

lede, der træder frem, når hun kigger på 

sygehusenes tilbud for kræftramte. Anne 

Nissen fremhæver Krop og Kræft-projektet 

på Rigshospitalet (se side 17), som er et 

træningsforløb for patienter i kemotera-

pibehandling, samt en række sygehuse, 

der tilbyder patientundervisning – blandt 

andet Odense Universitetshospital og 

Århus Kommunehospital. Men der er ingen 

landsdækkende programmer, som Kræftens 

Bekæmpelse mener, der bør være.

Integreret behandlings- og 
rehabiliteringsplan

— Kræftrehabilitering er ikke en faktor, man 

har været særlig opmærksom på i sygehus-

væsenet. Et billede, der også bekræftes i den 

nye undersøgelse ’Kræftpatientens Verden’ 

udgivet af Kræftens Bekæmpelse om danske 

patienters oplevelse af at have kræft. Kulturen 

på kræftafdelingerne er en sygdomsfokuseret 

behandlingskultur, men livet med senfølger 

efter behandling og rehabilitering skal der 

også tages hånd om. Vi mener, at der skal ligge 

en struktureret rehabiliteringsplan for alle, der 

bliver diagnosticeret med kræft – på samme 

måde som der er en plan for behandlingen, 

siger Anne Nissen.

Rehabilitering for 
kræftramte 
– muligheder og udfordringer 

Anne Nissen, afdelingschef i Kræftens 
Bekæmpelses Patientstøtteafdeling og 
ansvarlig for rehabiliteringsområdet håber, 
at vi allerede inden for de kommende år 
vil se spændende bæredygtige og positive 
initiativer sideløbende med mere forskning 
og dokumentation inden for kræftreha-
biliteringsområdet.
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er rehabilitering efter endt behandling, som 

efter 1. januar 2007 skal foregå i kommunalt 

regi. Her ser det heller ikke for godt ud.

— Groft sagt har kommunerne aldrig interesse-

ret sig for kræftpatienterne som gruppe – det 

har typisk ligget i sygehusregi. Og det er på 

trods af, at de har behov for viden og værktø-

jer, når tidligere kræftpatienter for eksempel 

skal tilbage på arbejdsmarkedet eller modtage 

pension. Det er reelt kun Kræftrådgivningerne 

og Rehabiliteringscenter Dallund, der tilbyder 

rehabilitering efter behandling af kræftsyg-

dommen, og de kan ikke løfte opgaven alene, 

forklarer Anne Nissen.

— En af barriererne er selvfølgelig økonomien, 

men vi er også nødt til at ændre vores opfat-

telse af, at de bløde værdier ikke koster penge 

– det gør de!

Regeringen og Dansk Folkeparti har erkendt 

problemet og har i forlængelse af 

anbefalingerne i Kræftplan II 

afsat 40 millioner kroner til at 

støtte og styrke kræftre-

habiliteringsindsatsen 

i kommunerne via et 

samarbejde mellem 

Kommunernes 

Landsforening, 

Kræftens 

Bekæmpelse 

og Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet. 

I første omgang er 

det Norddjurs Kommune 

og Marselisborgcenteret i 

samarbejde med Ny Herning Kommune, Ny 

Randers Kommune, Skive Storkommune og 

Viborg Storkommunekommune, der har fået 

tildelt hhv. 1.550.000 kroner og 7.991.000 

kroner til at etablere en række rehabilite-

ringstilbud for kræftramte. Om der tildeles 

yderligere midler i fremtiden vides ikke, men 

Anne Nissen er sikker på, at de ikke kommer 

af sig selv.

— Vi håber selvfølgelig, at vi med disse 

kommuner får 6-7 stærke, drivende projekter, 

som kan være rollemodeller samt give os 

erfaringer med, hvad der virker i kommunalt 

regi. Kommunerne skal nok eksperimentere lidt 

i starten med projekter, som så efterfølgende 

kan evalueres.

Det er kun sket en gang tidligere, at der er ble-

vet givet penge til rehabilitering af kræftramte, 

og det var da de nye sundhedscentre blev 

etableret. Her fik Københavns Kommune midler 

til at etablere et sundheds-

center for kræftramte. 

Og det gør de nu, 

hvor Kræftens 

Bekæmp-

elses 

rådgivning 

flytter 

sammen 

med 

det nye 

sundheds-

center. 

Frugten af 

samarbejdet kan 

ses i starten af 2007, 

”Vi håber at 
omstruktureringen 

giver fornyet fokus på kræ
ftrehabiliteringsområdet, og 
kommunerne ser det som 
et springbræt for at vise, 

hvad de kan.”

”... vi er 
også nødt til 
at ændre vores 
opfattelse af, at 
de bløde værdier 
ikke koster penge 
– det gør de!”

Ved at sætte ind med muskelopbyggende 

aktiviteter, personlige samtaler og kostplaner 

inden og under for eksempel kemoterapibe-

handling undgår man ifølge Anne Nissen de 

store udsving i patientens fysiske og psykiske 

tilstand, som typisk ses og i mange tilfælde er 

helt accepteret i sygehusvæsenet.

— Behandlingen bliver mere og mere specialise-

ret, effektiviseret og centraliseret – og så er der 

patienten på den anden side. Hvordan får 

man de to ting til at spille sammen på en 

travl afdeling? Det er en udfordring, 

men selvfølgelig kan det lade sig 

gøre – det ser vi jo blandt andet på 

nogle af de store kræfthospitaler i 

USA, fortæller hun.

Anne Nissen mener, at det er de 

nye regioners opgave at opstille mål 

for rehabiliteringsindsatsen, og så 

skal sygehusledelserne efterfølgende 

beslutte dem. Hendes mål er, at rehabilite-

ring for kræftramte bliver en del af den danske 

kvalitetssikringsmodel. Hermed opbygges en 

incitamentsstruktur på afdelingerne, så der ikke 

kun måles på antal behandlinger, men også på 

hvor mange kræftpatienter, der får kostrådgiv-

ning, fysisk træning eller psykologbistand. Det 

skal integreres med det allerede eksisterende 

system – dermed sikres en bred indsats frem 

for en enkelt kræftafdelings eller sygeplejerskes 

indsats inden for et bestemt område.

Økonomisk indsprøjtning til 
kommunerne

Men en ting er kræftrehabilitering i forbindelse 

med indlæggelse og behandling. En anden ting 

     

Kræftpatientens verden

”Kræftpatientens Verden” er en omfattende undersøgelse af danske 

patienters oplevelse af at have kræft. 1518 kræftpatienter blev blandt 

meget andet spurgt om deres erfaringer med rehabiliteringsområdet. 

Følgende er en sammenfatning af de vigtigste konklusioner. 

Fysisk rehabilitering
•  Over halvdelen (55 %) af de adspurgte har enten i ringe grad eller 

slet ikke modtaget tilbud om fysisk genoptræning. 71 % tog stilling 

til dette spørgsmål, mens 29 % svarede ved ikke/ikke relevant. 

•  Personer med kræft i urinvejene, lymfekræft, lungekræft og leukæmi 

var mest utilfredse – mest tilfredse var personer med brystkræft.

•  Personer, der havde modtaget flest behandlingstyper, var mest 

tilfredse.

•  Personer fra Ringkøbing Amt og H:S var mest utilfredse.

Psykosocial rehabilitering
•  16 % mente, at sygehuspersonalet ’kun nogle gange’ eller ’sjældent/

aldrig’ støttede dem psykisk.

•  16 % følte, at de ’kun nogle gange’ eller ’sjældent/aldrig’ blev set 

som et individ snarere end som ’en i rækken’.

På spørgsmålet om psykisk støtte var der følgende forskelle:
•  De 18 til 39-årige var mest utilfredse. De 60 til 69-årige var mest 

tilfredse.

•  Personer med leukæmi var mest tilfredse.

•  Personer, der havde modtaget flest behandlingstyper, var mest 

utilfredse.

•  Personer fra H:S var mest utilfredse.

På spørgsmålet om, hvorvidt patienten blev set som et 
individ, var der følgende forskelle:
•  Personer under 50 år var mest utilfredse.

•  Personer med kræft i urinvejene var mest utilfredse. 

Personer med prostatakræft og leukæmi var mest tilfredse.

•  Personer fra H:S var mest utilfredse.

 Personer fra Ringkøbing Amt var mest tilfredse.

Kilde: Kræftpatientens Verden, gennemført af 
Forskningsenheden, Palliativ medicinsk afdeling, 

H:S/Bispebjerg Hospital og 
udgivet af Kræftens Bekæmpelse.
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hvor centret åbner. Et initiativ som Anne 

Nissen håber, har en afsmittende effekt på 

resten af landet

Historisk tilbageblik

Historisk har det været svært at sætte kræft-

rehabilitering på dagsorden i modsætning til 

for eksempel hjerterehabilitering, som der har 

været fokus på i mange år.

— I midten af 1990’erne prøvede Kræftens 

Bekæmpelse at sætte fokus på kræftrehabili-

tering ved et par konferencer, men 

tiden var ikke moden. Det 

var først i 2001, da vi 

etablerede Dallund og 

indledte en dialog 

med amterne om 

rehabilitering i 

forbindelse med 

Kræftplan I, at der 

begyndte at ske 

noget. I kølvandet 

på dette kom der så 

en række undersøgel-

ser omkring motion osv., 

og det var også med til at øge 

fokus. Men jeg vil påstå, at vi her fem 

år senere stadig ser et meget tilfældigt udvalg af 

rehabiliteringsaktiviteter for kræftpatienter.

Kræftens Bekæmpelse håber, at Dallund bliver 

et specialiseret center under Sundhedsloven på 

tilsvarende vis som Rehabiliterings, og Forsk-

ningscentret for Torturofre, Vejle Fjord Centret 

osv. Dermed kan det blive et kombineret videns- 

og rehabiliteringscenter med tæt samarbejde 

med universitetsmiljøet, der kan drive forskning. 

Dallund kan dermed være med til at udvikle 

     

Dallund - rehabilitering 
for kræftramte

For at sætte skub i indførelsen af kræftrehabilitering 

i Danmark besluttede Kræftens Bekæmpelse i marts 

2001 at etablere et 5-årigt projekt, som i dag består 

af et kombineret rehabiliterings- og videnscenter for 

kræftrehabilitering. Projektet er i år forlænget med 2 

år frem til udgangen af 2008.

Rehabiliteringscenter Dallund
•  arbejder for, at alle der rammes af en livstruende 

eller invaliderende kræftsygdom sikres adgang til 

rehabiliteringstilbud på lige fod med diagnostice-

ring, behandling, pleje og kontrol.

•  tilbyder professionel rådgivning til at tackle de 

fysiske, psykiske, sociale og arbejdsmæssige 

udfordringer i forbindelse med en kræftsygdom.

•  tilbyder et seks dages kursusophold, hvor 20 

kursister deltager ugentligt. Ophold kræver en 

henvisning fra læge eller sygehus.

•  samarbejder med amterne og efter den 1. januar 

2007 med regionerne omkring tilskud til den 

enkelte patient.

Videnscenter Dallund
•  forsker i hvilke rehabiliteringsbehov kræftpatienter 

har, herunder udvikling af metoder.

•  er omdrejningspunkt for flere forskningsprojekter, 

som foregår på Dallund, Kræftens Bekæmpelse og 

Syddansk Universitet.

•  indsamler viden gennem evalueringer af kursister-

nes ophold, herunder samtaler og evaluerings-

skemaer.

•  udbyder kurser, temadage og seminarer til ansatte i 

social- og sundhedssektoren.

Kilde: www.dallund.dk

vidensbaserede kræftrehabiliteringsprogram-

mer, som kommunerne så kan sætte i værk.

Muligheder og udfordringer

Generelt ser Anne Nissen den nye regions-

struktur som en mulighed, men hun ser også 

mange udfordringer.

— Kræftens Bekæmpelses rådgivninger er jo 

en oplagt samarbejdspartner til kommunerne. 

Kræftens Bekæmpelse har netop ansat en 

række faglige regionskonsulenter, som skal 

være bindeled mellem kræftråd-

givningerne, kommunerne 

og sygehusene. De 

kan konkret hjælpe 

kommunerne med 

at organisere 

sig i sundheds-

centrene og 

dermed bringe 

fagligheden og 

patientperspektivet 

ud i det offentlige 

sundhedssystem. Det 

kan forhåbentlig skabe 

nogle spændende synergier.

Den største udfordring bliver dog at få afklaret, 

hvad sygehusene skal tage sig af, og hvor 

kommunerne skal tage over. Det kræver 

samarbejde. Og det ved vi er svært. Men så 

burde vejen også være banet.

— Vi håber, at kommunerne vil se det som et 

springbræt til at vise, hvad de kan. Jeg tror, 

at vi allerede inden for de kommende år vil 

se spændende og bæredygtige initiativer 

sideløbende med mere forskning og doku-

mentation, hvor det tidligere har været ret 

så sporadisk. Og måske om 6-7 år ser vi en 

helstøbt rehabiliteringsindsats for kræftramte i 

hele landet, slutter Anne Nissen.

”Kræft-
rehabilitering er 

ikke en faktor, man har 
været særlig opmærksom 

på i sygehus-
væsenet.”
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Cai Graus overordnede dom over kræftplanerne 

er ikke væsentlig anderledes.

– De to kræftplaner har skabt rammerne for en 

rigtig god faglig udvikling inden for onkologien. 

For eksempel med Kræftstyregruppens arbejde, 

de medicinske teknologivurderinger og de 

multidisciplinære faggrupper, som skal sætte 

gang i en systematisk udvikling af forskningen 

og fagligheden inden for de forskellige kræftom-

råder, pointerer Cai Grau.

– Man kan sige, at der er blevet sat en ny 

dagsorden på den måde, at vi ikke længere bare 

kan give økonomien skylden for, at vi ikke gør 

det så godt, som vi gerne ville. Vi fik så at sige 

lagt den gamle skyttegravskrig med djøf’erne 

bag os, da den første acceleratorrapport fra 

det daværende Dansk Selskab for Onkologi i 

1999 gjorde det klart for alle, at det var umuligt 

at komme ajour på afdelingerne med det gamle 

stråleudstyr, der var til rådighed. 

– I dag ser vi så, at vi pludselig får lov til at gå i 

gang med de nye behandlinger inden for både 

strålebehandling og det medicinske område. 

Og så opdager vi, at vi ikke har den fornødne 

personalekapacitet til rådighed. Så den store 

udfordring i den kommende tid for mig og 

DSKO bliver at få skabt de uddannelsesmæs-

sige og organisatoriske forudsætninger for at 

Perspektiv & debat har taget 
temperaturen på den danske 
kræftbehandling sammen 
med de to nye formænd for 
henholdsvis Dansk Selskab 
for Klinisk Onkologi og Kræf-
tens Bekæmpelse.
 

Egentlig havde vi planlagt et portrætinterview 

med dem begge, hver for sig – den nye formand 

for Kræftens Bekæmpelse, Frede Olesen, og 

den nye formand for kræftlægernes forening 

DSKO, Cai Grau. Men i en tid, hvor synergieffekt 

er blevet en slags modeord, fik vi selvfølgelig 

den originale ide, at det nok ville blive mere 

spændende at bringe dem sammen. Så kunne 

vi jo benytte lejligheden til at få tjekket, om der 

er fælles fodslag, og gjort fælles status over de 

igangværende kræfthandleplaner.

 

– Kræfthandleplanerne har tegnet nogle rigtig 

gode linier, der skal følges op på. Jeg tror, vi er 

rigtig godt med, når det gælder selve behand-

lingen, men ser vi på helheden og forløbet for 

den enkelte patient, er vi bestemt ikke gode 

nok. Det kan skyldes personaleproblemer eller 

organisatoriske forhold, men vi skal i hvert fald 

have gjort noget ved det. Og så mener jeg 

også, at der stadig venter en stor udfordring på 

forebyggelsesområdet, siger Frede Olesen.

Nye ansigter i førersædet: 

Slut med
klynkeriet!

F.O.

C.G.

C.G.

C.G.

Frede Olesen (tv) og Cai Grau (th).
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savner, at udviklingsforskningen tager ved lære 

af den kliniske forskning, hvor man er meget 

dygtige til at formulere meget præcise og 

konkrete spørgsmål og derefter går målrettet 

efter at finde svarene. Og efterfølgende får vi 

så spredt den indvundne viden fra de kliniske 

studier via kongresser og faglige møder. Men 

jeg vil supplere – ikke skabe noget nyt på 

bekostning af den grundforskning og kliniske 

forskning, som jeg vægter meget højt, under-

streger Frede Olesen.

– Ser vi for eksempel på mange af statens 

puljemidler, virker uddelingen lidt tilfældig og 

honningkrukkeagtig. Der afsættes en pulje af 

udviklingsmidler til et bestemt formål. Og når 

de er brugt op, kigger man sig så om efter 

den næste honningkrukke. En sådan strategi 

har sine begrænsninger. Der mangler den 

målrettede strategi og viljen til det lange seje 

træk, påpeger han. 

– Jeg deler til dels din bekymring over, hvor 

vidensdelingen havner henne. Her på afdelingen 

har vi dog haft meget stor glæde af puljemid-

lerne, og vi skal også være ærlige og sige, at 

der ikke er nogle af puljeprojekterne, der er 

blevet evalueret endnu. Vi kunne jo blive positivt 

overrasket, siger Cai Grau.    

Regionerne

En af de førstkommende opgaver bliver at få 

implementeret de gode udviklingstendenser fra 

kræftplanerne i den nye regionsstruktur – en 

opgave, som efter begges opfattelse kan byde 

på både muligheder og overraskelser.

– Det er min fornemmelse, at de gode signaler 

fra kræftplanerne, herunder opgøret med 

den teknologiforskrækkelse, som tidligere har 

præget området, får bedre vilkår for at folde sig 

ud i den nye regionsstruktur, lyder buddet fra 

Frede Olesen.

– Det må vi håbe, supplerer Cai Grau, som har 

hæftet sig ved, at det nationale projekt med 

Kræftstyregruppen i spidsen tilsyneladende er 

blevet sat på hold i en periode, hvor regionerne 

skal køre deres nye strukturer i stilling. 

– Det er selvfølgelig en opgave, der som 

udgangspunkt skal løses regionalt. Selv om 

det er sundt med konkurrence, mener jeg, 

det er vigtigt at fastholde det skarpe nationale 

perspektiv. Der rumles allerede i kulisserne i 

dette perspektiv få ansvaret for, at regionens 

samlede behandlingstilbud på for eksempel 

lungekræftområdet er optimalt, og ikke bare 

for den konkrete behandling på sygehusafde-

lingen, forudser Frede Olesen.

– Der er ingen tvivl om, at vi alene på grund af 

personalesituationen allerede nu har et meget 

stort incitament til at begynde at kigge efter, 

hvad der kan ordnes andre steder end lige i 

sengene på sygehusene. Det er en udvikling, 

som er i gang, og der er masse at se på endnu 

– både inden diagnosen er stillet, og efter at 

behandlingen er afsluttet, supplerer Cai Grau.

– Det er også et spørgsmål om økonomiske 

incitamenter. Det nuværende DRG-system 

har nogle fordele, men også mange negative 

bivirkninger i form af at tilskynde til at trække 

opgaver til sig og holde på dem. Hvis vi kunne 

lave et system, hvor afdelingen fik økonomisk 

glæde af at sikre patienterne et samlet optimalt 

behandlingsforløb, tror jeg vi kunne komme 

langt. Jeg er sikker på, at Kræftens Bekæm-

pelse og overlægerne vil kunne samarbejde 

om at trække udviklingen i den retning, siger 

Frede Olesen. 

– Det er jo ikke meningen, at vi, der har 

ansvaret for behandlingen på sygehusene, 

nødvendigvis skal være bonkammerater med 

Kræftens Bekæmpelse og andre interes-

segrupper. Men jeg synes, at vi med kræft-

handleplanerne har set, at der kan komme 

noget godt ud af at se på udfordringerne med 

forskellige øjne. Vi læger kan måske i det 

snævre faglig fokus på behandlingen glemme 

nogle af de mere perifere ydelser før, under og 

efter behandlingsforløbet, så på den måde tror 

jeg, vi supplerer hinanden meget godt, siger 

Cai Grau. 

Manglende systematik
For Frede Olesen går vejen til det optimale 

forløb for danske kræftpatienter først og frem-

mest via forskning i, hvordan man fagligt, men 

også organisatorisk, kan gøre det bedre.

– På den ene side ser vi klare tegn på, at 

den danske behandling er ved at være på 

international omgangshøjde, men ser vi på 

overlevelsestallene, er der lang vej endnu. Det 

problem kan vi kun løse via et systematisk 

gravearbejde, der kan afdække, hvad det 

er, der går galt. Og spørgsmålet er, om den 

forskningsopgave i dag har tilstrækkelig 

bevågenhed – for hvor ligger forskningsmid-

lerne, hvor ligger udviklingsmidlerne, og hvor 

ligger meritten blandt de unge kræftlæger, 

spørger Frede Olesen. – Vi skal udvikle vor 

evne til at sikre gode forløb, og det skal ske 

på en forskningsbaseret og systematisk 

måde, tilføjer han.

– Hvis Fredes ord skal forstås sådan, at vi bør 

nedprioritere den kliniske forskning, er jeg 

uenig. Hvis vi ikke kan motivere de unge læger 

til hele tiden at søge at gøre vores behandlinger 

mere effektive og mindre bivirkningsbelastende, 

så tror jeg, vi vil være ilde stedt. Men selvfølge-

lig skal vi også prioritere den forløbsorienterede 

forskning, siger Cai Grau.

– Det er naturligvis ikke et enten-eller, men jeg 

kan godt frygte, at det organisationsmæssige 

udviklingsarbejde ikke fungerer optimalt. Jeg 

realisere de mange gode intentioner i de to 

planer, siger han.

– Det glæder mig da, at du mener, at skyt-

tegravenes periode er ved at være overstået. 

Det er nemlig helt afgørende, at vi søger at løse 

den store fælles opgave gennem dialog. Ser vi 

på for eksempel personale- og ressourcesitua-

tionen, er der nok stadig meget at klynke over, 

og jeg synes også stadig jeg ser eksempler 

på, at Sorteper sendes videre til andre – men 

sandheden er, at vi ikke får noget som helst ud 

af at klynkeriet, siger Frede Olesen.

– Enig. Vi har alle brug for hinanden, så dialog 

baseret på gensidig respekt og troværdighed 

er essentiel, istemmer Cai Grau.  

Nødvendig opgaveglidning

– Det bliver jo først og fremmest Cai og hans 

kolleger, der skal løfte opgaven med at skabe 

bedre flow og større sammenhæng i kræftforlø-

bet: Vi andre kan så stå på sidelinjen og komme 

med gode råd og kommentarer, siger Frede 

Olesen – og er straks klar med nogle af slagsen.

– Personligt tror jeg, at vi bliver nødt til at 

ryste posen og se med nye øjne på, hvordan 

vi organiserer arbejdet på den bedste måde. 

Det bliver tvingende nødvendigt at sikre 

en mere smidig opgaveglidning. Hvis jeg 

skal kigge i krystalkuglen, tror jeg, vi vil se 

en udvikling over de næste 20-25 år, hvor 

sygehusafdelingen ikke længere skal behandle 

og tage sig af alt på egen afdeling, men 

derimod tage et stærkt og aktivt medansvar for 

hele behandlingskædens kvalitet for en given 

kræftlidelse. Den onkologiske overlæge vil i 
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patienterne i nogle tilfælde må indlægges en dag 

tidligere, fordi det er umuligt at forhåndsplan-

lægge, hvornår lægen kan finde tid til patient-

samtalen. Det er selvfølgelig meget dårlig service 

for patienten, men det er desværre symptomatisk 

for den aktuelle situation, siger Cai Grau.

Fremtiden

Cai Grau og Frede Olesen ser begge meget 

optimistisk på den faglige udvikling inden for 

onkologien.

– Nøgleordene er præcision og målrettethed, 

hvad enten vi snakker om strålebehandling 

eller medicinsk behandling. Jeg tror efter-

hånden, der er bred enighed om, at vi er i 

fuld gang med at ændre kræft fra at være en 

dødelig til at være en kronisk sygdom. Den 

udvikling synes jeg, det er svært at se enden 

på. Personligt mener jeg jo, at onkologien 

er verdens mest spændende speciale, som 

selvfølgelig også burde være særdeles 

attraktivt for de nye generationer af læger, 

siger Cai Grau.

– Hvis vi også tilføjer, at vi med den nye viden 

om kræftsygdommenes årsager og opståen 

vil blive bedre og bedre til at rådgive folk om, 

hvordan de kan forebygge, at sygdommen 

bryder ud, tegner der sig helt bestemt et 

meget lyst billede af fremtiden, supplerer 

Frede Olesen. 

Synligheden 

Afslutningsvis vil vi gerne høre, om formands-

skiftene medfører, at DSKO og Kræftens 

Bekæmpelse vil blive mere synlige i den offent-

lige debat om den danske kræftbehandling.

– Vi står i DSKO over for to meget store 

udfordringer, nemlig at få placeret speciale-

fordelingen i den nye regionsstruktur og få 

revideret udannelsesplanen inden for vort 

speciale. Det er opgaver, hvor vi ikke bare 

skal overvåge og kommentere, men er direkte 

involveret og ansvarlige. Speciallægeuddan-

nelsen skal revideres i løbet af det næste år 

– derfor tror jeg, at en stor del af vort arbejde i 

den nærmeste fremtid kommer til at foregå på 

de indre linjer. Opgaven bliver at få udarbejdet 

et oplæg med klare budskaber, så vi kan få 

placeret nødvendigheden af at få uddannet 

mange flere onkologer centralt i politikernes 

bevidsthed, siger DSKO’s nye formand.

Frede Olesen har klare bud på, hvor han vil 

blive synlig.

– Jeg vil sammen med Kræftens Bekæmpelse 

fortsat melde hårdt ud, at fokus på forskningen 

er helt central. Så vil jeg, som vi har været inde 

på, bidrage til at gøre det klart, at vi har et 

alvorligt forløbsproblem – og herunder også 

kræve, at vi får et ordentligt rehabiliteringstilbud 

til danske kræftpatienter. Det kan ikke være 

rimeligt, at vi fortsat skal høre tidligere kræft-

patienter fortælle, at den værste oplevelse i 

forløbet var at blive erklæret for rask. Det er ikke 

sikkert, at det er en institutionsopgave, men det 

er en opgave. Og endelig skal vi have styrket 

hele den forebyggende indsats, siger Frede 

Olesen.

- Men der hvor man ikke vil få mig at se, er 

på den bane, hvor man kaster skidt efter 

hinanden, lover Kræftens Bekæmpelses nye 

formand.

sundhedsvæsenet, er jeg en varm tilhænger. 

Hvis et sundhedsvæsen – uanset hvor godt 

det i øvrigt måtte være – ikke kan gøre sine 

brugere tilfredse, så har vi under alle omstæn-

digheder et problem, siger Frede Olesen. 

– Hvis undersøgelserne er skruet rigtigt 

sammen, er brugerundersøgelser helt bestemt 

et vigtigt og godt redskab til at få foretaget de 

løbende justeringer. Vi har på Forskningsen-

heden for Almen Praksis ved Århus Universitet 

haft meget positive erfaringer med brugerana-

lyser af almen praksis. De har samstemmende 

påpeget, at der var et meget stort problem 

med tilgængeligheden, og som konsekvens af 

dette er der igangsat en lang række initiativer 

for at afhjælpe netop dette problem, påpeger 

Frede Olesen.

– Jeg er bestemt også tilhænger af brugerana-

lyser, men de skal skrues rigtigt sammen, hvis 

man skal kunne bruge dem til noget, og for 

eksempel ikke spørge alt for generelt og bredt. 

Vi har årlige undersøgelser her på afdelingen, 

og de afspejler, at kvaliteten i kerneydelserne er 

der ikke mange der stiller spørgsmål ved. Det er 

mere de perifere ydelser, der kommer i fokus i 

disse undersøgelser. Så hvis vi i fremtiden ellers 

kan få uddannet og rekrutteret det fornødne 

antal læger, ser jeg et stort perspektiv i, at vi 

også kan begynde at bruge lægetid på at få 

periferydelser som kontaktlægesystemer og 

lignende bragt ajour med patienternes helt 

legitime forventninger, siger Cai Grau. 

– Men det kræver altså, at vi får løst vores 

ressourceproblem først. Vi ser for eksempel, at 

de fleste regioner, men indtil videre er det ikke 

helt gennemskueligt, hvad det er for en proces, 

vi går ind i, tilføjer han.   

Det brugerdrevne sundhedsvæsen

Regionerne har foreløbigt kørt sig selv i 

stilling under parolen ”det brugerdrevne 

sundhedsvæsen” – et fokus, der også kalder 

på blandede reaktioner hos de to formænd.

– Vort sundhedsvæsen er jo i forvejen funderet 

i det repræsentative demokrati, så i den for-

stand kan man sige, at det er dobbeltkonfekt 

at tale om et brugerdrevent sundhedsvæsen. 

Men hvis man med brugerdrevent mener, at 

der kan komme noget godt ud af med jævne 

mellemrum at høre patienterne om, hvad de 

mener om de oplevelser, de har i mødet med 

– Jeg savner, at forskningen i organisationsudviklingen tager ved lære af den 
kliniske forskning, hvor man er meget dygtige til at formulere meget præcise 
og konkrete spørgsmål og derefter går målrettet efter at finde svarene, siger 

Kræftens Bekæmpelses nye formand, Frede Olesen (th). Han er praktiserende 
læge, professor dr. med. og siden 1992 leder af Forskningsenheden 
for Almen Praksis ved Institut for Almen Medicin, Århus Universitet.

- Vi står i DSKO over for to meget stor udfordringer, nemlig at få placeret speciale-
fordelingen i den nye regionsstruktur og få revideret udannelsesplanen inden for vort 
speciale, siger den nye formand for DSKO, Cai Grau. Han er professor, overlæge, 
dr. med. på Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus.
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til eksperimentel behandling overføres til 

regionerne, siger Ulrik Lassen.

Eksperimentelle protokoller

– Disse behandlinger er ikke eksperimentelle 

i den klassiske betydning af ordet. Det 

innovative er sådan set kun, at præparaterne 

er nye, og at vi ikke i forvejen har kliniske 

erfaringer med at anvende dem. Men de 

har været evalueret, og de er godkendte af 

de europæiske lægemiddelmyndigheder, 

påpeger Ulrik Lassen. 

– Vi kommer tættere på den egentlige 

kliniske forskning i forbindelse med de 

protokoller, vi sætter op via Det Nationale 

Koordinationsudvalg. Her er der typisk 

tale om, at vi afprøver allerede godkendte 

præparater i nye kombinationer eller på 

nye indikationer. Disse protokoller kan 

ikke alene bane vej for et nyt behandlings-

tilbud for de eksperimentelle patienter, 

men har også potentiale til at flytte vores 

standard tilbud til et højere niveau, 

tilføjer Ulrik Lassen.

- Hvorfra kommer ideerne til protokollerne?

– Nerven er, at man gennem henvisningsmøn-

stret til second opinion-udvalget identificerer 

en lang række patienter og patientgrupper, 

for hvem rækken af standardbehandlinger 

er sluppet op. Her kan de eksperimentelle 

afsnit eller andre videnskabelige grupper give 

bud på relevante nye behandlingsregimer. 

Prøvekluden er, om koordinationsudvalget 

kan godkende rationalet bag den foreslåede 

protokol – kan de det, følger der også penge 

med til at sætte den i gang. 

Inspiration fra udlandet

– Inspirationen kommer ofte fra udlandet, hvor 

man har gjort erfaringer med den pågældende 

behandling. Systemet giver så den store fordel, 

at vi kan høste erfaringerne med behandlingen 

herhjemme i stedet for at sende patienterne til 

udlandet, fortæller Ulrik Lassen.

- Hvem gennemfører så protokolbehandlingen?

– Hvis patientmaterialet er lille, vil den typisk 

blive gennemført på en af de seks eksperi-

mentelle enheder. Hvis der er tale om mange 

 – Systemet med eksperimentel kræftbehand-

ling i Danmark har først og fremmest skabt 

et meget velfungerende netværk, som sikrer 

danske kræftpatienter en meget hurtigere 

adgang til de nye behandlingsmuligheder, 

fastslår overlæge, ph.d. Ulrik Lassen, leder 

af det eksperimentelle afsnit på onkologisk 

afdeling på Rigshospitalet.

– En meget stor forskel er, at de nye behandlin-

ger ikke længere skal afvente, at bevillingerne 

følger med de faglige beslutninger. Det var en 

proces, der i gamle dage kunne tage år – nu 

kan vi via eksperimentelpuljen påbegynde 

behandlingerne umiddelbart efter, at de er 

anbefalet i en MTV-analyse, og Kræftstyre-

gruppen har tilkendegivet, at behandlingen 

bør indføres som standardtilbud. Ordningen 

indebærer, at vi kan påbegynde behandlin-

gerne på de eksperimentelle enheder, men 

med en forventning om, at afdelingerne ude i 

regionerne kan tage over efter 3 måneder.

- Det er min klare opfattelse, at ordningen er 

kommet for at blive, også efter at pengene 

 Forskning eller ultimativt behandlingstilbud?
Det danske system med eksperimentel kræftbehandling er blevet kaldt internationalt 
banebrydende – men tilfører det kræftbehandlingen ny viden? Vi har talt 
med lederen af det eksperimentelle afsnit på Onkologisk afdeling på Rigshospitalet.
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- De eksperimentelle protokoller kan ikke alene bane vej for et nyt 

behandlingstilbud for patienterne, men har også potentiale til at flytte vores 

standardtilbud til et højere niveau, siger overlæge, ph.d. Ulrik Lassen, som 

leder det eksperimentelle afsnit på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet.
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 – Gennem second opinion-visiteringen har vi en i international 

sammenhæng enestående kontaktflade til patienter, der kan indgå 

i vores fase 1-undersøgelser. Formålet er at afprøve dosissikkerhed 

og undersøge, hvordan stofferne reagerer i kroppen. Inden for det 

onkologiske område gennemføres disse undersøgelser typisk med 

kræftpatienter, der er nået til en fase i sygdomsforløbet, hvor alle 

saglige behandlingsmuligheder er opbrugt, forklarer Ulrik Lassen.

Han understreger, at tilbuddet om at deltage i en fase 1-undersøgelse 

som regel også er populært blandt patienterne.

– Risikoen for at behandlingerne laver mere skade end gavn er 

minimal ved disse forsøg, og patienterne får naturligvis en grundig 

information om deres situation, og om hvad det er de går ind til ved 

at sige ja til deltagelse i et fase 1-forsøg. Det at blive tilbudt eksperi-

mentel behandling giver ofte patienterne en tryghed, fordi det også 

er en understregning af, at der vitterligt ikke findes mere konventionel 

behandling at tilbyde dem, påpeger Ulrik Lassen.

Kun på Rigshospitalet 

Indtil videre er det primært den eksperimentelle enhed på Rigshospi-

talet, som systemisk er opbygget til at køre fase 1-undersøgelse. Om 

der er plads til, at flere enheder også tager fase 1-undersøgelserne 

ind i paletten, er både et godt og uafklaret spørgsmål.

 

– Jeg er nok ikke den rette til at udtale mig om, hvor mange der er 

plads til. Det er en afbalancering mellem antal af patienter og priori-

tering af ressourcer. Men selv om fase 1-undersøgelserne er meget 

omstændelige, er Danmark heldigvis ikke større, end at patienter kan 

komme frem og tilbage fra den ene ende af landet inden for en rimelig 

tid, slutter Ulrik Lassen.

     

Eksperimentel kræftbehandling i Danmark

Definition:
Eksperimentel behandling er en ikke prøvet eller en ikke tilstrækkeligt 

dokumenteret behandling, der ikke gives i et protokolleret forsknings- eller 

forsøgsmæssigt regi. Behandlingen sættes i værk i relation til en bestemt 

patient med det formål at yde patienten den bedst mulige behandling i den 

konkrete situation.

Second opinion-ordningen trådte i kraft den 1. januar 2003 og giver danske 

kræftlæger mulighed for at tilbyde deres patienter en vurdering af, om de har 

mulighed for at modtage supplerende udredning og behandling i Danmark, 

eller om der findes et relevant forskningsmæssigt eller eksperimentelt behand-

lingstilbud i udlandet. Der kan kun gives råd om eksperimentel behandling, når 

øvrige behandlingsmuligheder er udtømte. Sundhedsstyrelsen har udpeget 

to af landets mest erfarne onkologer, overlæge dr.med. Heine Høi Hansen, 

Rigshospitalet, og overlæge dr.med. Hans von der Masse, Århus Universitets-

hospital, til at sidde i det ekspertpanel, som skal vurdere henvendelserne. I 

2004 behandlede panelet 440 sager, og i 2005 var antallet 798. Resultatet af 

sagsbehandlingen i 2005 fordeler sig som følger:

• 380 patienter: Eksperimentel behandling i Danmark 

• 33 patienter: Eksperimentel behandling i udlandet 

• 2 patienter: Forskningsmæssig behandling i udlandet 

• 114 patienter: Rådgivning om yderlig diagnostik eller behandling i Danmark 

• 95 patienter: Enig i aktuel behandlingsstrategi 

• 174 patienter: Ikke yderligere forslag til behandling

Fra 1. januar 2005 har det været muligt at modtage eksperimentel behandling 

i Danmark i henhold til ordningen. Der er etableret tre funktionelle enheder for 

eksperimentel kræftbehandling på de involverede landsdelsafdelinger i onko-

logi ved Rigshospitalet, Herlev, Odense, Århus, Ålborg og på Vejle Sygehus. 

Enhederne for eksperimentel kræftbehandling kan tilbyde eksperimentelle 

behandlinger aftalt i Det Nationale Koordinationsudvalg, NKU, samt i henhold 

til rådgivning fra second opinion-panelet. NKU består af second opinion-pane-

let, to repræsentanter fra hver af de tre funktionelle enheder for eksperimentel 

behandling samt en repræsentant for henholdsvis Sundhedsstyrelsen og 

Lægemiddelstyrelsen. 

patienter, bliver den normalt gennemført på tre eller flere enheder, så 

patienterne ikke i større omfang end nødvendigt skal flyttes fra den ene 

ende af landet til den anden.

- Og hvordan kan behandlingerne så avancere til at blive standardtilbud?

– Det vil ske ad den slagne vej – via videndeling og beslutninger i det 

faglige miljø. Typisk vil resultaterne af disse protokoller blive publiceret, 

og hvis de er spændende nok, er der selvfølgelig også mulighed for, at 

behandlingen kan blive ophøjet til standardtilbud.

- Disse protokoller bekræfter vel også kun allerede eksisterende viden?

– Selv om ideen til protokollen ikke er original, kan den godt gå hen 

og overraske og bidrage til at flytte internationale standarder. Ofte vil 

vi prøve at sætte et originalt præg på det regime, der skal afprøves, i 

et forsøg på at løfte behandlingen lidt højere op, end man har kunnet i 

udlandet, fortæller Ulrik Lassen. 

Klinisk fase 1-forskning

På Rigshospitalets eksperimentelle afsnit udføres også kliniske fase 

1-forsøg med helt nye stoffer – et arbejde, som Ulrik Lassen betragter 

som afsnittets forskningsmæssige kerneydelse. 

– Jeg synes, det er vigtigt, at vi i vores kliniske forskning herhjemme er 

repræsenteret på hele skalaen – at vi med andre ord også kan bidrage 

til at føre de nye behandlinger på banen fra start til slut i udviklingsfor-

løbet, siger han.

Selv om fase 1-forskningen er 100 procent virksomhedssponsoreret, 

udgør det eksperimentelle netværk også en afgørende forudsætning 

på dette område.

     

Status for 12 patienter med hjernekræft 

I forbindelse med forsøgsbehandling af hjernetumorer arbejder Ulrik Lassen 

tæt sammen med overlæge dr.med. Hans Skovgaard Poulsen, Strålebiologisk 

Laboratorium på Rigshospitalets onkologiske afdeling. Hans Skovgaard 

Poulsen er ansvarlig for projektet og har netop gjort foreløbig status på 

behandlingen af 12 patienter med hjernekræft (glioblastom).

Hos to patienter er hjernetumoren helt forsvundet, og scanninger kan ikke 

afsløre tegn på sygdom. Hos syv patienter er sygdommen stabiliseret og ofte 

med et vist tumorsvind til følge. Hos tre patienter har medicinen ikke haft nogen 

virkning, og sygdommen har udviklet sig yderligere.

-  Behandlingen blev taget op, efter at en af vores patienter, en 30-årig kvinde, 

deltog i et forsøg i USA med en kombination af kemoterapi og et antistof 

mod vækstfaktoren VEGF, som har betydning for blodkarsdannelsen. Det 

havde en fantastisk effekt, og på opfordring fra investigatorerne på Duke 

University fortsatte vi behandlingen, så patienten var fri for at skulle rejse til 

USA hver 14. dag, fortæller Hans Skovgaard Poulsen. 

-  Vi fik således protokollen og kendskab til de data, der blev præsenteret ved 

ASCO 2006 med en respons rate på 62 %. Vi følte derfor, at vi burde tilbyde 

behandlingen til lignende patienter og har nu startet et nyt forsøg, hvor vi har 

suppleret kombinationsbehandlingen  med et antistof rettet mod EGF-recep-

toren, som er fremtrædende ved glioblastomer.

-  Det bliver spændende at se, om data holder i længden. Foreløbig er det 

for tidligt at tale om et gennembrud, men vi håber, vi kan være med til at 

forbedre standardbehandlingen på sigt, siger Hans Skovgaard Poulsen.

I øjeblikket undersøger Hans Skovgaard Poulsen og hans forskere, om 

patienternes kræftceller indeholder såkaldte biomarkører, der på forhånd kan 

afsløre, om patienten vil have gavn af forsøgsbehandlingen eller ej. 
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Hvad koster det
– og hvad får vi for pengene?

TREDJE ARTIKEL I SERIE AF 3 OM VÆRDIEN 
AF LIVSFORLÆNGENDE BEHANDLING

De nye biologiske kræftbehandlinger har lagt et hidtil ukendt pres på sygehusenes 
medicinbudgetter. Det har givet plads til sundhedsøkonomerne, som skal hjælpe 
beslutningstagerne med at sætte tal på værdien af de nye behandlingstilbud. 

Værdien af livsforlængende kræft-

behandling er i de to første numre 

af Perspektiv & debat blevet belyst 

fra henholdsvis patientens og den 

behandlende læges synspunkt. 

I denne tredje og sidste artikel i 

serien ser vi på værdien af livs-

forlængende kræftbehandling fra 

samfundets synspunkt. Vi har bedt 

seniorprojektleder Jakob Kjellberg, 

DSI Institut for sundhedsvæsen, 

forklare, hvordan sundhedsøkono-

merne sætter værdi på behandlin-

gerne, og hvad det kan bruges til.

Værdien af

livsforlængende 

behandling

#3
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handler det om at belyse de valgmuligheder, 

vi står over for i sundhedsvæsenet med sigte 

på at foretage de mest omkostningseffektive 

valg og derved optimere anvendelsen af de 

begrænsede ressourcer, vi har til rådighed, 

forklarer Jakob Kjellberg.

- Mange ville nok allerede her spørge, om det 

er rimeligt at gøre liv og helbred op i penge?

– Det gør vi faktisk heller ikke. Vi gør omkost-

ningerne ved at indføre en ny behandling op 

i penge, mens nytteværdien eller effekten af 

behandlingen i langt de fleste tilfælde gøres 

op i overlevelse, dvs. den ekstra levetid eller 

kvalitetsjusterede levetid man kan vinde ved at 

indføre behandlingen. Omkostningseffektivite-

ten af en behandling kan så udtrykkes i prisen 

pr. vundet leveår eller kvalitetsjusteret leveår. 

Det gør det muligt at sammenligne værdien 

af et nyt tiltag på tværs af både terapi- og 

indsatsområder, og beslutningstagerne får en 

mulighed for at prioritere ud fra, hvad der giver 

størst effekt for pengene.

Værdien af de livsforlængende 
kræftbehandlinger

– Man kan sige, at sundhedsøkonomiens beret-

tigelse udspringer af, at vi har begrænsede 

ressourcer, og at vi derfor er nødt til at prioritere 

og foretage valg. Begge forudsætninger er i sti-

gende grad en realitet i vores sundhedsvæsen 

– derfor vil vi formodentlig også se et stigende 

behov for at supplere de kliniske vurderinger 

med sundhedsøkonomiens belysninger af 

omkostningseffektiviteten af de behandlinger, vi 

skal vælge imellem.

– Prioriteringsspørgsmålet kom første gang 

rigtigt på dagsordenen herhjemme med 

introduktionen af de første immunmodulerende 

behandlinger af sklerose, som kostede i omeg-

nen af 10.000 kr. om måneden pr. patient. I dag 

introduceres flere af de nye kræftbehandlinger 

til den dobbelte eller firedobbelte pris, og der er 

ingen tvivl om, at det er denne udvikling, der har 

banet vej for ønsket om at få lavet MTV-analyser 

af de nye kræftlægemidler. Det er ikke længere 

nok at se på, om de nye behandlinger virker, for 

det gør de jo – det er også nødvendigt at se på, 

hvad vi får for pengene.

– Kan de nye kræftlægemidler så klare denne 

prøve – giver de value for money?

– Det er ikke sundhedsøkonomens opgave at 

tage stilling til, om de nye behandlinger er for 

dyre, men vores analyser kan anskueliggøre, 

at man måske kan få ti gange så meget ekstra 

levetid for de samme penge ved f.eks. at 

investere i en udvidelse af alderskriterierne for 

tilbud om screening for en bestemt kræfttype.

– Hvis det er en valgsituation, er svaret vel givet 

på forhånd?

– Den politiske dagsorden og prioritering er 

i praksis mere kompliceret end som så. For 

eksempel kan vi se, at der er en klar politisk vilje 

til at betale mere for et kvalitetsjusteret leveår 

for akut, alvorligt syge kræftpatienter, end i 

forbindelse med en forebyggende screenings-

indsats. Det ændrer imidlertid intet ved, at en 

sundhedsøkonomisk anskueliggørelse af en 

behandlings omkostningseffektivitet sagtens 

kan spille en rolle for, om, og i givet fald hvor 

hurtigt, en ny behandling, kan tilbydes de 

relevante patienter. 

”Jeg er sikker på, at de
 sundhedsøkonomiske analyser både

bliver læst og spiller en rolle, men 
de lever nok ofte deres eget stille liv

 de steder, hvor beslutningerne 
bliver taget”

Sundhedsøkonomien spøger i stigende grad 

i de politiske diskussioner om det fremtidige 

sundhedsvæsen – også i forbindelse med 

tovtrækkeriet om at finde ressourcerne til 

de nye, livsforlængende behandlinger på 

kræftområdet. Et meget konkret udtryk herfor 

ses i den politiske aftale om Kræftplan II 

mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Her 

slås det fast, at de nye kræftbehandlinger skal 

vurderes i en såkaldt MTV-analyse, inden man 

tager endeligt stilling til, om behandlingen skal 

implementeres som standardtilbud til danske 

patienter. 

Perspektiv & debat er taget på besøg hos 

seniorprojektleder Jakob Kjellberg, DSI Institut 

for Sundhedsvæsen, for at få en uddybende 

forklaring på, hvad sundhedsøkonomien 

egentlig kan bidrage med. Valget af Jakob 

Kjellberg er ikke tilfældigt – for det første har 

han trods en alder på bare 33 år været med fra 

starten, da sundhedsøkonomien trådte sine 

barnesko i anden halvdel af 1990’erne. For det 

andet har han selv stået for udarbejdelsen af 

en af de første MTV-rapporter, som er fulgt i 

kølvandet på regeringens aftale om Kræftplan 

II. Vi starter helt fra grunden med at spørge, 

hvad sundhedsøkonomi egentlig er for noget:

– Økonomi defineres af nogle som analysen 

af valg – og økonomiens basale metode er, at 

man vurderer værdien af valgmuligheden A 

ved at se på det nyttetab man har, fordi valget 

indebærer et nødvendigt fravalg af valgmu-

lighed B, som er det næstbedste alternativ. 

Overføres dette til sundhedsøkonomien 

     

Aftalen

Ekstra midler til ny kræftmedicin
Indførelse af nye lægemidler på kræftområdet er forbundet med 

store omkostninger. Alene fra 1999 til 2004 er udgifterne til 

kræftlægemidler i sygehussektoren steget fra 346 til 1.198 mio. 

kr. Stigningen er udtryk for, at udviklingen af nye lægemidler til 

kræftpatienter er gået meget stærkt de seneste år og har for 

enkelte kræftsygdomme betydet, at helbredelse nu er mulig. For 

andre kræftsygdomme har nye lægemidler givet mulighed for en 

kortere eller længere forlængelse af levetiden. Denne udvikling må 

forventes at fortsætte.

Kræftpatienter skal tilbydes relevant ny medicin, når grundige 

faglige vurderinger af fordele og ulemper tilsiger, at lægemidlet 

tages i brug.

•  Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at prioritere ekstra 

midler til ny kræftmedicin med 200 mio. kr.

•  Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen udarbejder et 

program for vurdering af nye lægemidler og nye anvendelser af 

eksisterende lægemidler. Vurderingen vil omfatte lægemidlets 

kvalitet, sikkerhed og bivirkninger samt sundhedsøkonomiske, 

patientmæssige og organisatoriske 

konsekvenser af en indførelse af 

behandlingen.

Kilde: Aftale mellem regeringen og 

Dansk Folkeparti om forbedring af 

behandlingen af kræft, juni 2005.
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–  Vi er blevet gode til at opgøre omkostnings-

siden, og opgørelsen af effektsiden bliver også 

hele tiden mere og mere kvalificeret, selv om 

den stadig byder på udfordringer og proble-

mer, siger Jakob Kjellberg.

til belysning af en bestemt prioriteringsudfordring og straks der-

efter proklamerer, at en given behandling skal implementeres på 

bekostning af en anden behandling, som er mindre omkostnings-

effektiv. Jeg er sikker på, at de sundhedsøkonomiske analyser 

både bliver læst og spiller en rolle, men de lever nok et mere stille 

liv de steder, hvor beslutningerne bliver taget.

Det muliges kunst

- Men hvorfor forenkler man ikke beslut-

ningsprocessen og bliver enige om, hvad 

man vil betale for et kvalitetsjusteret 

leveår?

– Det er vel blandt andet et spørgsmål 

om det muliges kunst inden for politik. 

Det vil jo indebære, at man for eksempel 

skal ud og fortælle, at vi har et virksomt 

behandlingstilbud til mennesker med en 

livstruende sygdom, men at vi ikke vil betale for 

behandlingen, fordi den er for dyr. 

– Men som sundhedsøkonomer opererer vi allerede nu – inspi-

reret af praksis hos NICE-instituttet i England – med en slags 

benchmarking. For eksempel siger vi, at priser på et kvalitetsju-

steret leveår på over 250.000 kr. er dyrt, og at det bliver rigtigt 

dyrt, når vi runder millionen.

- Men risikerer sundhedsøkonomien ikke at ende som et budget-

styringsværktøj, som bruges til at forsinke nogle i øvrigt uafviselige 

investeringer?

– Det er en relevant kritik, men den afspejler først og frem-

mest de vilkår, det offentlige budgetstyrede sundhedsvæsen 

er underlagt. Og uanset denne indvending mener jeg stadig, 

at sundhedsøkonomien har en veldefineret rolle at spille i 

forbindelse med at optimere af ressourceanvendelsen i vort 

sundhedsvæsen, slutter Jakob Kjellberg.

Validiteten

- Sundhedsøkonomiske analyser har ry for at være meget 

følsomme over for variationer og fejl i de data, som I putter ind i 

jeres beregningsmodeller. Kan vi overhovedet stole på dem?

 – Som rettesnor er de bestemt anvendelige. Vi er 

blevet gode til at opgøre omkostningssiden, og 

opgørelsen af effektsiden bliver også hele 

tiden mere og mere kvalificeret, selv om 

den stadig byder på udfordringer og 

problemer. For eksempel er vi ikke 

tilfredse med de mediane overlevel-

sestal, som de kliniske forskere stiller 

til rådighed – de siger jo ikke rigtigt 

noget om, hvordan det går, efter at 

halvdelen af studiepopulationen er døde. Vi vil meget 

hellere se på gennemsnitstal.

- Hvorfor kvalitetsjusterer I ikke de vundne leveår i 

MTV-analyserne af de nye kræftlægemidler?

– Det kræver, at vi har nogle relevante data at sætte 

ind i vores modeller, og de er ikke altid til rådighed. 

Det primære formål med MTV-analyserne af de nye 

kræftlægemidler er ikke at sammenligne med andre 

behandlingsområder – derfor er det mindre væsentligt 

at kvalitetsjustere den ekstra vundne levetid. Man kan 

sige, at de livsforlængende behandlinger parallelfor-

skyder det typiske tab af livskvalitet i sygdomsforløbet, 

og at opgørelsen af vundet levetid derfor også 

afspejler livskvalitetsgevinsten ved en behandling.

       

- Bliver de sundhedsøkonomiske analyser overhovedet brugt efter 

hensigten?

– De sundhedsøkonomiske analyser er kun er en del af det sam-

lede grundlag for de valg og prioriteringer, der bliver foretaget. 

Derfor ser man aldrig, at beslutningstagerne bestiller en rapport 
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Antisense oligonukleotider 
(ASO’er) er blevet udpeget som 
et af de væsentlige fremskridt i 
den bioteknologiske revolution. 
Over de sidste 10 år er vores 
viden om ASO’er vokset betyde-
ligt, og udviklingen af nye stoffer, 
der betjener sig af antisense-
princippet, er gået stærkt. 
Det første antisense-stof 
– Fomivirsen – er godkendt til 
behandling af AIDS-relateret 
CMV retinitis, og omkring 50 
nye ASO’er er i fase I/II-under-

søgelse og enkelte i fase III.

Adskillige cancer-associerede proteiner er iden-

tificeret (1). Disse repræsenterer alle et potentielt 

mål for selektiv antineoplastisk behandling, 

som forventeligt vil have færre bivirkninger end 

konventionel kemoterapi og er oplagte targets for 

en behandling med ASO’er. Det drejer sig bl.a. om 

vækstfaktorer og receptorer, transskriptionsfakto-

rer, proto-onkogener, cytokiner, cyclin-afhængig 

kinase, proteinkinaser, DNA-metylase og 

-metyltransferase, telomerase, matrix-metallo-

proteinaser, angiogenin, integriner, MDM 2 og 

medlemmer af Bcl-2-familien.

Hæmningen af det anti-apoptotiske Bcl-2-rela-

terede protein vil i det følgende blive brugt til at 

illustrere antisense-princippet sammen med de 

foreløbige data, der aktuelt er tilgængelige fra 

kliniske undersøgelser.

Biologisk basis

En ASO er en enkeltstrenget kort deoxynukleo-

tid-sekvens (18-21 oligomerer), som forhindrer 

afskrift ved at binde sig til mRNA i et specielt 

gen ved en Watson-Crick hybridisering. ASO’er 

designes til at interagerer med deres komple-

mentære target-RNA på en sekvensspecifik 

måde og blokerer derved gen-transskriptionen. 

Denne proces kan aktivere endogene nukleaser, 

såsom RNase H, der kan kløve RNA og frigøre 

det specifikke oligonukleotid (fig.1). Efter 

ødelæggelsen af mRNA kan oversættelsen til 

det korresponderende protein ikke foregå, 

Antisense 
oligonukleotider

Af Gedske Daugaard

TREDJE ARTIKEL I SERIE OM KONKRETE BIOLOGISKE 
ANGREBSMÅL I KRÆFTBEHANDLINGEN
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FIG. 1
Antisense oligonukleotider 
designes til at ”slukke” for 
visse gener ved at binde sig 
til stykker af deres mRNA

ASO-behandling rettet mod Bcl-2 har vist 

sig at øge sensitiviteten over for kemoterapi 

signifikant i adskillige cellelinjer sammenlignet 

med kontroller, hvilket yderligere underbyg-

ger teorien om Bcl-2’s bidrag til at mediere 

cytostatika-resistens (2).

Undersøgelser med ASO’er har i forskellige 

tumorcellelinjer som follikulære lymfomer, 

melanomer, mamma- prostata- colon- og 

ovariecarcinomer in vivo og in vitro vist en 

dosisafhængig hæmning af Bcl-2 på både 

mRNA- og proteinniveau. Nedenstående 

hypoteser vedrørende hæmning af Bcl-2 

afprøves aktuelt i kliniske undersøgelser.

Ved prostatacancer ledsages overgangen 

fra androgenafhængighed til androgenuaf-

Gedske Daugaard er overlæge, 
dr.med, og ansat ved Onkologisk Klinik, 
Finsencentret, Rigshospitalet. Siden 
1999 har Gedske Daugaard været leder 
af klinikkens kliniske forskningsenhed, 
som bl.a. står inden for afprøvning af nye 
lægemidler indenfor kræftbehandling.

fordeler sig nogenlunde ligeligt i alle væv. 

ASO passerer dog ikke blod-hjernebarrieren. 

ASO forsvinder hurtigt fra blodbanen, og 

plasmakoncentrationen falder til under 

detektionsgrænsen i løbet af 5-6 timer efter 

infusion. Af denne grund anvender man nu 

længerevarende infusion. Stoffet elimineres 

væsentligst ved langsom metabolisering.

Hypoteser og prækliniske forsøg

Bcl-2-familien af proteiner spiller måske både 

en rolle i cancer-patogenesen og i forhold til 

udvikling af resistens over for antineoplastisk 

behandling. Bcl-2-expression hindrer  

apoptose, induceret af f.eks. kemoterapi og 

strålebehandling, og fremmer en multidrug-

resistent fænotype i adskillige cellelinjer. 

hvilket resulterer i, at cellen bliver tømt for det 

pågældende protein. Apoptose er den proces, 

hvormed celler undergår programmeret cel-

ledød. Der er identificeret flere proteiner, som 

enten kan fremme eller forhindre apoptose 

(fig. 2). Opregulering af anti-apoptotiske 

proteiner ses bl.a. ved cancersygdomme og 

kan medvirke til at gøre sygdommen resistent 

for behandling. Flere ASO’er er derfor blevet 

designet til at angribe den nukleinsyresekvens, 

som koder for apoptose-relaterede proteiner. 

Et eksempel herpå er hæmningen af den 

nukleinsyresekvens, som koder for det humane 

anti-apoptotiske Bcl-2-relaterede protein. 

Andre eksempler ses i tabel 1.

Farmakokinetiske forsøg har vist, at ASO 

absorberes hurtigt ved in vitro-indgift og 
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opkastning, hypokalemi og hoste.

Et andet ASO – aprino carsen – som specifikt 

hæmmer transkriptionen af proteinkinase 

C-alpha har i en fase III-undersøgelse i kom-

bination med kemoterapi ved ikke-småcellet 

lungecancer ikke øget responsraten eller 

overlevelsen.

Konklusion

ASO har betydelige fordele i forhold til anvendel-

sen af small-molecules på grund af muligheden 

for at targetere et hvilket som helst gen uanset 

proteinstrukturen. Det er lykkedes at udvikle 

modificerede nukleotider med en højere affinitet 

mod target, en øget stabilitet og beskedne bivirk-

ninger. Den største udfordring ved behandling 

med antisense oligonukleotider er ligesom ved 

mange af andre nye targeterede behandlinger 

at identificere de patienter, der vil have gavn af 

en sådan behandling. Der er derfor i høj grad 

brug for mere forskning og gennemførelse af 

randomiserede undersøgelser. Kombination af 

flere ASO’er er en nærliggende tanke.
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TABEL 1: Præklinisk anvendelse af antisense oligonukleotider ved humane tumorer (5)

Target gen Biologisk effekt Tumortype
Bcl-2 Apoptose  Lymfom, melanom, prostata,  

    ventrikel, mamma

Bcl-2, Bcl-xl Apoptose Mamma, colon

Clussterin Apoptose Prostata, blære,nyre

c-myb Proliferation Colon leukæmi

PKA-I Proliferation Colon, mamma, lunge, prostata

c-myc Proliferation, apoptose Melanom

MDM2 Proliferation, apoptose Prostata, mamma, colon

        

TABEL 2: Antisense oligonukleotider i klinisk afprøvning inden for kræftbehandling (5)

Produkt Target Status (fase)
ISIS 2503 H-ras II

AffintakTM PKC-alfa III

GenasenseTM Bcl-2 III

OGX-011 N/A I

hængighed af et antal molekylærgenetiske 

ændringer, herunder overekspression af 

Bcl-2-genet. Overekspression af Bcl-2-pro-

tein reducerer det pro-apoptotiske respons 

på cellulære påvirkninger som bestråling, 

kemoterapi og androgen deprivation. 

Reduktion af Bcl-2-ekspression i prækliniske 

modeller for hormonresistent prostatacancer 

øger antitumoreffekten af docetaxel markant, 

både in vitro og in vivo.

I den normale colonslimhinde er Bcl-2 kun 

svagt udtrykt i de basale proliferative lag. Ved 

coloncarcinomer ses overekspression af Bcl-2 

i 30-94 % af tilfældene (3). Det er samtidigt 

blevet fremført, at Bcl-2 overekspression kan 

være en negativ prognostisk faktor med hen-

syn til recidiv og død af Duke C coloncancer. 

Som logisk følge af denne viden, har det været 

oplagt at starte undersøgelser, der kan afklare 

om blokeringen af Bcl-2 bedrer behandlingsre-

sultaterne ved de to sygdomme.

Klinisk forskning

Lovende resultater er opnået med ASO’er som 

behandlingsprincip ved kræftsygdomme. Tabel 

1 viser nogle af de prækliniske anvendelses-

områder på humane tumorer. De ASO’er, der 

aktuelt er i klinisk afprøvning, er vist i tabel 2.

Bcl-2-ASO’et oblimersen (GenasenseTM) er 

et af de stoffer, der er længst fremme i klinisk 

afprøvning og har også indgået i kliniske forsøg 

i Danmark. I de initiale kliniske undersøgelser, 

hvor man anvendte 14-dages subkutan injek-

tion af oblimersen, var den dosislimiterende 

limiterende toksicitet feber, trombocytopeni 

og træthed. Anti-tumor-aktivitet, inklusiv en 

komplet remission, blev set ved Hodgkin’s 

lymfom. I efterfølgende undersøgelser blev 

oblimersen givet som 14-21 dages kontinuerlig 

i.v. infusion, og de væsentligste bivirkninger 

var her feber, træthed og lymfopeni. Rationalet 

bag anvendelsen af længerevarende infusion 

af oblimersen bygger på den antagelse, at 

forlænget oblimersen-infusion medfører 

maksimal nedregulering af Bcl-2 og fremmer 

Bax-homodimerisering og apoptose før og 

under udsættelse for kemoterapi (se fig. 2). 

Reduktion i ekspressionen af Bcl-2-protein 

i mononukleære celler i blodet har dog ikke 

været entydig, idet nogle undersøgelser har vist 

en klar hæmning, mens andre ikke har kunnet 

påvise dette. Der er ikke fundet korrelation 

mellem fald i Bcl-2-ekspression og steady-state 

koncentration af oblimersen eller respons (4).

Oblimersen er blevet undersøgt i forskel-

lige tumorgrupper, inklusiv hæmatologiske 

sygdomme i kombination med kemoterapi. I 

fase 2 undersøgelser er der påvist moderat 

effekt ved CLL, mens opmuntrende kliniske 

responser er set hos myelomatose-patienter. 

Øgning af responsraten efter behandling med 

dacarbazin og oblimersen i forhold til dacar-

bazin alene er set hos patienter med maligne 

melanomer. En mindre fase II-undersøgelse 

med docetaxel og oblimersen til patienter 

med prostatacancer viste PSA-respons hos 

52 % og objektivt respons hos 33 % (4). En 

større fase II-undersøgelse med docetaxel + 

oblimersen til patienter med prostatacancer 

er nyligt afsluttet, og resultater af denne 

undersøgelse afventes.

Gennemgående bivirkninger i fase II-undersø-

gelserne har været forbigående hypotension, 

feber, træthed, nattesved, diarre, kvalme, 

FIG. 2
Følsomheden eller resistensen af celler 
over for forskellige apoptotiske stimuli 

bestemmes af den relative ratio mellem 
anti- og proapoptotiske proteiner fra 

Bcl-2- familien. F.eks. vil ekspression af 
Bcl-2 ændre balancen og føre til en øgning 

af den apoptotiske tærskel og nedsætte 
sensitiviteten, eller øge modstanden mod 

apoptotiske stimuli. I modsætning til dette 
vil en nedsættelse af Bcl-2-proteinniveauet 

øge chancen for apoptose.
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aflagde budgetter for behandling, uddannelse 

og forskning for at synliggøre behovet overfor 

sygehusejerne og offentligheden. 

Men om vi så fik de nødvendige ressourcer, så 

ville der stadig være mangel på speciallæger til at 

uddanne yngre læger. At tiltrække læger fra ud-

landet er en mulighed, men næppe tilstrækkeligt. 

Det er derfor også nødvendigt, at afdelingerne 

griber i egen barm og luger ud i fastlåste rutiner og 

tænker utraditionelt. Hvem siger, at læger skal se 

alle patienter før hver kemo-behandling, og kunne 

der være efterkontroller eller andre procedurer, som 

kunne overtages af dedikerede sygeplejersker, for 

ikke at tale om ikke-lægeligt arbejde, der stadig 

fylder en stor del af lægernes arbejdsdag? 

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) såvel 

som mange onkologiske afdelinger har fokus på 

rekrutteringsproblemerne. Flere afdelinger gør 

således meget for at sikre en god uddannelse 

inden for de eksisterende rammer, bl.a. ved at 

tilbyde muligheder for forskning, kommunikations-

træning, psykolog støtte ved vanskelige situationer 

mv. Men endnu er udviklingen ikke vendt. For 

at klarlægge, hvor ”skoen trykker”, er FYO i 

samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus 

netop ved at færdiggøre en undersøgelse af yngre 

lægers arbejdsmiljø. Interessen for at deltage i 

undersøgelsen var stor og med en svarprocent 

på 87 %, svarende til 105 yngre læger, er der et 

væsentligt materiale til at klarlægge, hvor vi skal 

sætte ind for at tiltrække og fastholde yngre læger. 

Det bliver en udfordring, som FYO, DSKO og 

afdelingerne er klar til at løse i fællesskab. 

godt nok øget fra 11 til 18, hvilket kan forklare 

en del af de ubesatte stillinger, men det gør det 

ikke mindre bekymrende, da man skal huske på, 

at det antal kun er beregnet til at dække det pt. 

normerede antal speciallægestillinger og ikke det 

forventede behov.

I en tid med lægemangel er det nødvendigt at gå 

nye veje:

1.  Antallet af H-forløb skal øges, så det er tilpas-

set behovet frem i tiden.

2.  Vi skal sikre en god speciallægeuddannelse.

3.  Vi skal øge antallet af læger, der søger et 

H-forløb.

Formentlig kan antallet af H-forløb øges på de fleste 

onkologiske afdelinger. Klinisk Onkologi var tidligt 

fremme med en ny målbeskrivelse for uddannelsen 

som en god start på en bedre uddannelse – ifald de 

uddannelsessøgende og uddannelsesgivende kan 

leve op til den! Problemet er dog manglende tid til 

uddannelse, idet såvel yngre læger som special-

læger er ved at drukne i arbejde. Tidligere var det 

muligt at afsætte tid til uddannelse ved siden af 

patientbehandlingen, men virkeligheden i dag er, 

at der ikke er ret meget tid til overs til dette. Det er 

derfor vigtigt at synliggøre behovet for ”manpower” 

til uddannelse af nye speciallæger. En måde at gøre 

dette på kunne være ved at lave uddannelses- og 

forskningsbudgetter på samme måde, som der 

laves budgetter for patientbehandlingen. Bereg-

ninger tyder på, at det kræver ca. 31⁄2 årsværk 

at uddanne yngre læger på en centerafdeling. Så 

meget speciallægetid er der på ingen måde sat af 

i dag. Et håb ville være, at alle afdelinger fremover 

Af læge, ph.d. Jesper Grau Eriksen, 

Foreningen af Yngre Onkologer (FYO)

Klinisk onkologi er et speciale i rivende udvikling. 

Sammenligner man 2. halvår 2004 med 2. halvår 

2005, steg antallet af kræftpatienter med næsten 4 

%, antallet af strålebehandlinger med et par procent, 

mens antallet af behandlinger med kemoterapi steg 

med over 5 %. Set fra halvår til halvår er det lave 

tal, men over en årrække er væksten imponerende. 

For eksempel har Onkologisk afdeling i Odense 

næsten fordoblet antallet af kemo-behandlinger fra 

6.400 i år 2000 til ca. 12.000 i 2006. Hertil kommer, 

at mange behandlinger er blevet væsentligt mere 

komplicerede, ligesom patienterne (heldigvis) stiller 

større krav til deres behandling.

Dette har øget behovet for sundhedsfagligt 

personale. I en analyse fra januar 2006 fastslås det, 

at ud af 164 speciallægestillinger er kun de 139 

besat. Dertil kommer, at afdelingerne vurderede 

det aktuelle behov for speciallæger til 204 fuldtids-

stillinger – en manko på 75 speciallæger svarende 

til knap 38 %! For at dække det normerede antal 

speciallægestillinger er antallet af hoveduddan-

nelsesstillinger (H-forløb) øget inden for de sidste 

par år. Der er således endnu ikke taget højde for 

dækning af ovennævnte stipulerede behov. 

Det er frustrerende at se ledige hoveduddan-

nelsesforløb, trods pæn tilgang til introduktions-

stillingerne. Ifølge Sundhedsstyrelsens statistik på 

området var én ud af fire H-forløb ubesat i 2006 

mod bare én ud af 10 stillinger tre år tidligere. I 

den mellemliggende periode er antallet af H-forløb 

Tid til at sikre næste generation 
af kliniske onkologer

Det mener jeg!


