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Ser man på udviklingen i incidens og overlevelse, 

er det svært at få øje på, at kræftbehandlingen i 

Danmark har været prioriteret med tre kræftpla-

ner siden årtusindeskiftet. Det gælder også ved 

læsningen af OECDs nye rapport ”Cancer Care: 

Assuring Quality to Improve Survival”. Rapporten 

tegner snarere et lidt dystert billede af Danmark 

som et land, der hænger i bremsen i forhold til de 

lande, vi normalt sammenligner os med.

I dette nummer af Perspektiv & debat tegner vi 

med konkrete eksempler et andet billede af den 

samme virkelighed. Second opinion-ordningen 

fra 2003 har banet vej for en i international sam-

menhæng enestående mulighed for at bringe de 

behandlingsmæssige fremskridt frem til danske 

kræftpatienter i lyntempo. Det multidisciplinære 

behandlingsprincip er blevet kørt i stilling og har 

været stærkt medvirkende til at sikre, at kræft 

bliver udredt og behandlet som akutsygdom. Og 

senest har myndighederne sat sig i spidsen for et 

nationalt projekt, hvis formål er at tilrettelægge  

opfølgning efter kræftbehandling, så den kommer 

patienterne bedre til gavn.

 

Ting tager tid. Navnlig når det gælder resultaterne 

af nye tiltag inden for kræftområdet. Men allerede 

nu kan vi se se de første tegn på effekten af den 

prioriterede indsats i 1-årsoverlevelsen. Erfarings-

mæssigt vil den samme effekt blive synlig med en 

lille forsinkelse i 5-årsoverlevelsen.

Vi er på rette spor. Dér skal vi blive – med eller 

uden nye politiske handlingsplaner. Budskabet fra 

specialisterne er i den sammenhæng, at vi skal få 

lagt byggestene fra de tidligere handlingsplaner 

helt på plads. Og vi skal geare fremtidens organi-

sation til at kunne tage imod alle de nye lande-

vindinger – vel at mærke under hensynstagen til 

de mange flere kræftpatienter, som vil komme til i 

løbet af en meget kort årrække.

God læselyst!
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VI er nået langt

Men kapaciteten 
skal fremtidssikres

Perspektiv & debat har sat direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vester-

gaard Pedersen og formand for Danske Multidisciplinære Cancer Grupper 

(DMCG) Michael Borre stævne. De skal hjælpe os med at sætte rammen for 

det eftersyn af den danske kræftindsats, der er temaet for dette nummer af 

magasinet. Vi starter med det bagudrettede blik.

– Det hele startede med betænkningen fra Middellevetidsudvalget under 

Sundhedsministeriet fra 1994. Den åbnede for første gang vores øjne op for 

danskernes, i international sammenhæng, ringe middellevetid, siger Michael 

Borre.

– Ja, og pudsigt nok var konklusionen dengang, at den ringe danske kræft-

overlevelse skyldtes vores livsstil og ikke var behandlingsmæssigt begrundet, 

tilføjer Leif Vestergaard Pedersen. 

– Den forklaring blev dog nuanceret, da man som udgangspunkt for den 

første kræfthandlingsplan i 2000 fik øjnene op for den i nordisk sammen-

hæng ringe danske kræftoverlevelse. Der var nok alligevel noget i systemet, 

vi kunne gøre bedre – og den erkendelse har siden været en væsentlig driver 

for alle tre kræfthandlingsplaner, tilføjer han. 

Tre politiske kræfthandlingsplaner har sat en række positive spor i det danske kræftbehandlingssystem, 
men kapaciteten skal tilpasses væksten i antallet af patienter, lyder meldingen fra direktøren for Kræftens 
Bekæmpelse og formanden for Danske Multidisciplinære Cancer Grupper.

– DMCG-formand Michael Borre og direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard 
Pedersen betragter begge væksten i antallet af kræftpatienter som en af fremtidens helt 
store udfordringer. Emnet forventes at komme på dagsordenen på de to organisationers 
fælles møde den 6. marts 2014. (Foto: Jakob Birgens)

T E M A  ∙  N AT I O N A L E  K R Æ F T P L A N E R
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– De tre handlingsplaner er opgjort til at have kostet i omegnen af 7 mia. kr. – 

har vi fået noget for de mange penge?

– Så enkelt mener jeg ikke, man kan gøre regnskabet op, lyder reaktionen fra 

Leif Vestergaard Pedersen.  

– Mange af pengene skulle vi finde alligevel, også uden kræfthandlings-

planerne, og fra min tid som sundhedsdirektør i Region Midtjylland ved jeg 

også, at mange af dem er gået til helt andre uundgåelige udgifter, der ikke 

direkte har med behandlingen af kræft at gøre, forklarer han. 

– Vi bør i stedet fokusere på de enkelte poster og udviklingen i dem. Ser vi 

for eksempel på udviklingen i de ofte udskældte udgifter til ny kræftmedicin, 

kan vi med nye tal dokumentere, at udgifterne i de seneste år har været klart 

for nedadgående, tilføjer han. (Se tabel 1)

Vist har det da nyttet
Michael Borre er ikke i tvivl om, at handlingsplanerne – uanset udgifterne – 

har gjort en meget stor forskel.

– Skal jeg pege på enkelte highlights, vil jeg nævne etableringen af DMCG-

systemet, som skabte en i international sammenhæng enestående organi-

satorisk ramme for den faglige udvikling af behandlingstilbuddet til danske 

kræftpatienter, siger han.

– Eller kræftpakkerne, som radikalt har ændret ved synet på, hvordan man 

behandler kræftsygdom. Pakkerne omdefinerede kræft til en akut sygdom, 

og de gjorde samtidig den multidisciplinære konferering mere eller mindre 

lovpligtig. Det betyder, at patienterne ikke længere bliver overladt til enkelte 

lægers lidt tilfældige dagsform, men kan forvente at få et konfereret behand-

lingstilbud på allerhøjeste niveau, tilføjer Michael Borre. 

Leif Vestergaard Pedersen ser også klare tegn på, at anstrengelserne begyn-

der at bære frugt.

– Vi har for nylig sammen med Statens Serum Institut præsenteret nye 

tal, som viser, at frem til 2011 begynder 1-årsoverlevelsen virkelig at stige 

markant. Vi kan desværre endnu ikke sige, om vi også haler ind på de øvrige 

nordiske lande, men vi regner med, at det ikke mindst er effekten af 

Udviklingen i udgifter til kræftmedicin
Udgifterne til kræftmedicin har været stigende i perioden 2000 – 2010, hvorefter de faldt i 2011. Prisen per behandling var ligeledes stigende frem til 2008, 

hvorefter den har været faldende og i 2011 ligger på samme niveau som i 2006:

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Udgifter til kræftmidler i 
1000 kr.

1.252.196 1.558.428 1.865.712 2.014.403 2.017.000 1.836.609

Antal behandlinger 159.587 176.877 192.057 210.991 229.358 233.108*

Pris per behandling i kr. 7.846 8.811 9.714 9.547 8.794 7.879

*Estimeret på baggrund af data for første halvår
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Tabel 1. Samlede udgifter til kræftlægemidler og udviklingen i prisen per behandling 2006-2011

Kilde: Kræftens Bekæmpelse, september 2013
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pakkerne, der begynder at slå igennem. Og vi har også al mulig grund til 

at tro, at den samme effekt om nogle få år vil kunne genfindes i tallene for 

5-årsoverlevelsen, siger Leif Vestergaard Pedersen. (Se figur 1). 

Leif Vestergaard Pedersen fremhæver samtidigt et andet tegn på, at hand-

lingsplanerne har sat sig spor. 

– Second opinion-ordningen, som fylder 10 år i år, kan ses som en slags 

lakmusprøve på tilliden til, at det danske behandlingsmiljø kan levere varen. 

Oprindeligt blev ordningen indført af hensyn til patienter, som af systemet fik 

at vide, at der ikke var mere at gøre. Second opinion-panelet skulle på patien-

tens vegne sondere, om der ikke alligevel var en relevant behandlingsmulig-

hed et andet sted i landet eller i udlandet. Den funktion har der i de seneste 

år vist sig at være stadigt mindre behov for, fordi patienterne i dag i højere 

grad bliver fulgt helt til dørs. Hvis den behandlende afdeling ikke selv kan 

levere, skal de selvfølgelig have kendskab til muligheden og visitere til det 

relevante behandlingssted, forklarer direktøren for Kræftens Bekæmpelse.

 
Kapacitetstilpasning
Betyder de glade budskaber, at vi er ved at være i mål, eller er der alligevel 

behov for en kræftplan IV?

– Vi er langt fra i mål. Vi har for nylig igen offentliggjort forløbstider for 

kræftpatienter, som viser, at der stadig er problemer. Og regionerne har 

forklaret dem med, at der er kommet flere kræftpatienter til. Men hvis det er 

en brugbar undskyldning, kan vi lægge øre til den i hvert kvartal 25 år frem 

i tiden, og det ønsker vi ikke. Vi skal lære at planlægge på grundlag af sikre 

prognoser for de fremtidige behov, siger Leif Vestergaard Pedersen. 

Han bakkes op af Michael Borre:

– Vi fornemmer også disse problemer ude på afdelingerne. Der bliver 

arbejdet efter at opfylde en målsætning, men når man har nået målet, er man 

allerede bagud i forhold til det faktiske behov. Vi skal lære at tænke kapaci-

tetstilpasningen ind i planlægningen. 

Tsunamien og kræftopfølgningen
– Helt konkret har vi brug for et realistisk billede af presset fra det, der er 

blevet kaldt tsunamien, det vil sige den fremtidige vækst i antallet af kræft-

patienter. Vi skal vide, hvor mange der kommer, hvad der er årsagen, og 

hvilke krav de helt konkret stiller til udbygningen af kapaciteten. Når vi har 

den viden, skal den afspejles i planlægningen, så vi ikke hele tiden oplever at 

være kommet bagud, påpeger DMCG-formanden.

Leif Vestergaard Pedersen er frisk med et eksempel på et planlægnings-

initiativ, som forsøger at tage højde for fremtiden.

– Der kommer flere patienter til, og den forbedrede behandling betyder, at 

der er flere kræftpatienter, der overlever i længere tid, hvilket er positivt. 
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Kilde: Cancerregisteret og CPR.
Anm: Tre-års perioder er årene for diagnose. Aldersstandardisering er 
foretaget med International Cancer Survial Standard (ICSS).
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Figur 1. 1-års aldersstandardiseret relativ 
overlevelse efter kræft 1997–1999 til 2009–2011

- Når vi ser bort fra prostatakræft, hvor udviklingen er præget af justeret 

diagnostik, ser vi en markant fremgang i 1-årsoverlevelsen sammenfaldende 

med ikrafttrædelsen af pakkeforløbsbeskrivelserne i 2007, siger 

Leif Vestergaard Petersen.

- Vi har endnu ikke data til at se, hvad fremgangen betyder for vort efter-

slæb i forhold til de andre nordiske lande, men i de nyeste tal fra 2008 så vi 

en lille tendens til, at vi halede ind, tilføjer han.
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Men det vil lægge yderligere pres på systemet – og her vil den igangværen-

de justering af kræftopfølgningen få stor betydning, siger han med henvis-

ning til, at der for tiden pågår en revision af opfølgningsforløbene inden for 

14 kræftområder.

– Det er et spændende projekt, som jeg tror på vil kunne bane vej for en 

mere hensigtsmæssig ressourceanvendelse på kræftområdet – og på 

længere sigt også præge vort sundhedsvæsen på andre store sygdomsom-

råder, siger Leif Vestergaard Pedersen, som gerne vil stå til lyd for, at der er 

tilstrækkelige udfordringer til at begrunde en Kræftplan IV. Det vil Michael 

Borre også:

– Man kan sige, at de tre tidligere planer i store træk har været hele raden 

rundt, men der er behov for at samle de løse ender op i en ny plan, som kan 

følge alle de gode intentioner til dørs. For eksempel mener jeg som nævnt, 

at den multidisciplinære konferering er et kæmpe fremskridt, men det kniber 

rigtigt mange steder med at sikre rammerne for en effektiv implementering, 

slutter DMCG-formanden.

Kræftpakkerne gjorde den 
multidisciplinære konferering 
mere eller mindre lovpligtig.
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Figur 2. Kræftmidlers andel af de samlede 
sygehusudgifter til medicin fra 2000 til 2012

Kræftmedicins andel af de samlede sygehusudgifter 

til medicin har været stigende i perioden 2000 til 2007, 

hvorefter den var stagnerende indtil 2009. De seneste 

tre år er kræftmidlernes andel faldet og udgør i 2012 en 

fjerdedel af sygehusenes medicinudgifter:

Kilde: Kræftens Bekæmpelse, september 2013

0 7

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



Det er gået op for de fleste, som beskæftiger sig med kræftbehandling i 

Danmark, at vi står over for en gigantisk udfordring med at finde finansiering til 

at imødekomme behandlingsbehovet fra en population af kræftpatienter i eks-

plosiv vækst. Fokus på udfordringen blev skærpet, da Kræftens Bekæmpelse 

i foråret satte tal på fænomenet på baggrund af beregninger fra den nordiske 

cancerdatabase NORDCAN. I meget runde tal viser beregningerne, at antallet 

af nye kræfttilfælde i Danmark inden for de kommende 12 år vil stige med over 

50 %. Alene i 2016 vil 37.000 danskere få diagnosen kræft mod 34.500 i 2011. 

I 2026 vil det samlede antal nye kræfttilfælde i Danmark nå næsten 52.000.

Den absolut største enkeltfaktor, som ligger bag væksten, er at danskerne 

bliver og ældre og ældre, og at risikoen for kræft øges markant med alderen. 

Andre relevante risikofaktorer for kræft er typisk livsstilsfaktorer som rygning, 

alkohol, manglende fysisk aktivitet og overvægt.

– Aldersudviklingen kan vi ikke rigtigt gøre så meget ved i forebyggende 

øjemed. Det kan vi derimod med livsstilen, og man kan sige, at forebyggelse 

gennem livsstilsændringer er det eneste håndtag, vi har at trække i med hen-

blik på reducere væksten i antallet af nye kræfttilfælde, siger seniorstatistiker i 

Kræftens Bekæmpelse, Gerda Engholm. 

Et fremtidskig med forbehold
På NORDCAN, www.ancr.nu, kan man finde fremskrivningsanalyser for 

incidensudviklingen for alle kræftformer samlet, for hver enkelt kræftform og 

Vi bliver flere kræftpatienter 
– mange flere
Kræftens Bekæmpelse varslede i foråret en tsunamiagtig fremtidig vækst i antallet af nye kræftpatienter i Danmark. 
Udviklingen, som primært skyldes, at vi bliver ældre og ældre, stiller store krav til kapaciteten i vores sundhedsvæsen 
– men måske rummer den reducerede dødelighed som følge af bedre behandlinger den allerstørste udfordring, frem-
går det af foreløbige beregninger fra Syddansk Universitet. 

– Livsstilen er det eneste håndtag, vi rigtigt kan trække i, hvis vi vil forebygge den 
fremtidige stigning i antallet af nye kræfttilfælde, siger seniorstatistiker Gerda Engholm, 
Kræftens Bekæmpelse. (Foto: Kræftens Bekæmpelse)

T E M A  ∙  N AT I O N A L E  K R Æ F T P L A N E R
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fordelt på køn. Fremskrivningerne er baseret på en aldersbetinget fremskriv-

ning af de trends i incidensudviklingen, som er registreret frem til 2011, og 

befolkningsprognoser fra Danmarks Statistik. 

– Metoden giver, mener jeg, et rimeligt bud på udviklingen, men tallene skal 

som andre fremskrivninger læses med forsigtighed, understreger Gerda 

Engholm. Væsentligste forbehold er effekten af screening og nye diagnostiske 

metoder.

– Screeningsprogrammet for brystkræft har fremskyndet diagnosticeringen 

af et stort antal tilfælde. Det har givet en pludselig stigning i antallet af nye 

tilfælde, siden screeningen blev iværksat. Men de fremrykkede diagnoser kan 

ikke bare fremskrives, idet de senere vil medføre en reduktion i antallet af nye 

tilfælde i aldersgrupperne over 70 år, som ikke længere bliver tilbudt scree-

ning. En tilsvarende pukkeleffekt har man set i kølvandet på ibrugtagningen af 

PSA i diagnosticeringen af prostatakræft hos mænd uden urinvejssymptomer, 

siger Gerda Engholm.

– Det er eksempler på, at vi fremtidigt bør fremskrive hver enkelt kræftform 

hver for sig under hensyntagen til de specifikke forhold, som gør sig gældende 

for denne kræftform. Det er vi i gang med at kigge på, men er ikke klar med 

færdige analyser endnu, slutter Gerda Engholm. 

En tsunami – af kræftoverlevere 
Professor Anders Green, Syddansk Universitet deler det synspunkt, at man 

bliver nødt til at kigge på kræftsygdommene hver for sig, hvis man vil danne 

sig et realistisk billede af den samlede vækst i antallet af kræftpatienter og den 

udfordring, som det vil påføre det danske sundhedsvæsen.

– Men vi bliver også nødt til at medregne effekten af, at vores behandlinger 

bliver bedre og bedre, og at vi derfor oplever en markant reduceret dødelighed 

af kræft, påpeger Anders Green.

– Skal vi tale om en tsunami og den byrde, som den pålægger vores sund-

hedsvæsen i fremtiden, handler det ikke kun om, at der kommer flere patienter 

til, men nok mere at antallet af kræftpatienter vokser, fordi der bliver flere og 

flere, der overlever i længere tid efter at have fået diagnosen. Udfordringen fra 

tsunamien kommer med andre ord i højere grad fra stigningen i prævalensen 

end i incidensen, uddyber han. 

Bedre behandling er den primære driver
Anders Green har for nylig påbegyndt et projekt, som har til formål at beregne 

tilvæksten i antallet af kræftpatienter for ni af de mest udbredte kræftformer. 

Og meget foreløbige resultater for lungekræftområdet bekræfter påstanden 

om, at det største kvantitative bidrag til væksten skyldes den reducerede 

dødelighed som følge af mere effektive behandlinger.

– Mit udgangspunkt er observationsdata fra en 12-årig periode frem til og 

med 2011. En fremskrivning af incidensen fortæller i runde tal, at vi i øjeblikket 

har en tilgang af omkring 4.500 nye lungekræftpatienter om året, og at tallet 

omkring 2025 kan være op til 6.000. Men ser vi på prævalensen kan vi med 

meget større ret tale om en tsunami. Vi har i øjeblikket omkring 8.000 patienter, 

som lever med lungekræft, og det tal vil, hvis antagelserne for mine beregnin-

ger holder, ligge på 15.000-20.000 i 2025.

– Min tese er, at den stigende prævalens må ses som kombinationen af den 

aldersbetingede stigning i incidensen og den faldende dødelighed. Det giver 

den synergistiske effekt, som er driveren bag den tsunamiagtige udvikling. På 

lungekræftområdet ser det ud til, at den reducerede dødelighed bidrager med 

op til 70 % af den beregnede vækst i prævalensen over en 10-års periode, 

siger Anders Green.

– Og her må vi huske, at det jo er en kæmpe succeshistorie, at flere og flere 

overlever en kræftdiagnose i længere tid, tilføjer han. 

•	 Anders	Green	etablerer	i	sit	arbejde	et	”kasseregnskab”	for	den		 	

 enkelte gruppe af kræftpatienter, udtrykt ved tilgangen (incidensen)   

 og afgangen af patienter, som dør. 

•	 Dødeligheden	beregnes	og	modelleres	under	hensyntagen	til	hver	 

 enkelt patients behandlingsstatus, herunder specielt om de er 

 visiteret til behandling med kurativt sigte, for eksempel i form af  

 radikal operation.

•	 Kasseregnskabet	opdateres	år	efter	år	og	kan	fremskrives	med	 

 tendensanalyser på baggrund af kontrollerbare antagelser, for  

 eksempel at den fremtidige kræftrisiko ikke ændrer sig i forhold til i dag,  

 og/eller at dødeligheden ikke kan forventes at ændre sig yderligere.
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Hvad koster det?
Anders Greens arbejde er i sin vorden, men ambitionen er på længere sigt 

også at kunne sætte kroner og øre på, hvad den stigende prævalens indebæ-

rer af udgifter for vort sundhedsvæsen.

– Vi kan via takstsystemet finde tal for, hvad en given patient, afhængigt af køn, 

alder og konkret behandling, koster. Når vi kender sammensætningen af den 

samlede patientgruppe, vil det dermed også være muligt at beregne gruppens 

årlige omkostninger for sundhedsvæsenet i dag og - på givne antagelser - i 

fremtiden, fortæller han.

– Det må antages, at det første år med en kræftsygdom indebærer de største 

udgifter, men da det er de behandlingsmæssige fremskridt, som skaber den 

reducerede dødelighed, vil udgifterne til for eksempel vedligeholdelsesbe-

handling til patienter, der overlever deres diagnose, forventeligt komme til at 

fylde mere og mere, vurderer Anders Green. 

– Så derfor skal vi have prævalensudviklingen med, når vi skal fortælle 

sundhedsminister Astrid Krag, hvad der er i vente på omkostningssiden, siger 

Anders Green. 

– Den reducerede dødelighed bliver den stærkeste driver bag den tsunamiagtige vækst i antallet af danskere, der lever med en kræftdiagnose, forudser professor Anders Green, 
Syddansk Universitet. (Foto: SB)

Tsunamien er en synergieffekt af, at flere 
får kræft, og at de lever i længere tid.
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Omkring hver tredje kræfttilfælde vil kunne helbredes, hvis de bliver opdaget 

rettidigt og behandlet ordentligt. Og en anden tredjedel vil helt kunne und-

gås, hvis der bliver iværksat gennemgribende tiltag for at fremme folkesund-

heden. Det konkluderer OECD i en ny rapport1, som bygger på interview 

med eksperter fra 35 medlemslande. Rapporten giver samtidig en række 

best practice-anbefalinger for håndteringen af fremtidens udfordringer inden 

for kræftbehandling.

•	 Investering	i	passende	og	effektive	ressourcer	i	sundhedsvæsenets		

 håndtering af kræftsygdomme.

•	 Sikring	af	hurtig	tilgængelighed	til	behandling	af	høj	kvalitet	med	

 fokus på tidlig diagnosticering og behandling

•	 Styrkelse	af	behandlingskvaliteten	via	fastsættelse	af	standarder,	

 mål og retningslinjer.

•	 Sikring	af	datagrundlaget	for	monitorering	og	sammenligning	af	

 resultater, omkostninger, processer og kvalitet.

”Kræftoverlevelsen	varierer	med	en	faktor	fire	landene	imellem	og	er	kon-

sekvent	lavere	i	de	østlige	medlemslande	end	i	andre	OECD-lande”,	hedder	

det i rapporten. Noget lignende kan siges om Danmarks placering. Når det 

gælder den aldersstandardiserede incidens indtager Danmark pladsen som 

den absolutte topscorer inden for OECD. Når det gælder overlevelsesraterne 

ligger Danmark klart i den tunge ende, på niveau med de østeuropæiske 

lande. Trods dette kan vi også findes i den tunge ende af feltet i en opgørelse 

over, hvor stor en andel af det samlede sundhedsbudget der anvendes på 

kræftbehandling (se figur 1).

– Noget kunne tyde på, at vi på trods af tre handlingsplaner burde have plads 

til at øge investeringerne i kræftbehandlingen yderligere, lyder en melding fra 

professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard, Aarhus Universitet.

– En anden ny sammenlignende undersøgelse2 af kræftbehandlingsomkost-

ningerne placerer også Danmark på under middelniveau, når man justerer 

for vort høje prisniveau, siger Jes Søgaard. Han vil dog ikke konkludere, at 

den relativt dårlige danske kræftoverlevelse kan forklares med manglende 

investeringer.

– Sammenhængen mellem behandlingskvalitet og -omkostninger er kom-

pleks og ikke et område, hvor jeg tør komme med skråsikre vurderinger, 

siger Jes Søgaard. 

OECD: Oprust kampen mod kræften

1 1
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OECD (2013), Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival, OECD Health Policy Studies, 
OECD Publishing.http://dx.doi.org/10.1787/9789264181052-en. Modificeret af Roche a/s.
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Figur 1. Andel af de samlede sundhedsudgifter, som anvendes på kræftområdet (%)  

1) Ref. OECD (2013), Cancer Care: Assuring  

 Quality to Improve Survival, OECD Health  

 Policy Studies, OECD Publishing. 

2) Sullivan et al, Delivering affordable cancer in  

 high-income countries, The Lancet Oncology  

 Commission, Vol 12 September/October 2011.



Professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard mener, der er behov for at samle op på de tre kræftplaner, men tror, at der skal mere til at løfte en ny Kræftplan IV.

Tsunamien kan bære en ny kræftplan!
Skal vi have en Kræftplan IV, skal den indeholde noget nyt – og det kunne være at tage hånd om den eksplosive 
vækst i antallet af nye kræftpatienter, vurderer sundhedsøkonomisk professor. Han erkender samtidig, at der er behov 
for at få samlet de løse ender fra de hidtidige tre kræftplaner

– Temaet for en Kræftplan IV kunne være at få løftet udfordringen som følge 

af tsunamien, som vi er begyndt at kalde den forventede fremtidige vækst i 

antallet af kræftpatienter. Mere konkret formuleret bliver det at finde veje til 

at få etableret en tilstrækkelig kapacitet på alle niveauer, så vi er i stand til at 

behandle og efterbehandle de mange flere patienter, som skal betjenes i år 

2025, siger professor og sundhedsøkonom Jes Søgaard, Aarhus Universitet.

– Det er ikke bare en lineær fremskrivning af den nuværende kapacitet, vi 

skal selvfølgelig samtidig sørge for at kunne tage nye teknologier ind og 

sørge for, at rammerne er til stede for at implementere allerede vedtagne 

faglige og organisatoriske tiltag, tilføjer han.

– Der er ingen tvivl om, at der er mange byggesten i de hidtidige kræftplaner, 

som også mangler at blive lagt på plads. Men jeg tvivler på, at det er nok i sig 

selv til at begrunde en Kræftplan IV, lyder det fra Jes Søgaard.

– Politiske handlingsplaner skal indeholde noget nyt for at vække den for-

nødne politiske interesse. Her mener jeg ikke, der er tilstrækkeligt gods 

T E M A  ∙  N AT I O N A L E  K R Æ F T P L A N E R
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Der er mange byggesten i Kræftplanerne, 
som mangler at blive lagt på plads.

i en mere eller mindre systematisk opsamling på noget, som allerede har 

været på dagsordenen. Denne opsamling mener jeg til gengæld, vi skal 

have, men den kan godt gennemføres inden for de allerede eksisterende 

beslutningskanaler. Og den økonomiske side kan føres frem som punkter i 

økonomiforhandlingerne med finansministeriet, vurderer Jes Søgaard. Han 

anerkender samtidig, at de politiske handlingsplaner kan have en betydelig 

gennemslagskraft.

– De kan gøre en meget stor forskel. Det politiske fokus sætter spor helt ud 

i administrationen på de enkelte sygehuse. Sygehusdirektionen må stå sko-

leret over for regionsdirektionen, når det handler om at overholde ventetider, 

pakkeforløbstider og andre konkrete mål fra handlingsplanerne, og derfor 

bliver det virkelig prioriteret, siger han.

Økonomisk udfordring
Og Jes Søgaard er ikke i tvivl om, at den eksplosive vækst i antallet af kræft-

patienter kan blive en økonomisk udfordring for sundhedsvæsenet.

– Vi kommer helt sikkert til at skulle bruge flere penge. Men vi har også en 

årrække frem til 2025 til at søge organisationsmæssige løsninger, som kan 

bidrage til at få enderne til at mødes. Vi kan ikke bare regne med, at det kan 

klares ved at bede personalet løbe hurtigere, siger han.

– Jeg har forhørt mig forskellige steder om, hvordan man har tænkt sig at 

imødekomme det stigende pres. Et automatsvar, som vist mere handler 

om, at man ikke magter at skulle forholde sig til problemet, er, at det må vi 

klare via effektiviseringer. Et andet mere realistisk bud, jeg har hørt, er, at 

når efterspørgslen overstiger kapaciteten, bliver der prioriteret – typisk ved 

at tage de mest akutte udfordringer ind først på bekostning af de mindre 

akutte, siger Jes Søgaard, som selv har forslag til, hvordan man økonomisk 

kan arbejde mere effektivt med at få lukket kløften mellem kapacitet og 

efterspørgsel.

– Jeg tror, vi i højere grad kan indarbejde plankrav og incitamentsstrukturer 

i vores økonomistyring og tildeling af puljemidler til specifikke aktiviteter. For 

eksempel kunne man stille krav om, at adgangen til 80 procent af aktivitets-

definerede puljemidler var betinget af, at man regionalt havde udarbejdet en 

plan for, hvordan man ville opnå en konkret målsætning på det specifikke 

område. Udbetalingen af de 20 procent kunne så gøres betinget af, at målet 

bliver nået, siger han.

– Mange vil nok stejle, men vi har faktisk set mange eksempler på, at øko-

nomiske incitamenter virkelig har gjort en forskel. Money talks, påpeger Jes 

Søgaard.

Plads til andre elementer
– Når du har handlingsplanen og den nyhed, der skal bærer den, kan du 

godt fylde andre elementer på. Det kunne for eksempel være – som mange 

taler om – at give kvaliteten i kirurgien endnu et løft. Det kunne også være 

opfølgning på nogle af de byggesten fra de tidligere planer, som trænger 

til at blive lagt endeligt på plads, for eksempel sikring af rammerne for de 

multidisciplinære patientkonferencer.

- Et andet eksempel, som ligger mig på sinde, er at fokusere på udviklingen 

af den patientoplevede kvalitet, som bliver en stadig vigtigere faktor i plan-

lægningen af et tidssvarende offentligt sundhedsvæsen. Vi har haft meget 

fokus på ventetider og patienttilfredshedsmålinger, men der er også andre 

elementer, som har betydning for det, vi kalder den patientrelaterede livskva-

litet. Her, mener jeg, har vi en stor udfordring, som også kunne få plads i en 

kommende kræfthandlingsplan, slutter Jes Søgaard.
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Fra kontrol til opfølgning

I foråret 2014 skal nye opfølgningsforløb for kræft afløse de nuværende kon-

trolforløb. Manglende evidens for effekten af de nuværende forløb er ifølge 

sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag begrundelsen for, at der er 

behov for udvikling af nye forløb. 

– Det kan godt være, at de automatiserede kontroller giver en tryghed, men 

det er falsk tryghed i den udstrækning, at der ikke er dokumentation for, at 

de virker, lød forklaringen fra ministeren, da hun i april skulle stå på mål for 

det igangværende projekt med at formulere nye opfølgningsforløb1.

Sundhedsstyrelsen har nedsat 14 arbejdsgrupper, der skal udarbejde nye 

opfølgningsforløb for kræft på baggrund af en generisk model. Opfølgning 

for brystkræftpatienter forventes at være en af de første beskrivelser, der 

ligger klar.

Opfølgning frem for kontrol
Med ordet opfølgning ønsker Sundhedsstyrelsen at signalere, at der er tale 

om mindre systematisk overvågning end i de nuværende kalenderstyrede 

kontrolforløb. Fokus rykkes i stedet til løbende, individualiserede kontakter 

efter afslutning af den initiale behandling omfattende en bred vifte af indsat-

ser, herunder også rehabilitering. Medlem af arbejdsgruppen for brystkræft, 

professor overlæge Niels Kroman, Rigshospitalet, hilser forløbsprojektet 

velkommen og fremhæver, at det nye begreb i lige så høj grad handler om 

forventningsafstemning. 

– Ændringen fra kontrol til opfølgning handler om at få flyttet fokus til der, 

hvor vi kan gøre en forskel. Vi skal følge op, så vi kan se, hvilke senfølger 

sygdommen og behandlingen giver, og hvad vi kan gøre ved det. Det er 

helt afgørende, at vi får forklaret patienterne dette, så vi fjerner flest mulige 

unødvendige bekymringer, siger Niels Kroman.

 Han understreger, at den kalenderstyrede kontrol ikke har nogen reel ind-

virkning på patienternes overlevelse.

– Hvis en kræftsygdom vender tilbage med metastaser i kroppen, er syg-

dommen ikke kurabel. Og der findes ingen dokumentation for, at tidlig op-

sporing af et systemisk tilbagefald gør nogen forskel. Det hverken forlænger 

patienternes liv eller forbedrer deres livskvalitet, siger han. 

– Der findes ingen dokumentation for, at tidlig opsporing af et systemisk tilbagefald gør 
nogen forskel, siger professor overlæge Niels Kroman, Rigshospitalet.

Sundhedsstyrelsen står i spidsen for et stort projekt, som skal erstatte de hidtidige kalenderstyrede kontrolforløb efter 
kræft med opfølgningsforløb, som sætter øget fokus på rehabilitering og overvågning af senfølger. Projektet har som 
udgangspunkt fået en blandet modtagelse – vi tager bestik af holdningen hos en kliniker og en patientrepræsentant.

1) Slut med fast kontrol af tidligere kræftsyge, Jyllands-Posten, 12. april, 2013
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•	 I	december	2012	igangsatte	Task	Force	for	Patientforløb	på	Kræft-	

 og Hjerteområdet arbejdet med at udvikle nye opfølgningsforløb for   

 kræftpatienter.

•	 Arbejdet	med	opfølgningsforløbene	ventes	afsluttet	i	foråret	2014.	

•	 En	generisk	model	danner	ramme	for	14	nye	opfølgningsforløb.

•	 Formålet	er	at	skabe	opfølgningsforløb,	der	er	fagligt	baserede,	

 ensartede og tilpassede den enkelte patient. 
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Nye opfølgningsforløb for kræft

– Hvis du venter, til patienterne får symptomer, og målrettet udreder sympto-

merne, lever de præcis lige så længe, som hvis behandlingen blev igangsat 

tre måneder tidligere, hvor man har opdaget et tilbagefald ved en billed-

undersøgelse, siger Niels Kroman.

Mangelfuld evidens
De nuværende kontrolforløb kritiseres for manglende evidens, men ifølge 

Niels Kroman er der en risiko for, at vi havner i samme problematik, hvis der 

ikke følges op på de nye forløb i form af interventionsstudier. 

– Vi mangler et evidensgrundlag, der kan styrke vores valg af den bedste 

intervention. Til gengæld har vi god dokumentation for risikoen for senfølger. 

Vi ved bare ikke altid, hvilken behandling der er mest relevant at sætte ind 

med og hvornår, siger Niels Kroman. 

Opfølgning hos den praktiserende læge
Hos Dansk Brystkræft Organisation vækker det bekymring, at der i forløbene 

er lagt op til, at de praktiserende læger skal inddrages i højere grad, end 

tilfældet er i dag. 

– Jeg har det ikke så godt med, at man vil lægge mere opfølgning og 

kontrol ud til de praktiserende læger. Det kræver, at de er meget mere 

vidende, end de er i dag, siger Randi Krogsgaard, formand for Dansk 

Brystkræft Organisation. 

– Der er mange symptomer, der kan overses. Det er også en bekymring, 

som jeg oplever hos vores medlemmer. De er meget utrygge ved, hvad det 

er, de selv skal kigge efter, når de først er blevet færdigbehandlet. Og de 

føler sig ikke sikre på, at deres læge opdager et tilbagefald i tide. Det kan for 

eksempel handle om lungemetastaser, som fejldiagnosticeres og behandles 

som astma igennem længere tid, uddyber hun.

Niels Kroman forstår bekymringen. Han mener, at inddragelsen af de prakti-

serende læger i opfølgningen ikke kan stå alene.

 

– Det er helt utænkeligt, at de praktiserende læger kan vide alt om alle 

senfølger af alle kræftformer. For at de kan involveres på en forsvarlig måde, 

mener jeg derfor, det er nødvendigt at oprette senfølgeklinikker på sygehu-

sene, som lægerne kan støtte sig op af og henvise til, hvis de får mistanke 

om, at en patient kan være ramt af senfølger efter en kræftbehandling, 

mener Niels Kroman.

Det handler om at få flyttet fokus til der, 
hvor vi kan gøre en forskel.

Formanden for Dansk Brystkræft Organisation, Randi Krogsgaard, er på sine med-
lemmers vegne bekymret over de praktiserende lægers rolle i de nye opfølgningsforløb. 
(Foto: Britt Nørbak)
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10 år med Second opinion 
har gjort en forskel
Second opinion-ordningen blev født i 2003 i en slags mistillid til, om den danske kræftbehandling var på omgangs-
højde. Frede Olesen, formand for Kræftens Bekæmpelse, og Hans von der Maase, professor og klinikchef på Rigs-
hospitalet og medlem af ordningens ekspertpanel fra starten i 2003, er enige om, at ordningen siden har bragt me-
get godt med sig. De er også enige om, at den i fremtiden først og fremmest skal medvirke til at sikre patienternes 
tillid – men måske ikke helt om, hvordan det skal ske.   

– Ingen tvivl om det. Second opinion-ordningen har igennem de seneste 

10 år været en vigtig driver for mange af de store fremskridt, som har fundet 

sted i det danske kræftbehandlingssystem, slår formanden for Kræftens 

Bekæmpelse, Frede Olesen, fast.

Perspektiv & debat er sammen med kræftformanden taget på besøg hos 

professor og klinikchef på Rigshospitalets onkologiske afdeling Hans von der 

Maase, som fra starten i 2003 har været centralt placeret i Second opinion-

ordningen som medlem af dens ekspertpanel. 

– Et sikkert tegn på succesen er, at vi siden 2008 har set et meget iøjne-

faldende fald i antallet af sager, som behandles i ordningen – fordi de 

behandlinger, som patienten bør have adgang til, allerede tilbydes på landets 

kræftafdelinger, siger Hans von der Maase. 

Formålet med besøget er at gøre status over den jubilerende ordnings 

virke – og for at høre, om der efter de første 10 år kunne være behov for en 

opdatering af dens arbejdsgrundlag. Frede Olesen har da også indspark med 

til den diskussion 

– Succesen skal der ikke røres ved, men måske er tiden blevet moden til at 

styrke patienternes ret til at initiere en second opinion, siger han. Det vender 

vi tilbage til. Først skal vi rundt om, hvad der satte det hele i gang, og hvilken 

betydning ordningen har haft.

Visionær adgang til nye behandlinger 
– Omkring årtusindeskiftet var der kommet fokus på det danske efterslæb i 

kræftoverlevelsen i forhold til de øvrige nordiske lande, og på en eller anden 

måde blev dette – retfærdigt eller ej – koblet ret ensidigt til en opfattelse af 

mangler i den danske kræftbehandling. Samtidig oplevede vi en stigende 

trafik af kræftpatienter, som rejste til udlandet for at modtage behandlinger, 

som de ikke kunne få herhjemme, husker Hans von der Maase.

– Det lykkedes ad politisk vej at få afsat en pose penge til at understøtte 

denne rejseaktivitet. Men heldigvis lykkedes det også – og det var Sund-

Frede Olesen, formand for Kræftens Bekæmpelse og Hans von der Maase, 
professor, klinikchef og medlem af Second opinion-panelet.

T E M A  ∙  N AT I O N A L E  K R Æ F T P L A N E R
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Måske er tiden blevet moden til at styrke 
patienternes ret til at initiere en second opinion.

hedsstyrelsens fortjeneste – at få kanaliseret midlerne ind i et særdeles visio-

nært system, som både tilgodeså patienterne og samtidig sikrede, at rejserne 

kunne gennemføres på baggrund af en faglig rådgivning, forklarer han. 

– Det visionære, som i princippet stadig gælder, er, at når der kommer nogle 

interessante nye data, så har vi muligheden for at kunne tilbyde den nye 

behandling ved at henvise patienter til udlandet, indtil det bliver muligt at 

hjemtage den til Danmark. Det sætter samtidig et pres på for at få behand-

lingerne indført som tilbud i Danmark hurtigst muligt. Det er i international 

sammenhæng helt enestående, uddyber Hans von der Maase.

– De unge uddannelsessøgende læger kan i dag slet ikke forstå, at det den-

gang var nødvendigt at presse de nye behandlinger igennem via visitering 

til udlandet, og det ser jeg som et klart tegn på ordningens succes. I dag 

opfattes det som helt naturligt, at vi selvfølgelig hurtigst muligt skal stille nye 

virksomme behandlinger til rådighed for vores patienter, og allerhelst hjem-

tage dem som vores egne behandlingstilbud til patienterne, tilføjer han.   

Tre elementer i succesen
– Jeg er meget enig i, at innovationskraften og opbremsningen i kræftturis-

men er to af ordningens meget store fortjenester.  Den tredje store succes, 

mener jeg, har været ordningens bidrag til, at vi i dag stort set er ude over 

det problem, at på sygehus A kan jeg få, men på sygehus B kan jeg ikke få, 

siger Frede Olesen.

– Da den første årsrapport kom, kan jeg huske, at jeg var rystet over, at I 

kunne henvise til en mulig behandling et andet sted i Danmark i omkring 30 

procent af jeres afgørelser, husker kræftformanden.

– Enig, og jeg må nok også indrømme, at det var lidt af en øjenåbner at blive 

placeret centralt i ordningen og se, at ting, som forekom mig helt indlysende,  

ikke nødvendigvis var standarden alle steder. Det var både manglende tilbud 

og forskelligartede tilbud, som var baggrunden for den statistik, siger Hans 

von der Maase, som for retfærdighedens skyld understreger, at ikke alle 

panelets råd om behandling andet sted i landet var klinisk relevante.

– Det kan de ikke være, når man ikke sidder direkte over for patienten – og 

for eksempel ikke ved, hvilke muligheder der allerede har været drøftet og 

afvist som irrelevante, forklarer han.

Et skifte
– Harmoniseringseffekten var vigtig, men det var en af de sidegevinster, som 

kom til, siger Hans von der Maase. 

– Fokus fra starten var entydigt henvisningen til eksperimentel behandling i 

udlandet, og i de første to år, og især det første, tør jeg godt sige, at vi blev 

udsat for massiv kritik fra alle kanter. Det var fra kolleger, som følte sig under-

løbet, og fra politikere og Kræftens Bekæmpelse, som mente, vi sendte for få 

patienter af sted, husker han.

– Jeg må så indrømme, at jeg havde – og stadig har – svært ved at forstå, 

hvordan man kunne kritisere os for manglende risikovillighed uden at kende 

sagerne. For det kunne vel ikke være meningen, at vi skulle sende folk af sted 

til noget, som de ikke ville have gavn af, siger Hans von der Maase.  

– Men meget hurtigt efter de første to år oplevede vi et markant skifte i især 

kollegernes holdning til os. Der opstod tillid til vores faglige vurdering og 
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kollegerne oplevede et øget administrativt og politisk fokus på kræftbehand-

linger, som forbedrede deres egne muligheder for at hjælpe patienterne. 

Men lægefagligt ændredes holdningen også. Lidt forenklet kan man sige, at 

”skal	vi	nu	ikke	lige	se	en	undersøgelse	til”	ændrede	sig	til	”nye	gennembrud	

skal	bringes	ud	til	patienterne	så	hurtigt	som	muligt”,	husker	han.

Frede Olesen tilføjer:

– Det, der også skete, var, at de enkelte specialer begyndte at tage ansvar 

for hele kæden, hvilket var et stort fremskridt, fordi de problemer, vi havde, i 

høj grad lå i kædeovergangene. Vi er langt fra i mål med dette, men der sker 

fremskridt. På den måde bidrog Second opinion-odningen også til at bane 

vej for den meget lykkelige udvikling med etableringen af det multidiscipli-

nære samarbejde og formulering af akutpakkerne.   

 

Second opinion – en patientret
Tilbage til diskussionen om ordningens fremtid.

– Vi har i Kræftens Bekæmpelse et stærkt ønske om at styrke den afgørende 

tillid mellem patienten og den behandlende læge via en lille ændring af 

magtbalancen i adgangen til second opinion. I dag er det den behandlende 

kræftlæge, der initierer. Vort ønske er, at det skal være en ret for patienten 

selv at kunne initiere second opinion via enhver læge i behandlingskæden. 

Vores forventning er, at alene muligheden vil styrke tilliden, og at mange 

sager i øvrigt vil blive løst i dialog, inden det overhovedet bliver nødvendigt at 

rejse dem for Second opinion-panelet. 

– Det er stadig en helt central værdi ved ordningen, at vi har en fabelagtig 

mulighed for at trække nye virksomme behandlingstilbud ind på et meget 

tidligt tidspunkt. Når det er sagt, betragter jeg allerede second opinion som 

en ret for patienten. Jeg har svært ved at forestille mig læger, som – og vi 

taler ikke bare om at nægte – ikke vil hjælpe sin patient med at få et ønske 

om second opinion bragt videre, siger Hans von der Maase. 

– Ja, men de findes desværre derude. Det ved jeg både fra mit virke i almen 

praksis og fra de klagesager, vi ser i Kræftens Bekæmpelse. De er et fåtal, 

men de forårsager til gengæld uforholdsmæssigt stor utryghed og usikker-

hed, indvender Frede Olesen.

– Enig, men mit synspunkt er, at hvis vi vælger at formulere det som en ret 

for patienten, skal vi være endog meget skarpe med hensyn til at definere, 

hvornår en second opinion er på sin plads. Jeg tror ikke, at en ret i sig selv 

vil skabe mistillid, men jeg frygter, at systemet risikerer at tiltrække sager, 

som i virkeligheden bør føres frem som klagesager eller på anden vis. Vi har 

i dag mange sager af den type, hvor vi svarer, at det udredningsforløb og 

den behandling, der allerede er foreslået, svarer til, hvad vi vil anbefale. Men 

nogle gange sidder vi med en fornemmelse af, at vi ikke har taget stilling til et 

fagligt spørgsmål, men snarere en potentiel klagesag. Og så er det jo ikke os, 

lyder svaret fra Hans von der Maase. 

Et charter
– Derfor mener vi heller ikke, at det skal være en lovfæstet ret, men en ret, 

som hviler på en slags aftale mellem lægerne og regionerne og andre rele-

vante parter, kvitterer Frede Olesen. 

Jeg betragter allerede second opinion 
som en ret for patienterne.
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– På et mere overordnet plan er det vores håb, at vi med de onkologiske sel-

skaber, kirurgiske selskaber, Lægeforeningen og Danske Regioner kan blive 

enige om en slags charter, der stimulerer til et løbende krav om dialog og til 

at forhindre, at man som læge udøver magt i samtalen med patienten. Selv-

følgelig skal lægen i sin dialog kunne give udtryk for et fagligt standpunkt. 

Men jeg ser både i onkologien og mange andre steder i sundhedsvæsenet 

alt for mange eksempler på læger, der ikke i tilstrækkelig grad magter – og 

værdsætter – dialogen. Magter du dialogen, vil patienten næsten automatisk 

have tillid til systemet.

Og her mødes standpunkterne så alligevel.

– Det er jo et spørgsmål om hele vores værdigrundlag. Og det svarer til, hvad 

jeg selv fremfører, når jeg underviser og er ude at holde foredrag om Second 

opinion-ordningen. Så noget i den stil vil jeg bakke helt op om, siger Hans 

von der Maase. 

Årsrapport 2012: Second opinion-ordningen og eksperimentel kræftbehandling, Sundhedsstyrelsen, 2013.
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Figur 1. Antal patienter vurderet under ordningen 
om eksperimentel behandling 2003 - 2012
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Ingen 
lunge-
kræft-
patient 
skal stå 
alene!
Perspektiv & debat tegner et portræt af Alice Skjold 
Braae - en ildsjæl der de sidste 9 år har dedikeret de 
fleste af sine vågne timer til at være det lyttende øre, 
den trøstende skulder og ikke mindst talerør for danske 
lungekræftpatienter og deres pårørende. 

Portræt af en Ildsjæl

I efteråret 2013 søsatte vi i Patientforeningen Lungekræft kampagnen 
”Vi elsker dine lunger – pas godt på dem” for at udbrede kendskabet til 

symptomerne på lungekræft, fortæller Alice Skjold Braae.
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Alice Skjold Braae, 66 år, er lungekræftoverlever, formand for Patientforenin-

gen Lungekræft – og en væsentlig årsag til, at foreningen i dag har udviklet 

sig til at være en handlekraftig patientforening, der sætter lungekræft på 

landkortet. Desuden er hun medlem af bestyrelsen i Dansk Lunge Cancer 

Gruppe samt medlem af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse.

– Til februar er det 12 år siden, at jeg fik konstateret lungekræft. Da min 

behandling var vel overstået, fik jeg at vide, at nu skulle jeg gå hjem og leve 

så normalt som muligt. Men hvordan gør man lige det? Det var der, jeg 

besluttede, at jeg ville arbejde for, at ingen lungekræftramte eller pårørende 

skal stå alene, fortæller Alice Skjold Braae. Og det var en beslutning, som 

blev påskønnet i behandlingssystemet.

– Det havde i mange år været helt umuligt at stable en patientforening for 

lungekræftpatienter på benene, fordi disse patienter, i modsætning til for 

eksempel brystkræftpatienter, ofte var meget syge, og kun få overlevede. I 

dag er Alice lungekræftoverlever, men da hun i sin tid gik ind i foreningen, 

svævede hun stadig i usikkerhed. Det tager jeg virkelig hatten af for, lyder 

det fra overlæge Peter Meldgaard fra Aarhus Universitetshospital, som igen-

nem årene har fulgt Alice Skjold Braae og patientforeningen. 

– Patientforeningen Lungekræft gør et kæmpe arbejde for at sætte fokus 

på lungekræft blandt befolkningen samt skabe den nødvendige politiske 

bevågenhed til at sikre, at der bliver allokeret midler til forskning og givet 

de rette tilbud til patienterne. Når vi fagfolk skal udvikle behandlinger, skal 

vi også kende patientens stemme, og også i den forbindelse er det vigtigt, 

at patienterne er organiseret i en forening, som kan fungere som talerør for 

dem, fortæller Peter Meldgaard, der beskriver Alice Skjold Braae som en 

ligefrem og ikke særlig formel type:

- Hvis hun har brug for et råd til en af sine patienter, så kan hun godt finde 

på at ringe til mig. Hun er utrolig engageret og meget direkte, og det kan jeg 

egentligt ret godt lide, siger Peter Meldgaard.

Ikke klassens stille pige
Og det er ikke kun Peter Meldgaard, Alice Skjold Braae kan finde på at ringe 

til. Kampen for at forbedre lungekræftpatienters forhold er hendes hjertebarn, 

og hun er ikke bleg for at gribe telefonen og ringe til politikere og ministre, 

hvis hun læser eller hører om noget, som hun mener, ikke er godt nok. 

Hun er langt fra klassens stille pige, og netop hendes ligefremhed og enga-

gement går igen, når man beder folk beskrive Alice Skjold Braae:

- Hun er en meget dedikeret og udadvendt person. Jeg har arbejdet sam-

men med Alice, siden vi tog de første skridt til at etablere Patientforeningen 

Lungekræft tilbage i 2004, og vi har da haft vores bataljer. Men man er aldrig 

i tvivl om, hvor man har Alice. Hun siger, hvad hun mener, og man kan altid 

regne med det, hun siger. Og så bærer hun ikke nag, og det er en rigtig 

Februar 2002: 

Alice Skjold Braae får konstateret lungekræft. 

December 2002: 

Alices behandling afsluttes.

Juni 2003: 

Alice begynder at arbejde i Igen, Kræftens Bekæmpelses genbrug 

i Roskilde.

September 2004: 

Indledende møde hos Kræftrådgivningen i Lyngby om muligheden 

for at opstarte et netværk for lungekræftpatienter.

November 2004: 

Der afholdes for første gang International Lungekræftdag i 

Danmark. Der bliver i den forbindelse stiftet en arbejdsgruppe 

med deltagelse af dedikerede fagfolk samt fem lungekræftpatienter, 

som skal arbejde for at stifte en patientforening.

Maj 2005: 

Der afholdes stiftende generalforsamling for Patientforeningen 

Lungekræft, hvor Alice bliver valgt som formand.

Maj 2011: 

Alice bliver medlem af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse.

September 2009: 

Alice bliver medlem af Dansk Lunge Cancer Gruppes bestyrelse.

April 2013: 

Patientforeningen Lungekræft ændrer sine vedtægter, så pårørende 

og efterladte nu også kan vælges ind i bestyrelsen. Formålet er at 

gøre foreningen stærkere og mindre sårbar.
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god egenskab, fortæller Vagn Jespersen, medlem af Patientforeningen 

Lungekræfts bestyrelse.

- Da jeg mødte Alice, var mit første indtryk, at hun var en meget stærk 

personlighed, og at der ikke var nogen tvivl om, at hun skulle være formand 

for foreningen. Det har vist sig at holde stik. Hun kan til tider være noget 

egenrådig og arbejder indimellem efter devisen, at det er lettere at få tilgi-

velse end tilladelse, men hun har et stort overblik, masser af gode ideer og 

en imponerende energi, fortæller Vagn Jespersen.

Hvad mutter gør … 
Det er da heller ikke første gang, at Alice Skjold Braae hører dette:

–	Min	far	sagde	altid,	at	”Alice	hun	farer	op	som	en	løve,	men	falder	ned	som	

et	lam”,	og	det	er	nok	rigtigt,	fortæller	hun	og	beskriver	selv	sit	engagement	

som både en styrke og en svaghed: 

– Mit drive og mit engagement er min største styrke, fordi jeg ikke er bange 

for at stikke næsen frem, selvom det indimellem giver nogen slag. Jeg er 

ikke formand for Patientforeningen Lungekræft for at please alle, men for at 

kæmpe for at forbedre forholdene for lungekræftramte og deres pårørende. 

Men det er også min største svaghed, fordi jeg nogle gange forventer, at 

alle andre skal leve op til mit engagement og min perfektionisme, forklarer 

hun og tilføjer, at hun derfor nogle gange har haft svært ved at uddelegere 

opgaver og ansvar til resten af bestyrelsen:

– Men jeg er begyndt at indse, at jeg bliver nødt til i højere grad at uddele-

gere, og at hvad mutter gør, ikke altid er det eneste rigtige. Simpelthen for 

at få tid til de arbejdsopgaver, jeg er bedst til og brænder mest for – som 

for eksempel at tale med lungekræftpatienter og pårørende, eller at sætte 

lungekræft på mediernes og politikernes dagsorden, forklarer Alice Skjold 

Braae, der privat er gift med Leif, som igennem årene har været en solid 

støtte og bakket 100 procent op om hendes arbejde i foreningen. Sammen 

har de tre børn og 11 børnebørn, som også optager meget af hendes tid.

De sidste 9 år har Patientforeningen Lungekræft inviteret patienter, pårørende, sundhedspersonale, politikere og journalister til International Lungekræftdag. 
Her ses Alice Skjold Braae på talerstolen til International Lungekræftdag i 2010.
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Mentor fra fagmiljøet
I mange andre lande er formanden for lungekræftpatientforeningerne ikke 

en patient, men en læge eller en anden fagperson. Men da Patientforeningen 

Lungekræft blev etableret, stod det fra starten klart, at det skulle være en 

patient, der sad som formand. 

– Der har været rigtig meget fagligt, som jeg har skullet sætte mig ind i. Når 

jeg deltager på faglige konferencer og kongresser, er der da også stadig 

nogen gange, hvor jeg skal holde tungen lige i munden for helt at forstå, hvad 

der bliver talt om, når de taler om randomiserede undersøgelser, progres-

sionsfri overlevelse og så videre. Men så er jeg ikke bleg for at hive fat i en af 

de mange danske lungekræftlæger, jeg efterhånden har lært at kende, og få 

dem til at forklare det for mig, fortæller hun.

Især én person har spillet en særlig rolle og fungeret som mentor og spar-

ringspartner for Alice Skjold Braae:

– Den tidligere DMCG-formand Torben Palshof har været med helt fra star-

ten og hjulpet og støttet mig. Jeg mødte ham første gang til et møde i Aarhus 

i 2006 og blev dybt grebet af hans personlighed og hans engagement. Han 

har blandt andet været med som moderator på International Lungekræftdag 

lige siden og har hjulpet med at tilrettelægge programmet, og jeg har altid 

kunnet ringe til ham. Det har betydet alverden for mig, understreger hun.

Fremtiden
Når man spørger Alice Skjold Braae om hendes ambitioner for Patientfor-

eningen Lungekræfts fremtid, falder svaret prompte: 

– Vi skal fortsat være en forening, der gør en forskel. Vi er allerede i dag 

en landsdækkende forening, men vi skal have lokale afdelinger rundt om i 

landet, som i højere grad kan afholde lokale møder, være til stede i de lokale 

kræftrådgivninger og fungere som bisiddere på hospitalerne. Måske ligger 

det ikke længere så langt ude i fremtiden, efter at vi i april i år vedtog, at 

pårørende og efterladte også kan sidde med i bestyrelsen. Vi har i dag en 

stærk, handlekraftig og forholdsvis nysammensat bestyrelse, hvor både 

patienter, pårørende og efterladte er repræsenteret. Så fremtiden tegner lyst, 

slutter Alice Skjold Braae.

Jeg er her ikke for at please, men for at kæmpe 
for lungekræftramte og deres pårørende!

Det mest motiverende og givende er…
…når jeg hjælper lungekræftramte til at se, at det er et håb og et lys 

for enden af tunnelen. Hvis jeg for eksempel har haft en patient i rø-

ret, som var helt nede, og jeg efter en lang snak til sidst kan høre et 

lille smil i hans eller hendes stemme. Så føler jeg, at jeg har gjort en 

forskel. Eller når jeg er ude på lungekræftskolerne og holde oplæg, 

og patienterne bagefter kommer hen og siger, at det giver dem håb 

at høre min historie og møde én, som har vundet kampen. 

Det giver mig også et sus, når mange ugers hårdt arbejde kulmine-

rer med et vellykket arrangement med masser af deltagere – så er 

jeg fyldt med endorfiner og føler mig flyvende. Eller når vi på Fagligt 

Selskab for Kræftsygeplejerskers landskursus møder en masse 

kræftsygeplejersker, som giver os et klap på ryggen og fortæller os, 

hvor meget vores arbejde betyder. Det føles rigtig godt og giver mig 

energi til at kæmpe videre. 

Det får mig ned i kulkælderen…
…når vi har sendt nyhedsbreve ud til vores medlemmer og mod-

tager returposten. For så ser jeg, hvor mange der har tabt kampen 

mod sygdommen. Det gør mig ked af det. Jeg bliver også vred, når 

jeg bliver konfronteret med, hvor stigmatiseret lungekræft stadig 

er, og hvor svært det er at få fokus på sygdommen i forhold til for 

eksempel brystkræft. 
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Siden 2000 har vi udfoldet tre omfattende kræftplaner i sundhedsvæsnet. 

Vi har drevet aktiviteten i vejret og skridt for skridt nedbragt dødeligheden 

blandt kræftpatienterne. Kræftområdet er for langt de fleste patienter vel-

fungerende og med høj faglig standard. Er det så tid til endnu en omfattende 

kræftplan? Nej, det mener jeg faktisk ikke, at det er.

Kræftplaner
Efter de to tidligere kræftplaner fra 2000 og 2005 er der sket rigtigt meget på 

kræftområdet. Der er bl.a. introduceret pakkeforløb for kræft, og der er sat 

gang i en omfattende samling af kræftudredning og –behandling på færre 

enheder i forbindelse med planlægning af specialerne og regionernes arbejde 

med hospitalsplaner.

Fokus har med de første kræftplaner været på forbedring af den kliniske 

kræftbehandling, herunder reduktion af ventetid til udredning og behandling. 

Her har pakkerne givet et gevaldigt løft. Med Kræftplan III er der sat fokus på 

en øget helhedsindsats på kræftområdet, hvor der stræbes efter høj interna-

tional kvalitet også i det tidlige forløb og efterforløbet. 

Det uomtvistelige kvalitetsløft er skabt gennem et inspirerende og konstruk-

tivt samarbejde mellem alle de centrale aktører – dvs. regioner, de faglige 

fora - eksempelvis DMCG’erne – og med Sundhedsstyrelsen og Sundheds-

ministeriet. Der har generelt været en betydelig og engageret indsats af 

hele det sundhedsfaglige og administrative miljø omkring implementering af 

kræftplanerne.

Men der er stadig udfordringer. Pakkeforløb løser nemlig ikke alt. Heller ikke 

selvom de er velfungerende overordnet set og i et multidisciplinært set up har 

medført kortere forløbstider. Det er en af de vigtigste opgaver at få løst på 

kræftområdet i den kommende tid.

De mange nye kræftpatienter
Ikke bare de vanskelige forløb byder på en udfordring. I de kommende 12 år 

vil antallet af kræfttilfælde i Danmark nemlig stige med over 50 procent. Det 

viser nye tal fra den nordiske kræftdatabase NORDCAN. Alene i år vil 37.000 

danskere få diagnosen kræft mod 34.500 i 2011. I 2026 vil det samlede antal 

kræfttilfælde i Danmark nå næsten 52.000. Det er ret voldsomt.

Stigningen skyldes først og fremmest, at danskerne bliver ældre og ældre. 

Oveni kommer de livsstilsfaktorer, der øger vores risiko for kræft, som for ek-

sempel overvægt, alkohol og ikke mindst rygning. F.eks. vil antallet af tilfælde af 

lungekræft blandt kvinder stige med hele 18 procent alene inden for de næste 

tre år. 

Der er ingen tvivl om, at vi nu i regionerne må analysere behovet for yderli-gere 

kapacitet, så vi kan håndtere det øgede behov for diagnostik og behandling, 

der kommer i de kommende år. Vi skal finde ud af, hvordan vi får mere sundhed 

for pengene også på kræftområdet. Og samtidig bliver der uden tvivl også brug 

for at indgå dialog med centrale aftalepartnere 

om udfordringerne.

Tager fat på udfordringer
Jamen, er det så ikke netop den slags, der skal indgå i en ny kræftplan? Nej, 

det er efter min mening ikke en ny forkromet plan, der skal løse det her. I 

virkeligheden er vi nemlig allerede i fuld gang i regionerne og på sygehusene. 

Det, der er brug for nu, er, at personalet får ro til at få arbejdet gjort færdigt og 

få maskineriet til at spille. 

Kræftplanerne har været gode til at sætte turbo på dansk kræftbehandling. 

Men blækket er jo knap tørt fra Kræftplan III. Vi er stadig ved at implementere 

nogle af de meget store indsatser - eksempelvis tarmkræftscreening der kører 

fra 2014.

Der skal en vis ro til implementeringer, og der skal være plads til, at man på de 

enkelte afdelinger kan sætte ind, når pakkeforløbene og kapaciteten momentvis 

udfordres. Samtidig arbejder vi på højtryk med efterbehandling, gode palliative 

forløb og på gode forløb for de patienter, der ikke lige passer ind i kræftpak-

kerne. Alt sammen kræver fokus og en mængde energi hos personalet.

Er der brug for en plan, er det af den helt jordnære slags, der handler om, 

hvordan vi håndterer den enorme mængde nye patienter, der ser ud til at 

komme de kommende år. En kræftplan IV med en masse nye forkromede mål 

er det helt enkelt ikke tiden til – endnu. Vi skal sætte fokus på at komme i mål 

med alle de overordnede mål i kræftpakkerne, samtidig med at der bliver flere 

kræftpatienter. Det er her vi skal sætte ind i den kommende tid.

Ikke tid til en ny 
kræftplan – endnu

Det mener jeg!

Af Bent Hansen, formand for Danske Regioner
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