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En hel bevægelse
synes jeg også, man kan finde det måske bedste 

svar på min bekendtes spørgsmål, nemlig at den 

faglige glød og det kliniske engagement ikke kan 

næres uden forskningens stræben efter hele 

tiden at kunne sikre patienterne en endnu bedre 

behandling. 

Under alle omstændigheder gør det indtryk, når den 

lægelige repræsentant i regeringens forskningspo

litiske råd bekræfter, at viljen til at sikre det danske 

sundhedsvæsen et forskningsmæssigt fundament 

lever i allerbedste velgående. Eller som Liselotte 

Højgaard selv udtrykker det i interviewet: Det er lige 

før, man kan tale om en hel bevægelse! 

God læselyst! 

Lisbeth Nielsen

Læge og marketingdirektør

Roche a/s

For nylig var der en bekendt, som spurgte mig, 

hvorfor læger egentlig skal bruge tid på at forske i 

stedet for bare at passe deres patienter så godt som 

muligt. Vedkommende henviste til, at vi jo ikke har 

de samme forventninger til den efterhånden lange 

række af andre specialister, hvis assistance vi også 

er blevet afhængige af, når vi skal have hverdagen 

og livet til at fungere så godt som muligt.

Spørgsmålet kom nok lidt bag på mig. Det fik mig 

i hvert tilfælde til at stoppe op og udfordre den 

opfattelse, vi som læger har vænnet os til at betragte 

som en selvfølgelighed – nemlig at man ikke rigtigt 

kan blive en god lægelig specialist for sine patienter, 

hvis man ikke også i en eller anden grad er eller har 

været engageret i forskningssammenhæng. 

Set i bakspejlet tror jeg min tøven på min bekendtes 

spørgsmål skyldtes, at der ikke findes ét enkelt og 

udtømmende svar. I virkeligheden findes der nok en 

lang række gode grunde til, at det lægelige hånde

lag er afhængigt af nærkontakt til fagets frontlinje 

gennem aktiv deltagelse i den kliniske forskning.

Jeg er sikker på, at læsningen af artiklerne i dette 

nummers tema vil bekræfte, at der på kræftområdet 

er en lang række gode grunde til at betragte 

behandling og forskning som uadskillelige sider af 

samme udfordring. Men mellem linjerne i temaet 
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perspektiv & debat stiller skarpt på nye 

veje i kræftbehandlingen i Danmark. 

Magasinets formål er at sætte fokus 

på mulighederne og skabe debat om 

udfordringerne i det nationale projekt, der 

skal bringe den danske kræftbehandling 

op på højeste internationale niveau.
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Perspektiv & debats udsendte har sat forsknings

chef Julio Celis fra Kræftens Bekæmpelse i 

stævne. Vi vil gerne prøve at komme lidt mere i 

dybden med, hvad translationel kræftforskning 

er for noget. Mange taler nemlig om det, og når 

det sker, efterlader det nok en forståelse for, at 

hensigten er at sætte patienten i centrum ved 

at bygge bro mellem grundforskningen og den 

kliniske forskning. Men usikkerheden om, hvad 

nyt der egentlig er i dét, melder sig som regel 

også på banen.

Julio Celis er ikke i tvivl. Han har placeret sig i 

forreste linje i et fælleseuropæisk projekt, som er 

stort nok til at tåle at blive omtalt som en mission. 

Den går ud på at få etableret en platform og en 

infrastruktur for den europæiske kræftforskning, 

som kan få gjort endeligt op med de barrierer, 

der stiller sig i vejen for, at Europa kan blive et 

vitalt centrum i kampen mod kræftsygdomme.

menhæng i de mange forskellige indtryk, de får 

fra forskerne. Hvis det skal lykkes at skaffe et 

økonomisk fundament, skal der skabes en fælles 

forståelse for, hvad det er for en opgave der  

skal løses, og hvorfor vi skal gøre det, mener 

Julio Celis. Det er her, translationsaspektet 

kommer ind i billedet.

Hurtigst muligt ud til patienten 
– Hvis ikke kræftforskningen i alle led har fokus 

på så hurtigt som muligt at få oversat den nye 

viden til nye effektive behandlingsmuligheder for 

patienterne, så kan vi ikke få den nødvendige 

støtte fra alle de mange interessenter på 

området. Det kræver vi får formuleret en fælles 

vision, som alle interessenter kan forstå og bakke 

op omkring. Uanset om man er grundforsker, 

klinisk forsker, politiker på europæisk niveau eller 

nationalt niveau, embedsmand, repræsentant 

for en patientorganisation eller noget helt sjette, 

understreger Julio Celis.

Det lyder næsten som om, at translations-

begrebet handler mere om strategi og politik end 

om forskningsmetode?

– Den translationelle approach er en forsk

ningsstrategi, men der er bestemt også tale 

om en politisk udfordring. Den medicinske 

forskningsverden har ikke nogen tradition for 

at interessere sig for det politiske, men det er 

nødvendigt, og det er også min opfattelse, at 

forståelsen herfor er stærkt stigende, siger Julio 

Celis. Sammen med kolleger er han i fuld gang 

med at planlægge en særlig forskningspolitisk 

session til fremme af det translationelle perspektiv 

i kræftforskningen på det næste årsmøde i den 

europæiske cancerorganisation ECCO, som 

afholdes i Berlin i september 2008.

Europa til kamp 
mod kræften

En mand med en mission – forskningschef og 
professor Julio Celis, Kræftens Bekæmpelse, arbej-

der målrettet sammen med kolleger fra en række 
store forskningscentre i Europa på at etablere en 

frontlinje i den globale kamp mod kræften. 

Forskningschef og professor Julio Celis, kræftens Bekæmpelse, vil sammen med europæiske forskerkolleger skabe 
en platform og en infrastruktur for den translationelle kræftforskning i Europa. Det er en gigantisk udfordring, men 
der er grund til optimisme, mener han.

– Vi har forudsætningerne i form af mere end 

50 kræftforskningsinstitutter i Europa, men 

indsatsen har indtil nu været alt for fragmenteret 

og ufokuseret. Når vi ikke er integreret og 

fokuseret, spilder vi en masse kræfter på at 

skabe delresultater uden sammenhæng og alt 

for megen videnskabelig redundans, forklarer 

Julio Celis. Som særlig udnævnt rådgiver for 

EUkommissionen i spørgsmål om kræftforskning 

har han fået stor indsigt i de forskningspolitiske 

udfordringer på den europæiske platform.

– Det er umuligt at mobilisere det nødvendige 

økonomiske grundlag for at løse en så stor og 

kompleks opgave, hvis dem der skal bevilge 

pengene har svært ved at få øje på en sam

T E M A :  F O K U S  P å  K R æ F T F O R S K N I N G E N

Den medicinske forskningsverden har ikke nogen tradition for at interessere sig 
for det politiske, men det er nødvendigt.
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Den 6. november 2007 offentliggjorde 17 ledende repræsentanter for en række europæiske kræftforsknings

centre i Europa et dokument i Stockholm. Dokumentet beskriver underskrivernes fælles intention om at skabe 

en samarbejdsplatform for 1) store forskningscentre, som driver basal, præklinisk cancerforskning samt 2) 

såkaldte CCC’er (Comphrensive Cancer Centers), som integrerer behandling, forebyggelse, forskning og 

uddannelse, og som driver sin forskning med patienten i fokus i hele spektret fra grundforskning over den 

translationelle til den kliniske forskning.

– Det er første gang, at ledende europæiske grundforskere og kliniske forskere på kræftområdet har sat sig 

ned omkring det samme bord og blevet enige om, at de har en fælles opgave at løse, siger Julio Celis.  

– Næste trin i processen bliver at få udvalgt de centre, der som udgangspunkt skal indgå i samarbejdet. Det 

er en af de ting vi skal drøfte, når vi samles til et møde i UNESCOregi i starten af oktober i år. Mødet vil tage 

form af et bredt forum med repræsentanter for alle interessenter på området og har ud over UNESCO også 

Kræftens Bekæmpelse og Initiative for Science in Europe som sponsorer, fortæller han. 

stockholmdeklarationen

Molecular oncology
Plads til Danmark
Du har meget fokus på Europa – er det ikke i lige så 

høj grad en national udfordring?

– Det er bestemt en national udfordring, men ser 

vi i det store perspektiv, er der tale om en opgave, 

som er for stor og kompleks til at blive løst af 

enkelte lande. Hvis projektet skal lykkes, skal vi 

have en kritisk masse, som kun kan tilvejebringes 

via et samarbejde på tværs af landegrænserne i 

Europa, fastslår Julio Celis.  

Bliver der plads til Danmark i den proces?

– Helt bestemt. Vi er herhjemme langt fremme med 

opbygningen af kliniske databaser og biobanker, 

og vi har mange dygtige forskere både inden for 

grundforskningen og den kliniske kræftforskning. 

Men én af ideerne er jo at undgå den videnskabe

lige redundans. Derfor handler det om at fokusere 

vores indsats på områder, hvor vi har særlige 

kompetencer og kan bidrage med noget unikt, 

mener Julio Celis. 

– Danmarks størrelse taget i betragtning vil 

der være et behov for at identificere de nicher, 

hvor vi har de særlige kompetencer. Med 

dette udgangspunkt skal vi så etablere stærke 

relationer og samarbejder på den europæiske 

platform, siger han.

Er der forståelse for dette perspektiv i Danmark?

– Diskussionen om den translationelle approach 

til kræftforskningen er i gang, men foregår stadig 

meget lokalt og båret af enkeltpersoner, og ser 

vi på det økonomiske fundament for den transla

tionelle kræftforskning, er det stadig spinkelt. Så 

der forestår også herhjemme et arbejde med at få 

udbredt kendskabet til og etableret et fundament 

for ideen om at sikre de nye opdagelser den 

hurtigste vej ud til patienterne, vurderer Julio Celis

Det fælles projekt
Perspektiv & debats udsendte har forstået både 

budskabet og perspektivet, men der er stadig en 

lille sten i skoen.

 

Og hvad er så det nye i den translationelle 

approach?

– Man har i grundforskningen og i den kliniske 

forskning haft meget forskellige kulturer, der er 

ikke rigtig nogen tradition for at se sig selv som 

bidragyder til et fælles projekt. Grundforskerne 

har ikke tænkt deres opdagelser videre frem til 

de meget tidskrævende kliniske undersøgelser, 

som er en forudsætning for at kunne etablere de 

nye teknologier som konkrete behandlingstilbud 

til patienterne. Og de kliniske forskere er i høj 

grad fokuseret inden for hver deres disciplin, 

siger Julio Celis. 

– Resultatet er, at vi udvikler vores viden om de 

enkelte komponenter i bilen, mens forståelsen 

for hele bilens måde at fungere på ikke bliver sat 

på dagsordenen. Derfor er det multidisciplinære 

aspekt en integreret del af det at drive translationel 

kræftforskning, forklarer han. 

styre det translationelle perspektiv i kræftforsk

ningen i Europa – derfor er det sammenhold, som 

signaleres med deklarationen, et stort og vigtigt 

skridt fremad, betoner Julio Celis. 

– Udfordringen bliver nu at få etableret en 

organisation og en infrastruktur, som kan danne 

grundlag for at føre ideen ud i livet. Jeg forestiller 

mig ikke, at vi kan få samlet al europæisk kræft

forskning under en hat – det vil blive en alt for tung 

maskine. Men vi skal skabe et flagskib på grundlag 

af et samarbejde mellem de store centre, med en 

effektiv infrastruktur, så vi kan skaffe de nødven

dige ressourcer og tiltrække dygtige forskere fra 

hele verden – og opnå en styrke, som kan gøre os 

konkurrencedygtige med amerikanerne og andre 

stærke forskningsmiljøer ude i verden, siger han.

Betyder det så, at grænsen mellem grundforsk-

ningen og den kliniske forskning langsomt vil blive 

udvisket?

– Nej – grundforskningen er udgangspunktet, fordi 

det er her vi skaber den nye indsigt og viden, som 

efterfølgende skal oversættes til behandlingstek

nologier i den kliniske forskning. Det er derfor, at 

vi taler om vidensbaseret eller opdagelsesdrevet 

translationel kræftforskning.  

Samarbejde med industrien
Jamen har det ikke nærmest været lægemiddelin-

dustriens eksistensberettigelse at prøve at omsætte 

ny viden til nye patientbehandlinger?

– Jo, og jeg ser det bestemt som et stort 

perspektiv at få den akademiske kræftforskning 

og den industrifinansierede forskning til at spille 

meget bedre sammen, end den gør i dag. Det 

mener jeg, at man i nogen grad har overset i EU’s 

rammeprogram, men jeg forventer bestemt, at 

industrien vil deltage og spille en aktiv rolle, når vi 

i den kommende tid skal konkretisere rammerne 

for det fremtidige samarbejde i den europæiske 

kræftforskning, siger Julio Celis.

Og hvor længe varer det så, inden vi har vundet 

kampen mod kræften? 

 

– Det er en ekstrem vanskelig og kompliceret 

udfordring, vi står overfor – derfor synes jeg ikke, 

det giver mening at begynde at give bud på, 

hvornår missionen er fuldført. Men jeg er over

bevist om, at vi meget hurtigt kan komme i gang 

med projektet, og at det også hurtigt vil begynde 

at gøre en mærkbar forskel for kræftpatienterne, 

slutter Julio Celis.– Vi har store forventninger til sessionen på ECCO, 

som traditionelt først og fremmest præsenterer og 

diskuterer forskningsresultater. Formålet er at øge 

forståelsen for integration og samarbejde – og at 

få repræsentanter fra alle dele af kræftforskningen 

til at tale med én stemme, fortæller Julio Celis. Og 

han er optimist. 

Platform og infrastruktur i 
verdensklasse
– EU’s 7. forskningsrammeprogram for 20072013 

har prioriteret den translationelle forskning – og 

det er et godt udgangspunkt, siger han.

– Men det vigtigste, der er sket, er, at vi sidste år 

fik succes med at samle ledende repræsentanter 

fra 19 store kræftforskningscentre fra alle lejre i 

den europæiske kræftforskning. Det resulterede 

i et fælles dokument, Stockholmdeklarationen, 

som udstikker retningslinjerne for etableringen 

af en europæisk platform for en vidensbaseret 

translationel kræftforskning i verdensklasse. Der 

findes i dag ikke instrumenter til at organisere og 

Grundforskningen er udgangspunktet, fordi det er her vi skaber den nye indsigt 
og viden, som efterfølgende skal oversættes til behandlingsteknologier i den 

kliniske forskning.

Julio Celis er chefredaktør for det internationale tidsskrift Molecular 

Oncology. Tidsskriftet, hvis første udgave udkom i juni 2007, sætter 

fokus på nye opdagelser, tilgange og tekniske udviklinger inden for 

grundforskning og opdagelsesdrevet translationel kræftforskning.

Julio Celis peger på, at tidsskriftet har forbedret muligheden for at få 

offentliggjort translationelt forskningsarbejde, og at det dermed også 

vil øge incitamentet for at beskæftige sig med denne forskning. Han 

håber, at tidsskriftet i løbet af 510 år vil befinde sig på top 3 over de 

tidsskrifter, som verdens kræftforskere helst vil publicere i.   

Fjerde udgave af Molecular Oncology udkom i april 2008.

Se: www.molecularoncology.org
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Rundspørge:
klinisk kræftforskning  
i Danmark

T E M A :  F O K U S  P å  K R æ F T F O R S K N I N G E N

– vil været rettet mod at sikre danske kræftpa

tienter et rettidigt behandlingstilbud.

Hvad betyder det for ambitionerne om at styrke 

den kliniske kræftforskning, så den kan bane 

vej for et behandlingstilbud til danske kræftpa

tienter på højeste internationale niveau? Vi har 

sendt spørgsmålet videre til seks nøglepersoner 

fra det onkologiske miljø. Vi har bedt dem give 

bud på:

1.  Hvor gode vi i dag er til klinisk kræft-

forskning i Danmark?

2.  Hvordan regionsomlægningen, kræft-

planerne og senest akutkræftplanen har 

påvirket betingelserne for at drive klinisk 

kræftforskning i Danmark?

3.  Hvilke udfordringer vi står over for i forbin-

delse med at sikre en fortsat udvikling af 

den kliniske kræftforskning i Danmark?

Den patientnære, kliniske forskning er et 

strategisk satsningsområde i Danmark. Alle er 

enige om, at det er en fornuftig og nødvendig 

prioritering for et sundhedsvæsen, der har 

ambitioner om at være med i den internationale 

superliga.

Opbakningen på kræftområdet er selvfølgelig 

også til stede. Alle, som redaktionen har talt 

med i forbindelse med tilrettelæggelsen af 

denne udgave af Perspektiv & debat, er enige 

om, at den kliniske forskning er essentiel, hvis vi 

skal sikre fremtidens danske kræftpatienter et 

behandlingstilbud, som vi kan være bekendt.  

Alligevel har vi fornemmet, at der er noget, 

der distraherer. Afdækningen af, at for lange 

ventetider formodentlig koster unødvendige liv, 

har chokeret og medført, at opmærksomheden 

for en stund – og nok også i en rum tid fremover 

Hvor gode er vi, har vi overhovedet tid til også at forske, og hvad skal vi 
gøre for at sikre kvaliteten i den kliniske kræftforskning i Danmark? 

            

            

klinisk forskning: strategisk 
forskningsprogram 2008

Højeste internationale niveau

”Formålet med dette strategiske forskningspro
gram er at starte nye og styrke eksisterende 
forskningsmiljøer samt medvirke til at styrke 
Danmarks internationale position inden for 
klinisk forskning. Der er stigende behov for 
klinisk forskning, som afprøver nye teknologier 
og nye behandlinger, og som kan inkludere 
et fokus på de organisatoriske forholds 
indflydelse på effektiviteten og resultatet af 
patientens behandling”.

Kilde: Strategisk forskning inden for klinisk forskning, 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen, marts 2008.

”Den danske kræftforskning står relativt stærkt 
og giver således en god platform for, at man 
i Danmark kan medvirke til at omsætte nye 
forskningsresultater til gavn for patienterne. En 
forudsætning for i fremtiden at kunne levere 
moderne behandling, der lever op til kvaliteten 
på det højeste internationale niveau, er, at der 
forskes i alle relevante dele af kræftforløbet”.

Kilde: Kræftplan II, bilag 13 om forskning, Indenrigs- 
og Sundhedsministeriet, juni 2005.   

om ganske få år at kunne være med på højeste 

internationale niveau, også når det gælder 

forskningen.

3. – De kommende års udfordring for den 

kliniske kræftforskning herhjemme er primært af 

organisationsmæssig og finansiel karakter. 

– Vi skal have skabt en effektiv og tidssvarende 

infrastruktur og sikret et solidt økonomisk 

fundament for forskningen. Det vil også bidrage 

til at gøre forskningsaktiviteterne mere synlige 

på afdelingerne, således at flere patienter får 

mulighed for at deltage i nye forsøg. 

2. – Ambitionerne om at drive forskning har 

ikke ændret sig. For langt de fleste onkologer er 

det at deltage i forskning og udvikling af nye og 

bedre behandlingstilbud til patienterne stadig 

den væsentligste drivkraft og en afgørende 

faktor for det faglige engagement. 

– Men vi er naturligvis hele tiden sat under pres 

af ventelisterne, og derfor er mulighederne for at 

gennemføre klinisk forskning heller ikke så gode, 

som vi kunne ønske os.

– Omvendt må vi sige, at den store efterspørgsel 

på behandling har medført massive investeringer, 

for eksempel på strålebehandlingsområdet. Jeg 

mener derfor, at vi har gode forudsætninger for 

1. – Jeg synes gene

relt, at kvaliteten 

af den forskning, 

der foregår på 

kræftafdelingerne, er i orden, også set i forhold 

til de lande vi normalt sammenligner os med. 

For eksempel har vi på brystkræft og hoved

halskræftområdet bidraget til flere store og 

epokegørende, randomiserede undersøgelser.

– Hvis man skal pege på problemer, handler det 

nok snarere om kvantitet end om kvalitet. Jeg 

tror godt man kan sige, at forskningsaktiviteten 

på kræftafdelingerne ikke er så høj, som man 

kunne ønske sig.

professor, overlæge, dr.med Cai Grau, onkologisk afdeling, Århus sygehus, formand for Dansk 
selskab for klinisk onkologi 

lere, at forskningssygeplejerskerne gør deres 

arbejde ordentligt, selv om sygeplejerskerne for 

eksempel her på Herlev kan deres stof til finger

spidserne. Det ekstra kontrolled medfører ofte, at 

vi simpelthen må opgive spændende studier, som 

ikke er finansieret af industrien.

– De enkelte sygehuse bør finansiere en vis 

kvote af ph.d.studerende. Læger der gerne vil 

gennemføre et klinisk studie bør få mulighed for 

at blive fritaget fra rutinearbejdet i en periode. 

Sygehusejerne bør overtage det økonomiske 

ansvar for de kliniske forskningsenheder. Og 

endelig bør det overvejes, om det er nødvendigt 

at kontrollere de kliniske forskningsenheder 

med GCPmonitorering. Alternativt kunne man 

indføre en certificeringsordning, der sikrer, at de 

internationalt krævede standarder bliver fulgt.

sig i et emne og tilegne sig videnskabelige 

metoder og kritisk videnskabelig tankegang.

 – Udfordringen kommer ikke så meget fra presset 

fra det kliniske arbejde, men fra spørgsmålet om, 

hvorvidt vi kan få tilstrækkeligt mange til at gå 

på ph.d.løn i tre år for at efteruddanne sig. Vi 

befinder os jo i en tid med lægemangel, hvor du 

faktisk kan få en slutstilling på baggrund af blot at 

have skrevet en enkelt artikel.

3. – Sygehusejerne har desværre endnu ikke set 

det som deres opgave at sikre det økonomiske 

grundlag for den kliniske kræftforskning. De 

kliniske forskningsenheder og lønnen til de ph.d.

studerende finansieres i dag næsten udelukkende 

af industrien og fondsmidler.

– GCPsystemet har medført en voldsom ekstra 

bureaukratisering. GCPenhederne skal kontrol

1. – Klinisk kræft

forskning havde 

trange vilkår i 80erne 

og 90erne, men har 

en langt højere kvalitet i dag. Groft sagt var det 

dengang langt hurtigere at gå i laboratoriet, hælde 

noget kemo på nogle celler, se hvordan det gik – 

og så lave sin disputats.  

– Den kliniske forskning blev imidlertid stærkt styrket 

med indførelsen af ph.d.ordningen. Den har vist 

sig at føre en masse forskning med sig, og lægerne 

bliver meget bedre rustet til at selektere mellem de 

behandlinger og studier, som kommer fra industrien, 

hvis de selv har stået med kliniske data og studier.

2. – Ph.d.ordningen er god, fordi den giver de 

unge læger mulighed for at blive fritaget fra de 

kliniske forpligtelser i tre år, hvor de kan fordybe 

overlæge Benny Vittrup Jensen, onkologisk afdeling, Herlev Hospital
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kraft og de medfølgende høje produktionskrav til 

den enkelte i den daglige klinik. 

3. – Den såkaldte 4årsregel for speciallæge

uddannelsen betyder, at mange yngre læger 

afholder sig fra at bruge et halvt eller helt år på at 

snuse til forskning. For forskningen kan det blive 

et meget stort problem, fordi man i fremtiden får et 

mindre vækstlag at rekruttere fra.

– Læger arbejder i dag i langt højere grad end 

tidligere på lønarbejdervilkår, hvor alt er planlagt 

og lagt i skema. Hvis forskningen ikke skal 

komme i klemme, er det nødvendigt, at man i 

uddannelsesstillingerne får perioder med frihed 

til forskning, og i slutstillingerne for eksempel en 

ugentlig dag allokeret til forskning.

2. – Vi ser eksempler på, at man må opgive forsk

ningsprojekter af ressourcemæssige grunde. Det 

kan ske, hvis forskningsenheden på afdelingen 

foretager en konsekvensberegning og vurderer, 

at en konkret protokol vil trække for voldsomt på 

ambulatorie, sygepleje og lægeressourcerne.

– Tidligere foregik forskningen primært i fritiden. 

I dag trækker arbejdet i klinikken ofte så hårdt på 

kræfterne, at der simpelthen ikke er overskud til at 

tænke på forskning, når dagen er omme.

– For at drive forskning skal tre forudsætninger 

være opfyldt: Penge, etablerede forskningsmiljøer 

og arbejdskraft. Vi har forskningsmiljøerne, og 

økonomien findes også i form af offentlig vilje til at 

investere i forskningen og adgang til fondsmidler 

og lignende. Problemet er mangelen på arbejds

1. – Generelt er den 

kliniske kræftforsk

ning i Danmark af så 

høj kvalitet, at vi, selv 

om vi er et lille land, har kunnet manifestere os på 

internationalt niveau. For eksempel har vi været 

i stand til at gennemføre meget store kliniske 

undersøgelser, som også har kunnet bane vej for 

ændringer i de kliniske vejledninger.

– Historisk set har vi i Danmark nogle fortrin i form 

af gode CPR og cancerregistre. Kombineret med, 

at vi også har fået opbygget en god organisation, 

for eksempel i form af de multidisciplinære 

cancergrupper, har det været muligt at igangsætte 

og bidrage til nogle af verdens største protokoller 

inden for den kliniske kræftforskning. 

Læge og ph.d. Christian nicolaj andreassen, formand for Foreningen af yngre onkologer

3. – Den største udfordring bliver at få bragt – og 

fastholdt – organisationen op på et jævnt højt 

niveau uden lavpunkter. 

– Der er behov for flere gode, kliniske protokoller 

i dagligdagen på sygehusene. Det kræver opnor

mering af de kliniske kræftforskningsenheder med 

både læger, projektsygeplejersker og forsknings

sekretærer. Ellers kan vi ikke honorere de øgede 

krav fra GCPreglerne.

– Vi har fået tilført flere offentlige midler til den 

kliniske kræftforskning, og akutkræftplanen er 

også udtryk for den samme positive tendens. 

Dette er i øvrigt helt i overensstemmelse med 

de principper, som er indeholdt i kræftplan II. 

Her defineres protokolaktivitet inden for klinisk 

kræftforskning som en kvalitetsindikator.

Konsekvensen heraf kan blive rekrutteringspro

blemer og frafald blandt de ældre læger. Dette 

kan medføre et drastisk fald i forskerinitierede 

kliniske protokoller.

– Ressourcemangelen er også blevet synlig i forbin

delse med de nye EUkrav til GCP. Jeg synes de er et 

stort fremskridt, men de stiller ressourcekrav, som er 

markant højere end dem, vi har kendt tidligere.

– Produktionspresset bidrager også til at gøre det 

vanskeligt at fremme forståelsen for, at kræftbe

handling og klinisk forskning er to sider af samme 

proces, som skal bane vej for en stadigt bedre 

patientbehandling. Vi er inde i en positiv udvikling, 

men vi møder stadig den opfattelse, at den kliniske 

forskning primært er lægernes eget projekt. 

1. – Kvaliteten i 

den danske kliniske 

kræftforskning er høj. 

Selv om der er steder, 

hvor standarden er højere, kan vi godt være vort 

niveau bekendt.

– Men der er nok større variation i kvaliteten, end 

man tit er opmærksom på. Her tænker jeg ikke så 

meget på de geografiske forskelle, men mere på, 

at ressourcemanglen gør det umuligt at udvikle 

den kliniske forskning på et højt og stabilt niveau 

uden bølgedale.

 2. – Produktionspresset er klart et problem. Hvis 

man som læge skal arbejde både klinisk og med 

klinisk forskning, når man tit over smertegrænsen. 

overlæge dr.med. Francesco D’amore, Hæmatologisk afdeling, Århus Universitetshospital, 
formand for Dansk Lymfom Gruppe

spørgeskemaer for at afdække omfanget af 

følgesygdomme blandt ældre kræftpatienter og 

betydningen for deres behandling, kan jeg ikke 

forvente at få støtte fra et medicinalfirma.

– Fremtidens kliniske forskning må og skal se på 

de særlige forhold der knytter sig til behandling 

af de ældre kræftpatienter. To tredjedele af vores 

kræftpatienter er over 60 år, og én tredjedel er 

over 75 år. Om ti år vil andelen af ældre kræft

patienter være yderligere tiltaget. De ældre er i 

dag mindre nedslidte end tidligere, og kan derfor 

tåle mere behandling – og vil også kræve at få 

den. Men vi ved simpelthen for lidt om, hvilke 

ældre patienter der kan tåle hvilken behandling. 

Her bliver vi nødt til at tage ved lære af tyskerne, 

som netop fra deres pendant til Kræftens Bekæm

pelse har fået 40 mio. kr. til at forske i emnet. 

tid til forskningen, når vi har så travlt i den 

daglige klinik, som vi har. Men heldigvis går det 

ikke ud over forskningsambitionerne. I praksis er 

det derfor ofte ildsjælene, der selv betaler prisen, 

når de må finde tid til forskningen uden for den 

normale arbejdstid. En glædelig ting er, at der er 

kommet flere forskningsmidler og stillinger til, 

herunder flere ph.d.stillinger, som mange af de 

unge heldigvis er interesseret i at gå ind i. 

3. – Den største opgave i fremtiden bliver at øge 

andelen af ”innovativ” forskning, dvs. det som 

forskerne selv finder på at forske i. Samarbejdet 

med industrien er vigtigt og nødvendigt, men 

den investerer primært i den kliniske forskning, 

hvor der er inkluderet medicin. Hvis jeg derimod 

for eksempel vil lave en undersøgelse med 

1. – Kvaliteten af 

den kliniske kræft

forskning i Danmark 

er høj. Problemet er 

de vanskelige betingelser, for eksempel i form af 

GCPreglernes store krav til protokolskrivning, 

monitorering mm.

– GCPreglerne øger kvaliteten af forskningen, 

men de er voldsomt ressourcekrævende og sæt

ter barriere for, hvad vi kan forske i. Selv om vi i 

Odense får 100 gratis timer fra GCPenheden ved 

Syddansk Universitet, får mange af de ideer, som 

forskerne selv får, aldrig luft under vingerne. Det 

betyder, at 8090 % af forskningen på centrene, 

gætter jeg, er initieret af medicinal industrien.

2. – Der er ingen tvivl om, at der bliver mindre 

professor, overlæge dr.med. Jørn Herrstedt, odense Universitetshospital

kommer løbende nye spændende angrebspunkter 

og stoffer til fra den molekylærbiologiske forskning. 

– På den anden side er produktionspresset en 

stor og alvorlig udfordring. Befolkningen og politi

kerne ønsker moderne kræftbehandling, men det 

er ressourcekrævende!

– Alt i alt er der dog al mulig grund til at glæde sig 

over udviklingen. Der er en tiltagende interesse 

og forståelse for, hvor vigtig den kliniske forskning 

er, ikke blot fra lægeside, men også fra admini

strationen og fra de store fonde. Og sidst men 

ikke mindst er der stor opbakning fra patienterne, 

som med stor velvilje accepterer at deltage i 

videnskabelige undersøgelser. 

– Ph.d.programmerne er rigtigt gode og bidrager 

til at vi får forsket og rekrutteret til specialet, men 

det kræver betydelig supervision og engagement 

fra de erfarne læger, og dem er der også et stort 

træk på i klinikken.

– Vi kan dog glæde os over, at der kommer flere 

delstillinger, som bliver finansieret af fonde. Det 

er for eksempel min egen situation, og det giver 

muligheder for netop at kombinere klinikken med 

forskning.

3. – Jeg ser generelt meget optimistisk på fremtiden 

for klinisk kræftforskning i Danmark: Vi har et 

entusiastisk personale, dygtige unge læger, er ved 

at opbygge teknologien på centrale områder som 

billeddannelse og avanceret strålebehandling, og der 

1. – Kvaliteten af den 

kliniske kræftforsk

ning i Danmark er 

virkelig høj! Det frem

går dels af antal og impact af publicerede artikler og 

dels af den høje status, vi har ude i verden.

– Vi har formået at udnytte mulighederne i Danmark 

med gode offentlige registre og et offentligt sundheds

system. De førende centre i for eksempel USA er 

private, og deres patienter udgør ikke et bredt udsnit af 

befolkningen, mens vi i Danmark har tilgang til en meget 

repræsentativ og uselekteret patientpopulation. 

2. – Klinisk forskning tager tid, og der er for lidt 

luft i systemet, hvilket er en af de største farer for 

den kliniske forskning. 

overlæge, dr.med. Lena specht, onkologisk klinik, Rigshospitalet
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Hvor dygtige er vi i Danmark til 
sundhedsvidenskabelig forskning, 
og hvordan ser fremtiden specifikt 
ud for den danske kræftforskning? 
Vi har søgt svar på blandt andet 
disse spørgsmål hos den lægelige 
repræsentant i Danmarks 
Forskningspolitiske Råd.

Kvalitet, kvalitet 
– og kvalitet!

Forskningspolitiske Råd – og til daglig chef 

for Afdelingen for klinisk fysiologi og nukle

armedicin på Rigshospitalet. Det empiriske 

belæg henter Liselotte Højgaard i det faktum, 

at Danmark rangerer på tredjepladsen på listen 

over de lande i verden, der publicerer flest 

sundhedsvidenskabelige artikler pr. indbygger, 

og på andenpladsen når det specifikt gælder 

– Vi er et lille dygtigt og flittigt folkefærd, og det 

afspejler sig også i, hvad vi præsterer inden for 

den kliniske forskning.

Det mener professor, overlæge dr.med. Liselotte 

Højgaard. Hun er den kliniske forskningsverdens 

repræsentant i regeringens rådgivende organ 

i forskningspolitiske spørgsmål, Danmarks 

– Mit ærinde var at sende en advarsel om, at 

omlægningen til et regionalt sygehusvæsen ikke 

måtte blive så produktionsorienteret, at det gik 

ud over den kliniske forskning. Men jeg tror, at 

mange års indsats fra mange gode kræfter har 

båret frugt, for holdningen til at prioritere den 

sundhedsvidenskabelige forskning har faktisk 

ændret sig markant i positiv retning de seneste 

to til tre år. Det er lige før, man kan tale om en hel 

bevægelse, siger Liselotte Højgaard.

– Forståelsen for, at Danmark, når vi nu ikke har 

råstofferne, bliver nødt til at finde vores plads i 

det globale samfund via forskning og viden har 

vundet bred tilslutning på alle niveauer og fra alle 

fløje i det politiske spektrum. For eksempel er der 

i Region Hovedstaden etableret et forsknings

udvalg og formuleret en forskningspoltik, som 

anerkender, at den kliniske forskning skal være 

der, og at den skal fremmes. Og tilsvarende 

initiativer er også i gang i de andre regioner.

– Den ændrede holdning har også medført, at 

det offentlige forskningsområde generelt får 

betydeligt flere midler at råde over, og jeg vil da 

bestemt arbejde for, at det sundhedsvidenskabe

lige område får sin betydelige del af puljen. I 

Danmark bruger vi nemlig kun godt 20 % af de 

offentlige forskningsmidler til sundhedsviden

skab mod for eksempel omkring 50 % i USA, 

påpeger Liselotte Højgaard.

T E M A :  F O K U S  P å  K R æ F T F O R S K N I N G E N

Holdningen til at prioritere den sundhedsvidenskabelige 
forskning har undergået en meget positiv udvikling i 
de seneste to til tre år, mener medlem af Danmarks 

Forskningspolitiske Råd, professor, overlæge dr.med. 
Liselotte Højgaard. – Det er lige før at man kan  

tale om en hel bevægelse, siger hun.

publicering af artikler på baggrund af kontrol

lerede kliniske undersøgelser (se figur s. 14).

– Det er kun svenskerne der publicerer relativt flere 

kontrollerede undersøgelser, end vi gør – og da 

deres investering i forskningen set i forhold til brut

tonationalproduktet er næsten dobbelt så stor som 

vores, må vi sige, at den danske kliniske forskning 

drives særdeles omkostningseffektivt, siger hun.

 

En anden af Liselotte Højgaards forsknings politiske 

kasketter er et formandskab i European Medical 

Research Council, som er en paraplyorganisation 

for de sundhedsvidenskabelige forskningsråd i 

alle de europæiske lande. På denne post har hun 

erhvervet sig gode forudsætninger for at kunne 

sammenligne den danske sundhedsvidenskabelige 

forskning med niveauet i andre lande. Og hun har 

da også et bud på, hvorfor det ser så fornuftigt ud i 

Danmark, som det gør.

– Jeg tror, at det først og fremmest er udtryk for 

en mentalitet. Vi gør tingene på samme måde, 

som man også gør i de allerbedste forsknings

miljøer i USA. Det handler om, at vi fordeler 

vores forskningsmidler efter principperne om 

”arm length”, transparens og åbenhed – og 

sætter kvalitet, kvalitet og kvalitet i fokus. Det er 

den sikreste vej til at undgå den nepotisme og 

politisk befamling, som kan være ødelæggende 

for kvaliteten i forskningsarbejdet, fremhæver 

Liselotte Højgaard.     

Dansk kræftforskning i front
Liselotte Højgaard tøver ikke med at fremhæve 

kræftforskningsområdet som mønstereksempel 

på, hvordan man, selv i et lille land som Danmark, 

kan være med helt fremme i international 

sammenhæng.

– Jeg mener, det er enestående, at vi har så 

mange stærke miljøer på dette område i hele 

fødekæden fra grundforskningen i laboratorierne 

over translationsforskningen til den kliniske 

forskning. For 57 år siden kom der i USA og 

andre af de førende forskningslande et meget 

stærkt fokus på behovet for translation – at 

få lukket gabet mellem laboratoriernes nye 

opdagelser og de kliniske undersøgelser. Jeg 

tror, at det er en af den danske kræftforsknings 

styrker, at vi meget tidligt indså vigtigheden af, at 

der også ligger en forskningsopgave i at gøre de 

nye laboratoriefund klar til at kunne igangsætte 

de kliniske undersøgelser med patienterne, siger 

Liselotte Højgaard.

 

– Jeg mener også, vi har været rigtig gode til at 

organisere os på den rigtige måde i den danske 

kræftforskning. Supereksemplet er jo Dansk 

Bryst Cancer Gruppe, som har organiseret både 

det kliniske og det forskningsmæssige arbejde 

med allerhøjeste kvalitet i alle led i processerne. 

Og på mange af de andre kræftområder er man i 

fuld gang med at gøre det samme. Det er impo

nerende, og det har også skabt opmærksomhed 

og respekt ude i den store verden, siger hun.

Bred støtte og flere midler
I 2006 advarede du i en artikel i Ugeskrift For 

Læger om, at produktionspresset i hospitals-

væsenet kunne gå ud over forskningen?

Forståelsen for, at Danmark, når vi nu ikke har råstofferne,  
bliver nødt til at finde vores plads i det globale samfund via  

forskning og viden har vundet bred tilslutning.

1 30 1 21 2

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



Produktion vs. forskning
– Men det er da et reelt problem for forskningen, 

at vi mangler hænder i sygehusvæsenet, og det 

gælder ikke mindst inden for det onkologiske 

område, hvor stadigt mere af forskningen må 

skubbes til efter arbejdstid og weekender, 

indrømmer Liselotte Højgaard.

– Region Hovedstaden afholdt i oktober sidste år 

en konference om den kliniske forsknings vilkår, 

og her fremgik det klart, at alle er opmærksomme 

på, at det voldsomme produktionspres på de 

kliniske afdelinger udgør en trussel mod forsk

ningsaktiviteterne. Så der er fokus på problemstil

lingen – og også god vilje til at finde løsninger.

– Det er vigtigt, at de kliniske og de forsk

ningsmæssige aktiviteter ikke bliver adskilt. 

En mulighed er at genindføre et system med 

klinikfrie dage, hvor lægerne får mulighed for 

at koncentrere sig om deres forskning. På 

konferencen i oktober hørte vi om et finsk 

interventionsforsøg, hvor man med stor succes 

havde givet alle lægerne, uanset stilling, en 

ugentlig forskningsdag. Det kræver, at der bliver 

ansat flere læger, men det var måske en idé til 

efterfølgelse, siger Liselotte Højgaard.

 Skille klinten fra hveden
Men hvorfor koncentrerer vi ikke de åbenbart 

stærkt begrænsede ressourcer om at blive 

verdensmestre i at levere de til enhver tid bedste, 

kendte behandlingstilbud til patienterne – det er jo 

det som alle efterspørger? 

– Det er der mange gode grunde til, herunder 

selvfølgelig også, at vi ikke bare kan læne os 

tilbage og nasse på, hvad de finder ud af ude i 

den store verden, siger Liselotte Højgaard, som 

også gerne vil konkretisere nogle af de andre 

gode grunde. 

– Helt centralt er spørgsmålet om uddannelse 

af de kommende generationer. De unge skal 

ikke bare lære metoden og den kritiske tanke

gang – de skal også lære frontlinjen at kende. 

Udviklingen foregår i dag vanvittigt hurtigt, og 

hvis vi ikke sørger for at placere os helt fremme 

i feltet, risikerer vi, at de unges uddannelser er 

forældede allerede den dag, de er færdige, og så 

ender de som rene barfodslæger. 

– De unge skal lære at arbejde rationelt og skille 

klinten fra hveden, ellers kan de simpelthen ikke 

orientere sig i den enorme strøm af ny viden. Der 

kommer i omegnen af to millioner nye sundheds

videnskabelige artikler om året, og der skal jo 

stadigvæk også være tid til at få sin nattesøvn, 

siger Liselotte Højgaard.  

Et godt brand
– Også set ud fra et erhvervspolitisk synspunkt 

er det vigtigt, at vi opretholder vores forsknings

mæssige frontlinjer. Den danske medicoindustri 

har i dag den største omsætning pr. indbygger i 

hele verden. Men branchen er forskningsbaseret 

og afhængig af samarbejdet med de akademiske 

forskningsmiljøer på institutter og hospitaler, 

påpeger Liselotte Højgaard, som mener, at vi 

skal satse endnu mere på samarbejdet med 

industrien.

– Det skal være åbent og transparent, og det 

skal foregå efter regler, men jeg mener godt, 

at vi vil kunne etablere et mere spændstigt og 

fremadrettet samarbejde, end det vi har i dag. 

Vi kunne måske lære noget af svenskerne, som 

er rigtig gode til at etablere dele og udveks

lingsstillinger, som giver forskerne mulighed 

for at springe mellem stillinger i den offentlige 

forskning og i industrien. 

– Både erhvervsmæssigt og på andre områder er 

det et rigtigt godt brand, at vi bliver opfattet som 

et forskningsland. Jeg møder meget ofte forskere, 

politikere og embedsmænd ude i den store 

verden, som har lagt mærke til, at vi som et så lille 

land er placeret helt oppe i toppen på forsknings

rangstigen, og det tager de hatten af for.

Styrk universitetsforskningen
Hvordan forsvarer vi bedst dette brand i lyset af en 

forventelig skærpet international konkurrence?

– Jeg mener, at vi skal satse på at bevare 

og udbygge de stærkeste forskningsmiljøer, 

herunder især de aktiviteter, som har basis 

på universitetshospitalerne. De tegner sig i 

dag for omkring halvdelen af den offentlige 

sundhedsvidenskabelige forskning og bør også 

spille en central rolle i vores fremtidige strate

giske satsning. De skal tilføres de nødvendige 

ressourcer, men lige så vigtigt er det efter min 

mening, at de får lov til at bevare friheden til selv 

at bestemme, hvad der skal forskes i, og hvordan 

de vil gøre det. Det er den korteste vej til den 

nødvendige kvalitet.

Er der slet ingen svage punkter i den danske 

sundhedsvidenskabelige forskning?

– Jeg er bekymret for forebyggelsesforskningen, 

som efter strukturreformen er blevet kommuner

nes ansvar. For at sige det lige ud, så har de ikke 

de kompetencer, der skal til for at løfte opgaven. 

Forskning i forebyggelse er så vigtig, fordi det er 

her, vi i virkeligheden nok kan gøre den største 

forskel i sygdomsbekæmpelsen. Vi bliver nødt til 

at sikre, at kommunerne kan få den nødvendige 

støtte fra de kompetencer, vi har i universitets

forskningen, slutter Liselotte Højgaard. 

Danmark er internationalt med helt fremme, når det gælder den sundhedsvidenskabelige 
forskning, men ser vi på danskernes middellevetid, har vi i de sidste omkring 20 år ikke 
kunnet holde trit med udviklingen i de lande, vi normalt sammenligner os med.

– Det er et paradoks, som vi også adresserer i årsrapporten fra Danmarks Forskningspolitiske Råd. 

Det nemmeste vil være at skyde hele skylden på vores velfærd og livsstil, men jeg tror ikke, det er hele 

forklaringen. Jeg tror også, det er et spørgsmål om, at befolkningen skal lære at gå tidligere til læge, og at 

vores sundhedsvæsen er parat til at tage imod uden ventetider og med tidssvarende behandlingstilbud. 

På kræftområdet har Kræftens Bekæmpelse gjort en fantastisk indsats for at bevidstgøre os om disse 

sammenhænge – uden dem tror jeg, det ville have set endnu værre ud, end det gør, siger Liselotte Højgaard.

– Sundhedstjenesteforskningen er et nyt strategisk forskningsområde, og den går netop ud på at skaffe viden 

om, hvordan vi sikrer befolkningen det bedst mulige og mest effektive behandlingstilbud. Det bliver enormt 

spændende at se, hvad der kommer ud af den strategiske satsning, siger hun.

Det store paradoks

De unge skal ikke bare lærer metoden og den kritiske tankegang  
– de skal også lære frontlinjen at kende.

Antal publikationer på baggrund af 

randomiserede og kontrollerede kliniske 

forsøg per mio. indbyggere per land. Et lidt 

mere kvalitativt mål angives med den såkaldte 

”impact factor”, som udtrykker forskningens 

gennemslagskraft via måling af, i hvor høj grad 

at den publicerede forskning citeres af andre 

forskere. Danmark befinder sig her på en 

syvendeplads på verdensranglisten.

Kilde: Danmarks Forskningspolitiske Råd. Årsrapport 
07. Forskningspolitiske Udfordringer. Nye veje for dansk 
sundhedsvidenskabelig forskning.    

Antal publikationer baseret på randomiserede og kontrollerede kliniske forsøg 
pr. mio. indbyggere i forskellige lande.
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Kirurgien var udgangspunktet
– Behandling af brystkræft var indtil etableringen 

af DBCG primært kirurgernes domæne. Det 

var derfor afgørende at få dem med i projektet, 

understreger Henning Mouridsen. 

– I virkeligheden var der tale om en enestående 

bedrift, at det på så kort tid lykkedes at få samlet 

en handlekraftig organisation med en bred national 

tilslutning, supplerer den nuværende formand for 

DBCG, overlæge dr.med. Peer Christiansen, som 

er leder af brystkirurgien på århus Universitets

hospital.

    

– I midten af 70’erne blev brystkræftpatienterne 

opereret på mere end 70 kirurgiske afdelinger 

rundt omkring i landet. Med så stor en spredning, 

var det meget vanskeligt at etablere og udvikle 

en solid kompetence på de enkelte afdelinger. En 

af konsekvenserne var, at man reelt havde meget 

store forskelle i overlevelsesraterne mellem de 

forskellige regioner i landet. Selvfølgelig skelede 

man til, hvad hinanden lavede, men det er nok 

mere rammende at sige, at hvert sted havde sin 

egen bestemte opfattelse af, hvordan udfordringen 

skulle gribes an, og det var langt fra altid til 

patienternes fordel, siger Peer Christiansen.

– Vi, der sad i styregruppen, havde i den første 

tid nærmest fast klippekort hos DSB og rejste 

riget rundt og besøgte stort set alle afdelinger, 

der opererede brystkræftpatienter. Nogle af dem 

havde måske kun tre eller fem operationer om 

kunne reducere risikoen for tilbagefald efter den 

lokale behandling ved at supplere med systemisk 

behandling med kemoterapi. Daværende formand 

for Dansk Kirurgisk Selskab, Kaj Fischerman og 

jeg snakkede sammen og var enige om, at danske 

brystkræftpatienter ikke skulle snydes for denne 

nye behandlingsmulighed. 

– Kaj tog initiativ til, at der blev afholdt et møde i 

Dansk Kirurgisk Selskab om emnet i december 

1975, hvilket medførte at der blev nedsat en 

styregruppe med repræsentanter for de relevante 

lægefaglige discipliner.

– Det skal også nævnes, at unge danske 

forskere med deltagelse af bl.a. den nuværende 

formand for de multidisciplinære cancergruppers 

paraplyorganisation DMCG.dk, overlæge Torben 

Palshof, havde igangsat et visionært forsknings

projekt, der skulle belyse effekten af adjuverende 

antihormonbehandling efter kirurgi – vel nok det 

første eksempel på en rigtig multicenterprotokol 

herhjemme. Også dette arbejde gav næring til at få 

konkretiseret ideen om at optimere behandlingen 

gennem det multidisciplinære samarbejde, 

for tæller Henning Mouridsen.

Lad det være sagt med det samme. Dansk Bryst 

Cancer Gruppe (DBCG) er en udmøntning af 

en unik dansk ide, som blev undfanget midt i 

1970’erne, og den dag i dag er princippet om at 

optimere behandlingen af en specifik kræftsyg

dom gennem en national og multidisciplinær 

lægefaglig organisation stadig enestående i 

international sammenhæng. Ideen har endda 

vist sig så bæredygtig, at den har dannet skole. 

Senest har den således fået myndighedernes 

officielle blåstempling som måden, hvorpå man 

kan optimere kræftbehandling en og den kliniske 

kræftforskning i Danmark.1 

– Vi var begyndt at få øjnene op for, at man kunne 

forbedre behandlingen af brystkræft ved hjælp af 

medicinsk efterbehandling til kirurgien, fortæller 

professor, overlæge dr.med. Henning Mouridsen, 

der som medstifter og generalsekretær for DBCG 

har været med hele vejen fra idéfasen over den 

formelle etablering i 1977 til i dag.

– Indtil da blev brystkræft betragtet som en 

sygdom, der skulle behandles lokalt med kirurgi 

og eventuelt supplerende strålebehandling. Men 

nye data fra Italien og USA tydede på, at man 

året, og der var derfor et stort og reelt behov for 

at få ajourført afdelingerne med den nyeste viden, 

husker Henning Mouridsen.

Brystkirurgien er i dag samlet på 15 afdelinger – en 

udvikling som først og fremmest har været en 

konsekvens af skærpede krav til de diagnostiske 

procedurer og den kirurgiske ekspertise.

– Implementeringen af den brystbevarende 

operationsmetode i 1990’erne og indførelsen af 

den såkaldte sentinel node aksilstatuering som 

standard i 2004, har banet vejen for, at alle behand

lingsstederne i dag gennemfører mindst 150 

operationer om året, påpeger Peer Christiansen.     

Sammenholdet er essentielt
Kan en så gennemgribende omlægning, som 

DBCG satte sig i spidsen for, foregå uden konflikter?

– Selvfølgelig var der gnidninger og diskussioner. 

Kernen i dem var nok først og fremmest at få skabt 

plads til en ny generation af unge medicinske 

onkologer, som netop i disse år fik en række 

nye stoffer at arbejde og udvikle faget med. 

Uenighederne kom også til udtryk i forbindelse 

med etableringen af Dansk Selskab for Medicinsk 

Onkologi, for hvorfor skulle man have et specifikt 

selskab med medicinsk fokus, når man jo var 

blevet klar over, at det var det tværdisciplinære 

samarbejde, der viste vejen fremad, siger Henning 

Mouridsen.    

– Men uenighederne var kortvarige og i dag er 

onkologerne jo også samlet i Dansk Selskab for 

Klinisk Onkologi, tilføjer han.

– En af de væsentlige styrker ved vores organisa

tion er netop, at vi undgår at bringe patienterne i 

den ulykkelige situation, at de hører om, at andre 

De multidisciplinære cancergrupper skal for tiden vise deres værd 
som den faglige hovedkraft bag realiseringen af regeringens ambitiøse 
akutkræftplan. Men ideen om at sikre danske kræftpatienter den bedst 
mulige behandling via samarbejde på tværs af de lægefaglige discipliner 
er ikke ny. Brystkræftlægerne var de første – faktisk kan Dansk Bryst 
Cancer Gruppe i år fejre sin 30 års fødselsdag.

med samme sygdom får en anden og måske bedre 

behandling andre steder i landet. Det var i høj grad 

virkeligheden inden dannelsen af DBCG, men nu 

sætter vi os jo ned omkring bordet bag lukkede 

døre og bliver enige om, hvilke behandlinger der 

er de bedste – og patienterne kan derfor stole på, 

at valget af behandling er optimalt, uanset hvor i 

landet de bliver behandlet, siger Peer Christiansen.

– Sammenholdet er essentielt – det er det der 

giver os styrken til at løfte den opgave, vi har sat 

os for at løse. Alle kliniske forskningsprojekter på 

brystkræftområdet med dansk deltagelse kommer 

per automatik ind over vores forskningsudvalg. 

Alle kan se nødvendigheden heraf, fordi det er en 

adgangsbillet til med det samme at sikre projektet 

det nødvendige patientmæssige underlag, så det 

kan gennemføres inden for en relevant tidsramme, 

siger Peer Christiansen.

– Styrken ved sammenholdet viser sig også, 

når vi skal søge finansiering og fondsstøtte til 

projekterne. Det er ikke enkeltpersoner, der søger, 

men en organisation der garanterer adgang til den 

nødvendige infrastruktur i form af databaseregister, 

vævsmateriale og mulighed for multicentersam

arbejde – om nødvendigt også på internationalt 

niveau. Det giver selvfølgelig store fordele, at man 

som udgangspunkt kan honorere de krav, der stil

les til en tidssvarende klinisk forskning – herunder 

også at vi kan stille op som en stærk og ligeværdig 

partner i det vigtige kliniske udviklingsarbejde, som 

foregår i samarbejde med lægemiddelindustrien, 

supplerer Henning Mouridsen. 

Den kliniske database – hjertet i 
organisationen
Men hvad er det helt centrale i den multidiscipli-

nære samarbejdsform?

– Formålet med DBCG er til enhver tid at sikre 

danske brystkræftpatienter et behandlingstilbud 

baseret på den nyeste viden om, hvad der virker 

bedst. Det forudsætter både den multidisciplinære 

involvering og en komplet registrering af alle rele

vante kliniske data. Databasen gør det muligt at 

holde øje med, at det vi gør virker efter hensigten 

og forske i at gøre det endnu bedre, forklarer Peer 

Christiansen. 

Han henviser til, at DBCG igennem årene med 

udgangspunkt i den kliniske registrering og de 

kliniske forskningsprojekter har udviklet syv 

behandlingsprogrammer – kliniske retningslinjer –

som beskriver de diagnostiske procedurer og 

anbefalede standardbehandlinger til patienter med 

primær invasiv og in situ brystkræft.

Siden 1978 er stort set alle tilfælde af primær 

brystkræft blevet afrapporteret og registreret i 

Dansk Bryst Cancer Gruppe:

30 år – still going strong

– Etableringen af DBCG i slutningen af 1970’erne kan faktisk 
aflæses i et tydeligt løft i overlevelsen blandt nydiagnostice-
rede patienter med brystkræft, påpeger generalsekretær i 
DBCG, professor, overlæge dr.med. Henning Mouridsen.
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til enhver tid bedste behandling, siger Henning 

Mouridsen.

 

Internationalt forskningssamarbejde
Risikerer den nationale ramme i DBCG ikke at blive 

en hæmsko for den videre udvikling i et fagligt miljø, 

som bliver mere og mere internationalt?

– Nej, tværtimod. DBCG giver os et rigtigt godt 

udgangspunkt for at deltage i det internationale 

samarbejde, fordi vi kan stille op med en lands

dækkende, multidisciplinær organisation og 

med kliniske databaseinformationer, som også i 

international sammenhæng er af meget høj kvalitet, 

siger Peer Christiansen.

– Den kliniske forskning har sat fokus på at 

udvikle behandlingsresultaterne via udvikling af de 

individualiserede behandlinger baseret på vores 

stadig større viden om prognostiske og prædiktive 

biomarkører – og den udvikling foregår ganske 

rigtigt i stigende grad i internationalt regi. Det er 

et samarbejde, som vi i højeste grad deltager i, 

både når det gælder projekter, som er initieret i 

andre lande og projekter, som sættes i gang fra 

Danmark, understreger Henning Mouridsen.

– En væsentlig del af det internationale forsknings

samarbejde er foregået i Breast International 

Groupregi. BIGprotokollerne har bidraget til 

at optimere udbyttet af antihormonbehandling 

og anvendelsen af taxanerne. Men vi har også 

deltaget i skandinavisk protokolsamarbejde, 

herunder et neoadjuverende studie, som vi selv 

initierede, og endelig skal det også nævnes, at 

DBCG deltager i flere internationale protokoller, 

som er initieret af industrien. Et eksempel herpå er 

det banebrydende HERAstudie, som dokumen

terede gevinsten ved adjuverende anvendelse af 

trastuzumab til HER2positive brystkræftpatienter, 

siger Henning Mouridsen.

Er I også gearede til at løfte udfordringen i den 

såkaldte translationelle forskning?

– Der kommer hele tiden nye navne og betegnelser 

til, men det er faktisk ikke nyt for os at arbejde for, 

at den viden, der genereres i grundforskningen, 

skal ”oversættes” og gøre nytte hos patienterne 

så hurtigt som muligt. Med tilgangen til det 

efterhånden omfattende biologiske vævsmateriale 

og den komplette registrering af, hvordan det er 

gået alle de diagnosticerede brystkræftpatienter, 

har DBCG jo sikret et enestående grundlag for at 

opfylde translationsforskningens målsætning om at 

udvikle og validere de prognostiske og prædiktive 

biomarkører, så patienterne kan få nytte af dem, 

påpeger Henning Mouridsen.

– Den del af vores udfordring er nu placeret i et 

særligt videnskabeligt udvalg for translationel 

forskning, så det er bestemt et område, hvor vi er 

på omgangshøjde, supplerer Peer Christiansen.   

DBCGs kliniske database. Den rummer i dag data 

på næsten 80.000 patienter. Alle kliniske relevante 

oplysninger – omkring 1,5 mio. parametre om året 

– tastes ind i databasen af DBCGs sekretariat fra 

diagnosetidspunktet og frem til, at der konstateres 

tilbagefald med spredning.

– Af ressourcemæssige årsager registrerer vi ikke 

behandling og behandlingsresultater efter recidiv 

– så her har vi kun de vigtige informationer, som vi 

får gennem protokollerne og den eksperimentelle 

forskning. Det er en nødvendig prioritering 

og selvfølgelig også udtryk for, at det ikke er i 

recidivbehandlingen, vi forventer at skulle ændre 

afgørende på, om patienterne overlever deres 

sygdom. Men behandlingen af tilbagefaldspatien

ter sker også på grundlag af kliniske vejledninger, 

som ajourføres løbende og sikrer patienterne den 

Resultaterne
Kan I så dokumentere, at jeres 30 år har gjort en 

forskel for patienterne?

– Vi ved selvfølgelig ikke, hvordan verden havde 

set ud, hvis der ikke var blevet taget initiativ til 

DBCG. Men ser man på udviklingen i mortaliteten, 

opstår der jo et påfaldende positivt knæk på 

kurven, nøjagtigt i de år, vi startede DBCG, siger 

Henning Mouridsen. 

– Generelt er den relative mortalitet for danske 

brystkræftpatienter reduceret med ca. 20 % og 

5årsoverlevelsen er steget fra omkring 60 til 80 % 

i DBCGs levetid. Så personligt er jeg ikke i tvivl om, 

at organisationen har bidraget med en mærkbar 

forskel for patienterne, tilføjer Peer Christiansen.

Men har udviklingen ikke været endnu mere positiv 

i f.eks. Sverige, som jo ikke har haft en tilsvarende 

national multidisciplinær samarbejdsorganisation?

– Svenskerne har praktiseret et tilsvarende multi

disciplinært samarbejde, men mere på regionalt 

niveau. Forskellen i mortalitet og overlevelse 

skyldes efter vores opfattelse andre forhold, først 

og fremmest den ulykkelige sendrægtighed i 

implementeringen af screeningsprogrammet i 

Danmark, siger Peer Christiansen.

– En stor videnskabelig undersøgelse har vist, at 

der ikke er forskel i overlevelsen mellem danske 

og svenske brystkræftpatienter, som er for unge til 

at indgå i screeningsprogrammerne. Og når man 

renser tallene for effekten af de svenske screen

ingsprogrammer, er der heller ingen forskelle 

i overlevelsen for de aldersgrupper, som bliver 

tilbudt screening, tilføjer Henning Mouridsen.

Fremtiden
Så I regner med, at DBCG stadig vil være på banen 

om 30 år, når I skal fejre jeres 60 års jubilæum?

– Der sker jo meget inden for specielt den 

molekylære og genetiske kræftforskning. Men det 

er nok for optimistisk at tro, at kræftgåden er løst 

inden for de næste 30 år.  Så selv om det nok bliver 

med en anden formand, er det mit håb, at DBCG 

vil være ”still going strong”, når vi skal markere vort 

60 års jubilæum, siger Peer Christiansen.

– Enig. Men vi har dog et lille finansieringsproblem, 

som skal klares, inden vi når så langt, tilføjer 

Henning Mouridsen.

– Inden regionsdannelsen fik DBCG finansieret 

sin drift via kontrakter med amterne, baseret på 

betaling pr. nydiagnosticeret patient. Nu skal vi 

hente pengene gennem ansøgninger til statslige 

fondsmidler, de såkaldte RIKKmidler, som er 

bevilget til opbygningen af den regionale infra

struktur for den kliniske kræftforskning. Problemet 

er bare, at vi ligesom de øvrige DMCG’er kun har 

fået ca. halvdelen af de penge, vi har søgt om, 

forklarer han.

– For DBCG, som er en etableret organisation, 

er det et problem, som kan resultere i, at vi må 

neddrosle de basale driftsfunktioner. For nogle af 

de nye multidisciplinære cancergrupper kan det 

betyde, at de må lukke ned, inden de er rigtigt 

er kommet i gang. Det er helt sikkert et problem, 

som nødvendigvis må finde en hurtig og effektiv 

løsning, understreger Peer Christiansen.

1) Danske multidisciplinære cancergrupper - DMCG, 

Organisation og opgaver, 14.12.2005 – notat udarbejdet af 

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. Danske Multidiscipli-

nære Cancergrupper, med det formål at påbegynde afklaringen 

af arbejdet i en DMCG og dennes organisering.

Ser man på udviklingen i mortaliteten, opstår der et påfaldende positivt  
knæk på kurven i de år, vi startede DBCG.

– Sammenholdet i DBCG er essentielt – det er det, der 
giver os styrken til at løfte den opgave, vi har sat os for 
at løse, siger DBCGs formand, overlæge dr.med. Peer 
Christiansen.
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E U  G O D K E N D E L S E  A F  K R æ F T L æ G E M I D L E R

Medicinalvirksomhedernes fase IIIstudier 

har til formål at bekræfte effekt og sikkerhed 

ved behandling med et lægemiddel og bane 

vej for en markedsføringstilladelse. Hos såvel 

myndigheder som klinikere har det traditionelt 

været opfattelsen, at effekten af kræftlægemidler 

bør dokumenteres med overlevelsesdata. Stadigt 

flere af de nye kræftlægemidler opnår imidlertid 

nu godkendelse fra de europæiske lægemid

delmyndigheder EMEA på grundlag af kliniske 

studier, der har progressionsfri overlevelse (PFS) 

som primært effektmål – en praksis som også 

afspejler sig i nye retningslinjer1 og senest i en 

supplerende vejledning til retningslinjerne fra de 

europæiske lægemiddelmyndigheder.2 

derne være tilbøjelige til at fastholde kravet om, at 

effektvurderingen skal baseres overlevelsesdata.

Ny vejledning
EMEAs nye vejledning om anvendelsen af pro

gressionsfri overlevelse som primært effektmål 

træder i kraft august 2008 og giver anvisninger 

på, hvordan de metodemæssige problemer skal 

håndteres.  

Tidsintervallet mellem kontrollerne rejser en 

særlig problemstilling, da progressionen vil 

være indtrådt på et ukendt tidspunkt mellem 

den sidste kontrol uden konstateret progression 

og den kontrol, hvor progressionen påvises for 

første gang.  EMEA indskærper, at valget af 

kontrolinterval i en protokol skal overvejes nøje 

under hensyntagen til både patienter, under

søgelsens sigte og kræftsygdommens karakter. 

Derudover skal det samme kontrolinterval så vidt 

muligt anvendes på tværs af armene – herunder 

også i undersøgelser hvor behandlingscyklus er 

forskellig fra arm til arm. Hvis undersøgelsen ikke 

er blevet gennemført med konsistente kontrol

intervaller, skal betydningen heraf analyseres.

Anvendelsen af progressionsfri overlevelse som 

primært effektmål indebærer, at sammenligning 

af resultater på tværs af protokoller, der har brugt 

forskellige kontrolintervaller, vil være meningsløs.3 

1) Guideline on the evaluation of anticancer medicinal products 

in man, CHMP/EWP/205/95 REV. 3, EMEA, December 2005. 2) 

Appendix: Methodological considerations for using progression-

free survival (PFS) as primary endpoint in confirmatory trials for 

registration. EMEA, Januar 2008. 3) KS Panageas m.fl. When 

You Look Matters: The Effect of Assessment Schedule on 

Progression-Free Survival. Journal of National Cancer Institute, 

Vol. 99, Issue 6 | March 21, 2007.

nye krav  
til de kliniske  
effektmål 
De europæiske lægemiddelmyndigheder udsteder i stigende grad markedsføringstilladelser til de nye kræft-
lægemidler på grundlag af kliniske studier, der har den progressionsfri overlevelse som primært effektmål.    

Bag den ændrede praksis gemmer sig flere 

hensyn. Væsentligst er at den progressionsfri 

overlevelse ofte vil være et mere præcist effekt

mål end den samlede overlevelse (OS), når man 

skal vurdere effekten af behandling på førstelinje 

efter tilbagefald. I det typiske forløb behandles en 

patient efter første tilbagefald i dag efterfølgende 

i en række forskellige linjebehandlinger. Da alle 

behandlingerne har indflydelse på overlevelsen, 

er det metodisk problematisk at måle effekten 

af en behandling på første linje ved hjælp af den 

samlede overlevelse.

En anden årsag er ønsket om at sikre patienterne 

hurtig adgang til nye behandlinger med åbenbar 

effekt. Dette hensyn gælder især kræftsyg

domme, som udvikler sig langsomt, og hvor det 

derfor vil tage urimeligt lang tid at få data for den 

samlede overlevelse. 

I praksis er det en konkret afvejning, der afgør 

myndighedernes krav til det primære effektmål. 

Jo tættere den undersøgte behandling ligger på 

det tidspunkt, hvor der ikke kan tilbydes mere 

dokumenteret behandling, jo mere vil myndighe

Overall Survival (OS) 

Gyldent standardmål for overlevelsen, defineret som tiden fra randomisering til død, uanset årsag. OS måles i 

hele den såkaldte intentiontotreat population.

Progression-free Survival (PFS) 

Den progressionsfri overlevelse er tiden fra randomisering til objektiv tumorprogression eller død, uanset 

årsag. Da definitionen på progression har stor betydning, bør denne beskrives nøje i protokoller, der anvender 

PFS som effektmål. Måling af respons og progression skal ifølge EMEA ske efter anerkendte kriterier, f.eks. 

RECIST.

Time To Progression (TTP)  
Tid til progression adskiller sig fra PFS ved ikke at medregne død, hvorfor PFS betragtes som et bedre 

surrogatmål for OS end TTP.

Disease-free survival (DFS) 
Sygdomsfri overlevelse defineres som tiden fra randomisering til tilbagefald eller død, uanset årsag. Anvendes 

for eksempel som effektmål i forbindelse med opnåelse af komplet remission.

Objective Response Rate (ORR) 
Responsraten er defineret som andelen af patienter, hvis tumorstørrelse reduceres med en i forvejen fastsat 

procentandel og i en ligeledes fastsat minimumsperiode. Varigheden måles normalt fra initial respons til 

dokumenteret progression.

Kilder: 1) Guideline on the evaluation of anticancer medicinal products in man. EMEA, december 2005. 2) Guidance for Industry. 

Clinical Trial Endpoints for the approval of Cancer Drugs and Biologics. U.S Department of Health and Human Services, Food 

and Drug Administration, maj 2007. 3)  Therasse m.fl. Update in methodology and conduct of cancer clinical trials. European 

Jounal of Cancer 42 (2006), s. 1322 -1330.

almindeligt anvendte kliniske effektmål

EMEa om anvendelsen af progressionsfri 
overlevelse som primært effektmål
”Selv om det er almindeligt anerkendt, at målet for behandling er at forbedre livskvalitet og overlevelse, 

vil begrænsninger i styringen af de kontrollerede undersøgelser kunne gøre disse mål uopnålige. Det er 

 således anerkendt, at investigatorer, patienter og etiske komiteer f.eks. kan kræve valgfrihed til crossover 

på tidspunktet for progression. Ligeledes må man acceptere anvendelsen af aktiv næstelinjebehandling. 

Disse forhold kan påvirke muligheden for at afdække forskelligheder i såvel overlevelsen (OS) som i 

symptomer, relateret til tumorprogression”. 

Kilde: Guideline on the evaluation of anticancer medicinal products in man. EMEA, december 2005, s. 16. 

Kræftpatienterne skal sikres hurtig 
adgang til nye behandlinger med  

en åbenbar effekt.
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– Rationalet bag, at man fra myndighedernes 

side anerkender den progressionsfri overlevelse 

som primært effektmål er fair nok, men det 

vanskeliggør vores beregninger, at man ikke har 

valide data, som afspejler, hvor stor en forskel i 

reel overlevelseseffekt, man opnår med de nye 

behandlinger.

Meldingen kommer fra Jakob Kjellberg, 

seniorprojektleder hos Dansk Sundhedsinstitut 

(DSI), som står bag udarbejdelsen af flere af de 

såkaldte MTVanalyser af en række af de nye 

kræftlægemidler.

Usikre effektivitetsberegninger
– Den progressionsfri overlevelse er et ganske 

godt mål, når vi skal opgøre omkostningssiden, 

idet der jo i undersøgelserne som regel netop 

behandles frem til, at patienten oplever ny pro

gression i sygdommen. Problemerne opstår, når 

vi i de sundhedsøkonomiske analyser helst skal 

sammenholde omkostningerne med effektmål 

Usikre data giver 
usikre beregninger

– Usikre effektmål tvinger os til at sjusse og lave 
krumspring, som vi i andre sammenhænge måske ville 
have svært ved at acceptere, siger Jakob Kjellberg.

sundhedsøkonomerne er ikke rigtigt tilfredse med de effektdata, som de 
skal beregne omkostningseffektiviteten af de nye kræftbehandlinger med. 

som leveår eller tilsvarende. Her kender vi ikke 

forholdet mellem den progressionsfri overlevelse 

og de endelige outcomemål, forklarer Jakob 

Kjellberg.

– For sundhedsøkonomerne er det endvidere 

problematisk, at man bruger mediananalyser 

til at illustrere, hvor stor effekt der er af de nye 

behandlinger. Det er vi som økonomer også nødt 

til at gøre i mangel af bedre. Men medianana

lyserne er baseret på et tilfældigt punktnedslag 

og giver derfor usikre resultater. Hvis vi skal 

have et reelt billede af, hvor stor forskellen er i 

levetiden, så vil det kræve større undersøgelser, 

og at man supplerede mediananalyserne med 

gennemsnitsberegninger, hvilket ville kræve 

længere opfølgning, påpeger han.

 

Politisk beslutningsgrundlag
– De sundhedsøkonomiske beregninger har til 

formål at kvalificere de politiske beslutninger 

og prioriteringer, og det prøver vi selvfølgelig at 

overlevelse som effektmål, siger Henning 

Mouridsen 

– Hertil kommer et meget vigtigt patienthensyn. 

De værste hurdler i et behandlingsforløb for 

en recidivpatient er de tidspunkter, hvor vi må 

fortælle, at der er kommet ny udvikling i sygdom

men, og at den hidtidige behandling desværre 

ikke længere er virksom. 

– Hvis vi kan skyde dette tidspunkt, har det stor 

værdi for patienten, som måske også kan se frem 

til i hele forløbet at møde færre behandlingsskift. 

Derfor mener jeg, at vundet tid til progression 

har en selvstændig værdi. 

Henning Mouridsen ser dog en smule mere 

nuanceret på kliniske afprøvninger af de nye 

targeterede terapier.

– De nye behandlinger forventes i højere grad at 

tilføre det samlede forløb noget ekstra, og derfor 

– Når det drejer sig om førstelinjebehandling med 

kemoterapi efter tilbagefald, er jeg ikke i tvivl om, at 

vi må anerkende tid til progression eller progressi

onsfri overlevelse som det mest pålidelige effektmål 

for vores kliniske afprøvninger, lyder meldingen fra 

professor, overlæge dr.med. Henning Mouridsen, 

Rigshospitalet, som også er generalsekretær for 

Dansk Brystkræft Gruppe (DBCG).

 

– For år tilbage var det hele meget mere enkelt, 

fordi vores tilbagefaldspatienter normalt kun fik 

én behandling, inden de blev visiteret til bedste 

understøttende eller palliative behandling. 

Men siden er der introduceret en lang række 

efterfølgende behandlingsmuligheder, og derfor 

kan vi ikke med rimelighed vurdere effekten af en 

førstelinjebehandling på den samlede overlevelse.

– At man også meget ofte skifter kontrolpatienter 

til forsøgsbehandlingen efter progression, taler 

yderligere for, at vi ikke kan bruge den samlede 

vil vi nok også forvente, at vundet levetid på 

første linje også vil afspejle sig i en overlevelses

gevinst i sidste ende, vurderer han 

– Og endelig er der et ressourcemæssigt hensyn. 

De nye behandlinger er ofte meget dyre, og hvis 

det viser sig, at den gevinst, man ser på første 

linje, ikke føjer noget til den endelige overlevelse, 

kan vi ikke undlade også at tage dette med i 

vores overvejelser, slutter Henning Mouridsen.

God tid til progression er også 
vigtigt for patienterne
tid til progression er det mest pålidelige effektmål i vurderingen af 
førstelinje-behandling af kræftpatienter med spredning af sygdommen  
– og et vigtigt parameter for patienterne, understreger overlæge.

– Forlængelsen af den tid, hvor førstelinje-behandlingen 
er virksom, har meget stor værdi for patienterne, påpe-
ger professor, overlæge dr.med. Henning Mouridsen. 

Vi må anerkende den progressionsfri overlevelse som det sikreste effektmål  
for førstelinjebehandling med kemoterapi efter tilbagefald.

Det vanskeliggør vores beregninger, at man ikke har data,                               
der afspejler forskellen i reel overlevelseseffekt.

gøre så godt som muligt på det datagrundlag, vi 

får stillet til rådighed.

– Når man fra politisk side vælger at acceptere 

så usikre beregninger som grundlag for 

prioritering, hænger det formodentlig også 

sammen med, at det drejer sig om behandling af 

uhelbredeligt syge patienter, for hvem man ofte 

ikke har meget andet at gøre godt med, vurderer 

Jakob Kjellberg.
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– I Danmark har vi en stærk tradition for at holde 

det religiøse adskilt fra det sundhedsfaglige 

behandlingssystem, men det bør der laves om 

på, mener theol.dr. Niels Christian Hvidt, som i 

en årrække har forsket i, hvordan troen påvirker 

helbredet og omvendt. I 2004 stod han bag 

udgivelsen af bogen ”Kan Tro Flytte Bjerge?”, 

og til efteråret udkommer opfølgeren ”Kan 

Bjerge Flytte Troen?”. Han er initiativtager til 

Interdisciplinært Netværk for Forskning i Tro 

og Helbred i Danmark og har siden årsskiftet 

stået i spidsen for det nye Forskningscenter for 

Tro og Helbred på Syddansk Universitet, der 

sætter fokus på troens betydning for danske 

kræftpatienter.

– Der er brug for en kulturændring i 

sundhedsvæsenet for at sikre, at kræftpatienter 

og andre alvorligt syge patienters eksistentielle 

og religiøse behov bliver varetaget. I mange 

år har det været tabubelagt at inddrage det 

religiøse i vores objektive sundhedsvæsen. 

Men international forskning viser, at patienters 

positive brug af religiøsitet har stor betydning 

for livskvaliteten hos patienter med livstruende 

sygdom og reducerer risikoen for kræftrelateret 

depression, forklarer Niels Christian Hvidt.    

alvorligt syge patienter, men der har ikke været 

tradition for at beskæftige sig med patienternes 

religiøsitet i sundhedssystemet, siger Niels 

Christian Hvidt.     

Han mener, at den øgede interesse for sam

menhængen mellem tro og helbred skyldes et 

paradigmeskift i den sundhedsfaglige tilgang 

til behandlingen af patienter og et generelt 

 interesseskift i samfundet. 

– Inden for de seneste år er den sundhedsfaglige 

tilgang til behandling generelt blevet mere 

patientcentreret. I dag betragtes patienten som 

et helt mennesker, og derfor er det hele menne

skes tanker om liv og død relevante, konstaterer 

Niels Christian Hvidt, som også mener, at der 

er blevet mere plads til at tale om religion i det 

danske samfund. 

– Vi danskere bliver i stigende grad konfronteret 

med vores egen religiøsitet, når islam sætter 

religion på dagsordenen. Selv om Danmark 

er blevet et meget sekulariseret og verdsligt 

samfund, opdager vi, at religiøsitet stadig er et 

grundlæggende behov hos mennesket.     

Sundhedspersonale skal tage hånd 
om religiøse behov
Det vil umiddelbaret være oplagt at lade sygehus

præsten tage sig af patienternes religiøse behov. 

Men de fleste danskere er ikke vant til at komme 

i kirken, påpeger Niels Christian Hvidt, og det vil 

derfor ofte virke forkert for dem pludselig at skulle 

tale med en præst, fordi de er blevet syge. 

– I Danmark er der en tradition for, at man først kal

der på sygehuspræsten, når lægerne har opgivet 

patienten. Derfor går sygehuspræsten blandt 

mange sygeplejersker og læger under betegnelsen 

”dødsenglen”. Han eller hun betragtes desværre 

ikke i tilstrækkelig grad som en kompetenceper

son, der kan anbefales for at støtte patienten i hele 

behandlingsforløbet. Det er som regel lægen, der 

overbringer det svære budskab om sygdommen, 

og det er sygeplejersken, patienten taler med, når 

han eller hun ligger vågen om natten og spekulerer 

over livet og døden. De eksistentielle tanker er 

således vævet ind i hverdagen på et sygehus, og 

derfor er det nødvendigt, at behandlere og pleje

personale kan håndtere religiøse spørgsmål.

Behov for uddannelse
– I dag føler de fleste læger og sygeplejersker 

sig dog ikke rustet til at håndtere patienternes 

religiøse og eksistentielle overvejelser, og derfor 

er der brug for mere uddannelse i åndelig 

omsorg. På Syddansk Universitet uddannes de 

lægestuderende i, hvordan de kan håndtere 

religiøse temaer, og de studerende vurderer 

undervisningen som relevant. Og lægeforeningen 

udbyder efteruddannelseskurser i tro og helbred 

til læger og sygeplejersker, som er meget 

populære og ofte overtegnede, fortæller Niels 

Christian Hvidt og fortsætter:

– Jeg ved fra de studerende, at det kan være 

svært at håndtere de religiøse spørgsmål, fordi 

man er opdraget i en naturvidenskabelig tradition, 

men også fordi man ved at tale om patienters 

religiøsitet indirekte bliver konfronteret med 

spørgsmålet om, hvad man selv tror på. Jeg 

er også klar over, at læger, der er erklærede 

ateister, ofte føler modstand mod at tale religion 

med deres patienter og derfor holder fast i, at 

sundhedsvæsenet skal behandle patienterne ud 

fra en fuldt ud objektiv tilgang. Men jeg mener 

godt, at man som ateist kan have en objektiv 

tilgang til patientens tro. Og som på så mange 

andre vanskelige områder i sundhedsvæsenet kan 

man, også når det gælder det religiøse, blive nødt 

til at tilsidesætte sine egne filosofier og behov for 

patientens bedste, siger Niels Christian Hvidt, som 

også mener, at det er vigtigt at være opmærksom 

på patienter, som bruger deres tro negativt: 

– Oftest vil tro give patienterne ro og tryghed, 

men der er også risiko for, at de bruger den 

negativt. Studier viser, at neurotisk religiøse 

patienter har øget risiko for depression og lever 

kortere (se tabel), og det er vigtigt, at sådanne 

patienter bliver identificeret og taget hånd om, 

helst i samarbejde med en kompetenceperson 

som sygehuspræsten. 

   

Behov for mere dansk forskning 
 – I Danmark er interessen for sammenhæn

gen mellem tro og helbred stadig så nyt et 

sundhedsvæsenet bør kunne håndtere 
kræftpatienters religiøse behov

- Danskernes religiøsitet er en krisereligiøsitet, og 
det religiøse hus er i dag ikke kirken, men hospitalet, 
udtaler lektor, theol.dr. Niels Christian Hvidt, leder af det 
nye Forskningscenter for Tro og Helbred på Syddansk 
Universitet.

Læger og sygeplejersker skal uddannes til bedre at tage hånd om kræft-
patienters religiøse og eksistentielle behov. Budskabet kommer fra lektor, 
theol.dr. niels Christian Hvidt, som er leder af nordens første forsknings-
center for tro og helbred.

Danskernes religiøsitet er en  
krisereligiøsitet
Ifølge Niels Christian Hvidt ser mange danskere 

sig selv som et ikke særligt religiøst folk, men 

undersøgelser viser, at hele 65 % af befolkningen 

tror på gud, mens kun 5 % er erklærede ateister.1  

– Den danske religiøsitet er meget privat og ikke 

noget, vi dyrker særlig meget. Men når krisen 

rammer, rykker de passive religiøse forestillinger 

helt op i bevidstheden hos de fleste danskere. 

Danskernes religiøsitet er en krisereligiøsitet, 

og det religiøse hus er i dag ikke kirken, men 

hospitalet, forklarer Niels Christian Hvidt.

Interessen for tro og helbred stiger 
eksplosivt 
På internationalt plan er der sket en eksplosiv 

stigning i antallet af artikler om trosrelaterede 

emner i lægevidenskabelige og psykologiske 

tidsskrifter inden for de sidste 25 år. I Danmark 

er det først inden for de senere år, at troens 

indflydelse på patienters sygdom er kommet på 

dagsordenen og blevet videnskabeligt udforsket.

– Jeg tror, at læger og sygeplejersker altid har 

vidst, at religiøse spørgsmål betyder meget for 
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Mange danske kræftpatienter føler ikke, at der bliver taget hånd om deres eksistentielle og religiøse behov. I 

den store danske undersøgelse fra 2006, ”Kræftpatientens Verden”, blev danske kræftpatienter spurgt, om de 

havde savnet nogen form for rådgivning, støtte, hjælp eller andet vedrørende åndelige, spirituelle eller religiøse 

overvejelser. 18 % svarede, at det var et problem, og yderligere 13 % svarede, at det ikke havde været optimalt.

Internationale undersøgelser viser, at kræftpatienter især ønsker en at tale med om at finde fred, overvinde 

frygt og finde håb og mening med livet, døden og dødsprocessen.

Kilde:  Pedersen CG, Zachariae, B. Betydningen af religiøs tro og eksistentielt velbefindende for kræftpatienters livskvalitet. 

Ugeskrift for Læger 2008; 170(10):847 .

kræftpatienters behov overses
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fænomen, at det vigtigste er at få lavet noget 

grundforskning inden for feltet. Vi skal have 

kortlagt de danske patienters religiøse behov 

og copingmønstre – dvs. hvordan de bruger 

religiøsitet til at håndtere sygdommen. Noget 

tyder for eksempel på, at der er flere problemer 

med den religiøse coping i Danmark i forhold til 

udlandet. Når mennesker ikke praktiserer deres 

tro i hverdagen, har de ofte et mindre beredskab 

til at håndtere de religiøse spørgsmål, der 

trænger sig på i forbindelse med alvorlig sygdom, 

fortæller Niels Christian Hvidt. Han forventer, at 

der om trefire år vil være genereret tilstrækkelig 

dansk viden på området til, at man kan begynde 

at udarbejde egentlige anbefalinger for, hvordan 

sundhedsvæsenet kan håndtere patienternes 

religiøse og eksistentielle behov. 

– Når vi har afdækket, hvilken betydning det 

religiøse og eksistentielle har for patienter og 

pårørende, vil vi se på, hvordan vi kan forbedre 

situationen i Danmark, blandt andet ved at lave 

interventionsforsøg, fortæller Niels Christian 

Hvidt og fortsætter: 

– Vi vil også undersøge, om behandlernes 

religiøse og etiske værdier har betydning for deres 

håndtering af forskellige situationer. For eksempel 

i forbindelse med rådgivning om livsforlængende 

behandling og deres holdning til aktiv/passiv 

dødshjælp, forklarer Niels Christian Hvidt og hen

viser til studier fra USA, som peger på, at lægens 

livsanskuelse, hvad enten den er religiøs eller 

ateistisk, har stor indflydelse på dennes praksis.2 

 

Han håber, at forskning i troens betydning for 

danskernes sundhed og sygdom kan nedbryde de 

barrierer, der stadig kan være for at blande reli

giøse emner ind i den sundhedsfaglige hverdag.

    

– Den holdning, jeg generelt møder blandt 

lægerne, er, at de absolut kan genkende 

problemerne med religiøsitet og finder det 

relevant at forske i. For at vi kan ændre den 

danske praksis på området, er der dog, ligesom 

på alle andre sundhedsfaglige områder, brug for 

evidensbaseret viden, og det er det, vi arbejder 

på, slutter Niels Christian Hvidt.  

1) www.tro-helbred.org

2) Curlin, F. A., Lawrence, R. E., Chin, M. H., & Lantos, 

J. D. (2007). Religion, Conscience, and Controversial 

Clinical Practices. The New England Journal of 

Medicine, 356(6), 593-600.

– Vi har en særlig forpligtelse, fordi vi ser 

patienterne i den mest kritiske fase. Det er bl.a. 

vores opgave at yde omsorg – også når det 

gælder patienternes religiøse og eksistentielle 

behov. Religion er generelt tabubelagt, og i sund

hedsvæsenet har vi en tendens til at anlægge 

en defensiv og selvbeskyttende holdning og 

undlade at spørge ind til disse behov. Enten fordi 

vi synes, det er for privat og ikke ved, hvordan 

vi skal håndtere det personligt, eller fordi vi ikke 

føler os rustet til at besvare spørgsmål og ikke 

ønsker at afdække et behov, som vi ikke er i stand 

til at yde støtte til. Vi er behandlingsfokuserede, 

og det skal vi også være, men vi er nødt til også 

at interessere os for de bløde værdier, idet en 

god håndtering af helheden måske kan forlænge 

levetiden og yderligere forbedre livskvaliteten. 

Hvordan skal det håndteres på afdelingerne?

– Allerede når patienten får diagnosen, skal 

lægen spørge, om patienten har nogle særlige 

religiøse behov, og om der er nogen, han eller 

hun særligt gerne vil tale med om dette. Ofte vil 

patienten se lægen, der stiller diagnosen, som et 

symbol på det dårlige budskab, og derfor vil  det 

være en 3. person, som yder støtte til de religiøse 

og eksistentielle behov. 

– Nogle patienter føler måske ikke noget 

eksistentielt behov på diagnosetidspunktet, men 

det kan komme senere, når han eller hun ligger 

vågen om natten og spekulerer på livet og døden 

og andre af livets  store spørgsmål. Så er det 

vigtigt, at vi har åbnet en dør på klem, og det er 

vigtigt at følge op, hvis man mærker, at patienten 

ikke selv kan klare det. 

– I nogle afdelinger er der retningslinjer for hånd

tering af patienternes religiøse og eksistentielle 

behov, men indsatsen foregår ofte usystematisk. 

Vi skal have processen systematiseret og blive 

bedre til at afdække behovene og optimere den 

hjælp, vi tilbyder. Det kan gøres ved at nedsætte 

en arbejdsgruppe på afdelingen, der ser på, 

hvordan opgaven introduceres i den daglige 

rutine, og hvem der skal stå for det i det daglige. 

Hvad hvis lægen eller sygeplejersken ikke ønsker at 

tale om religion?

– Vi skal udvælge de fagpersoner, som er gode 

til det og gerne vil det, og give dem de rigtige 

redskaber og kompetencer. Det er ikke alle, der 

ønsker eller har personligheden til at tage sig af 

disse behov, og de skal ikke pålægges det. En 

dårlig rådgivning er værre end ingen rådgivning. 

Som læge eller sygeplejerske skal man ikke gå ind 

i det rum, medmindre man er sikker på, at man har 

de rette personlige og faglige kompetencer til det. 

Det er ligegyldigt, om man er troende eller ateist, 

men man skal være afklaret omkring de eksisten

tielle spørgsmål om liv, død og krise. Man skal ikke 

drage sin egen personlige holdning ind i det, da 

det er patienten, det handler om, og der skal ikke 

missioneres men håndteres professionelt.

Vi har en særlig 
forpligtelse!            

tabel: tro påvirker levetiden

Religiøs   Gennemsnitlig
indstilling  levetid

ateisme  73 år

neurotisk ateisme  63 år

konventionel religiøsitet  72 år

Emotionel religiøsitet  84,7 år

neurotisk religiøsitet  64 år

overlæge dr.med. torben palshof, onkologisk afdeling på Århus Universitets-
hospital, deltager i det danske netværkssamarbejde for forskning i tro og 
helbred. Vi har spurgt ham, om lægerne og sygeplejerskerne også skal tage 
sig af kræftpatienternes religiøse og eksistentielle behov.

Udover at deltage i Interdisciplinært Netværk for 
Forskning i Tro og Helbred i Danmark er Torben Palshof 
også bidragsyder til bogen ”Kan Bjerge Flytte Troen?”, 
som udkommer efteråret 2008, og med i styregruppen 
for Center for Forskning i Tro og Helbred.

Religion er generelt tabubelagt, og  
i sundhedsvæsenet har vi en 

tendens til at anlægge en defensiv 
og selvbeskyttende holdning.

I 2004 udkom bogen ”Kan Tro Flytte Bjerge” (Gyldendal), hvor Niels Christian Hvidt og dr.med. Christoffer 

Johansen fra Kræftens Bekæmpelse var redaktører. Bogen har siden været med til at præge og udvikle 

diskussionen om, hvordan tro kan føre til bedre helbred og længere levetid. Til efteråret udkommer opfølgeren 

”Kan Bjerge Flytte Troen?”, som sætter fokus på den omvendte problemstilling – dvs. sammenhængen mellem 

helbred og tro: Hvordan menneskers oplevelser med livstruende kriser ændrer deres eksistentielle verden, og 

hvorvidt behandlerne er rustede til at håndtere disse forhold. 

Bogen består af tre dele: Forskernes og behandlernes syn på sagen samt personlige beretninger fortalt af 

mennesker, der selv har oplevet at få deres liv ændret ved bjerge, de stødte ind i på deres vej.

ny bog om helbred og tro

Emotionelt religiøse mennesker (som oplever et 

intenst og personligt gudsforhold) lever længere 

end ateister og konventionelt religiøse (som er 

troende pga. tradition, men ikke har et personligt 

gudsforhold). Det skyldes bl.a., at de er i stand til 

at bruge religion og eksistentielle faktorer positivt 

til at håndtere sygdom og andre kriser, hvilket kan 

forbedre livskvaliteten og øge levetiden. Dette 

kaldes positiv religiøs coping.

Neurotisk religiøse eller neurotisk ateistiske 

mennesker (hvis religion eller ateisme er så 

forvredet, at det skader livskvaliteten) lever 

kortere end konventionelt religiøse og emotionelt 

religiøse. Det kan bl.a. skyldes, at de anvender 

negativ religiøs coping. Hvis f.eks. patienten har 

et negativt gudsbillede og ser gud som den 

straffende dommer og sygdommen som en straf, 

kan det have negativ indflydelse på livskvaliteten 

og den psykologiske håndtering af kriser samt 

nedsætte levetiden.

Ref.: Hvidt H.C: Tro og helbred – Teologiske 

perspektiver på religiøs ’coping’. Tidsskrift for 

Forskning i Sygdom og Samfund 2007; 6: 97-127 

samt www.tro-helbred.org med henvisning til 

Grossarth-Maticek, R. 2002 Das Autonomietraining: 

Gesundheit und Problemlosung durch Anregung der 

Selbstregulation, Berlin, Walter de Gruyter.
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etablere et partikelanlæg i Uppsala, og i kiel 

projekterer man at bygge et kommercielt 

baseret protonterapianlæg. 

Det er essentielt, at Danmark bider sig fast og 

tager del i denne udvikling. Etableringen af et 

partikelanlæg ved Rigshospitalet i københavn 

vil koste i omegnen af 1 mia. kr. Det er 

mange penge, men ser vi på fordelene og 

gevinsterne, er niveauet ikke skræmmende. Vi 

behøver blot at kigge på børnekræftområdet, 

for at konstatere, at det ikke bare behand-

lingsmæssigt, men også økonomisk vil være 

en fornuftig investering.

•  Risikoen for, at kræftramte børn, som har 

modtaget strålebehandling, udvikler en 

sekundær kræftsygdom, forventes at kunne 

reduceres fra 20-30 % til under 2 %. 

•  Danske kræftramte børn sendes derfor til 

partikelbehandling i bl.a. Boston – udgiften 

hertil pr. barn løber nemt op på mellem 1 og 

1,5 mio. kr. 

sidst men ikke mindst vil et dansk partikel-

anlæg yde et nødvendigt bidrag til den infra-

struktur, som skal sikre Danmarks fortsatte 

plads i det internationale kræft forskningsmiljø. 

kræftforskningen bliver mere og mere 

international og multidisciplinær, og skal vi 

være med i den udvikling er det afgørende, at 

vi er på teknologisk omgangshøjde – også på 

stråleterapiens område.

at der senere opstår en ny kræftsygdom som 

følge af den initiale behandling.

statistikken fortæller, at nærved hvert tredje 

barn med kræft, som behandles med iMRt, 

vil få en såkaldt sekundær kræftdiagnose 

efter 10-20 år. Det er selvfølgelig utilfredsstil-

lende og en væsentlig årsag til, at man både 

internationalt og herhjemme har sat fokus på 

at reducere risikoen for alvorlige senfølger af 

strålebehandlingen ved hjælp af partikelterapi, 

hvor kræftcellerne bestråles med højener-

getiske protoner eller lette ioner. Metoden 

giver mulighed for bestråling med millimeters 

nøjagtighed, hvilket både forbedrer prognosen 

for kræftramte børn og voksne med kræft, 

som er lokaliseret tæt på kritiske organer som 

f.eks. øjnene, hjernen og rygmarven.    

i Usa og Japan har man anvendt partikelstrå-

lebehandling i mere end 10 år. i Europa har 

teknologien hidtil primært været anvendt på 

forskningsniveau, men en række lande er nu 

enten i gang med eller planlægger at etablere 

anlæg til partikelbestråling af kræftpatienter. 

For eksempel har svenskerne planer om at 

strålebehandling af kræftsygdom har været 

anvendt siden slutningen af 1800-tallet og 

er i dag næst efter kirurgien den behand-

lingsform, som har haft størst betydning for 

den forbedrede overlevelse, vi har opnået i 

kampen mod kræften.

Udviklingen i strålebehandlingen er foregået 

i spring og har i vid udstrækning været 

baseret på opdagelser fra andre områder som 

nuklearforskningen og udviklingen inden for 

it-teknologien og billeddiagnostikken. Dan-

mark har takket været en fokuseret indsats 

de seneste ca. 10 år været med i forreste linie 

i denne udvikling. Rigshospitalet var således 

det første sted i skandinavien, hvor man 

kunne tilbyde den såkaldte intensitetsmodu-

lerede strålebehandling (iMRt). også når det 

gælder billedstyret strålebehandling (iGRt) 

og pEt- eller Ct-baseret strålebehandling, har 

vi været blandt de første i verden til at bringe 

de teknologiske fremskridt ud til patienterne.  

iMRt er fortsat den mest avancerede form for 

stråleterapi, som vi kan tilbyde herhjemme. 

kombineret med muligheden for at bestemme 

organbevægelser har iMRt banet vej for, at 

man har kunnet øge stråledosis og samtidig 

reducere den skadelige påvirkning af de 

omkringliggende organer. Det har bidraget 

til at forbedre kræftpatienternes overlevelse, 

men desværre har man ikke kunnet undgå, 

at behandlingen også har øget risikoen for, 

Danmark skal have et partikelstråleanlæg

Det mener jeg!

Af klinikchef, dr.med. Svend Aage Engelholm, Radioterapiklinikken, Rigshospitalet.

Både internationalt og herhjemme  
er der fokus på at reducere risikoen 

for senfølger af stråleterapi ved 
hjælp af partikelterapi.
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