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Usikkerheder ved tumorindtegning til strålebehandling
af perifere lungetumorer
og dermed også artefakter ved 4DCT.
Ved åndedrætscoaching vejledes
patienten til en mere regelmæssig
af
Gitte Fredberg
Persson
Reservelæge
Radioterapiklinikken,
Rigshospitalet

vejrtrækning, og metoden kan bruges
ved 4DCT til at minimere åndedrætskorrelerede artefakter.
Usikkerheder ved indtegningen af GTV
kan vurderes ved at måle variationen,
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Ph.d. afhandlingen omhandler usik-

ske afgrænsning er ukendt, må denne
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kerheder ved billeddannelse og

interobservatør variation indregnes

indtegning af perifere lungetumorer

som en usikkerhed ved beregning af

i forbindelse med stereotaktisk stråle-

sikkerhedsmargenen til strålebehand-

18. EONS

behandling. Effektiv strålebehandling

lingen.

19. Vidste du, at...?

udstrækning i lungen. Både artefak-

Afhandlingen består af tre studier,

ter (tekniske fejl) ved billeddannelse

der undersøger omfanget og stør-

og usikkerhed ved indtegning af det

relsesordenen af usikkerheder ved

synlige tumorvolumen (gross tumour

bestemmelse af GTV samt et studie

volume, GTV) kan systematisk påvirke

vedrørende åndedrætscoaching.

behandlingsforløbet. Lungetumorer

Studie I undersøgte indtegningsusik-

bevæger sig ofte med åndedrættet,

kerhed: tre onkologer og tre radiologer

og dette kan forårsage artefakter ved

indtegnede GTV for 22 patienter med

billeddannelse. Ved en åndedrætskor-

26 tumorer. Vi fandt en meget lille

releret CT-scanning (4DCT) rekonstrue-

indtegningsusikkerhed (2 mm), der dog

res flere skanninger, som viser tumoren

var større i længderetningen (3 mm).

under forskellige faser af åndedræts-

Studie II undersøgte artefakters betyd-

cyklus, hvorved åndedrætskorrelerede

ning for størrelsen af det indtegnede

artefakter kan minimeres. Imidlertid

tumorvolumen i 19 4DCT-scanninger.

kan uregelmæssigt åndedræt forår-

For næsten alle skanningerne var

sage fejl i rekonstruktion af skanningen

variationen i tumorvolumen større, end
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der kunne forklares ved indtegning-

tets dybde kunne nedsættes. Tretten

susikkerhed, tydende på artefakter. I

frivillige forsøgspersoner blev audio-

studie III fik en kohorte af 36 patienter

coachet under optagelse af ånde-

med i alt 46 tumorer foretaget både

drættet. For de fleste forsøgspersoner

3DCT, 4DCT og CT under holdt ån-

var det muligt at øge åndedrættets

dedræt (BHCT) skanning. GTV blev

regelmæssighed, dog med den konse-

indtegnet på alle skanninger. Med

kvens at åndedrættets dybde ændre-

GTV størrelsen fra BHCT som reference

des signifikant. For de fleste forsøgsper-

fandt vi, at den anvendte CT-metode

soner var disse ændringer dog små.

signifikant påvirkede det indtegnede

Forsvaret fandt sted 10. juni på

tumorvolumen. I gennemsnit var GTV

Rigshospitalet

Stine Korreman, RUC, Forskningsleder, Ph.D.
Per Munck af Rosenschöld, Rigshospitalet
og overlæge, Ph.D. Anders Navrsted Pedersen, Rigshospitalet
Bedømmelsesudvalg:
Professor, dr.med. Dorte Nielsen, Herlev
Hospital (formand), dr.med. Matthias
Guckenberger, Julius Maximilians University,
Tyskland og ph.d. Jan-Jakob Sonke, NKIAVL, Holland
Afhandlingen kan rekvireres ved kontakt
til Gitte Fredberg Persson (gitte.persson@
rh.regionh.dk)

signifikant større på både 3DCT og
4DCT i forhold til BHCT, som udtryk for
tilstedeværelse af åndedrætsrelaterede artefakter i disse skanninger.

Vejledere:
Professor, dr.med. Lena Specht, Rigshospitalet (hovedvejleder), Institutleder, Ph.D.

Variationer i GTV størrelse var korreleret
til både tumorbevægelse og åndedrættets uregelmæssighed. På baggrund af resultaterne anbefales det at
supplere planlægningsskanninger til
strålebehandling af lungetumorer med
en BHCT som reference for tumorvolumen. Studie IV undersøgte om det
med åndedrætscoaching var muligt
at øge åndedrættets regelmæssighed
uden at ændre åndedrættets dybde,
og om variationen af åndedræt-

Fig. 1. Coronale CT rekonstruktioner af samme patient. GTV er indtegnet med rødt. GTV
måler 65 cm3 på 3DCT (højre), 45 cm3 på midtventilationsfasen af 4DCT (midt)og 35 cm3
på CT i holdt åndedræt (venstre). Tumor bevægelsen målt på 4DCT var 2,4 cm i craniocaudal retningen.
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Elektrokemoterapi til kutane metastaser

Af
Læge Louise
Wichmann
Matthiessen
Onkologisk afdeling R
Herlev Hospital.
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Denne Ph.D. udgår fra onkologisk

er patienterne blevet massivt be-

afdeling R, Herlev Hospital og beskriver

handlet med radioterapi, kemoterapi

brugen af elektrokemoterapi til patien-

og kirurgi. Ukontrolleret spredning af

ter med kutane metastaser. Hos op til

hudmetastaser kan være til stor gene

10% af patienter med kræft vil kræft-

for patienten samt give anledning

sygdommen metastasere til huden [1],

til sårdannelse, blødning og lugtge-

og behandling af disse metastaser kan

ner. Behandling af hudmetastaser vil

være en svær klinisk udfordring. Ofte

sjældent helbrede patienten, men kan
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nedsætte generne og dermed øge
patientens velbefindende.

I en klinisk fase II undersøgelse, har vi

en langt bedre responsrate, mens PET

undersøgt effektivitet og bivirknings-

både kunne vise respons og vise hvilke

profil af elektrokemoterapi til be-

metastaser, der stadig havde aktivitet

Elektrokemoterapi er en behandling,

handling af større brystkræftrecidiver

og dermed behov for genbehandling

der ved hjælp af elektriske pulse kan

i huden. Det primære formål med

(se figur 2). Baseret på respons obser-

permeabilisere cellemembraner. Det

undersøgelsen var respons vurderet

veret på PET/CT skanninger finder vi

elektriske felt, der påtrykkes cellen,

ved klinisk evaluering, sekundære

således, at elektrokemoterapi er et

skaber en midlertidig destabilisering

endepunkter var sikkerhed, toxicitet

lovende behandlingstilbud til patien-

i cellemembranen, når cellemem-

og evaluering med Positron Emission

ter med brystkræftrecidiver i huden,

branens kapacitans overstiges, og

Tomografi (PET) og Computed Tomo-

for hvem der ikke er andre behand-

danner hydrofile porer i membranen.

grafi (CT) skanninger. I alt 17 patienter

lingsmuligheder. Behandlingen blev

Processen er reversibel, og porerne i

med recidiv af brystkræft i huden blev

tolereret godt og gav symptomatisk

cellemembranen lukker i løbet af få

inkluderet og behandlet med elektro-

lindring til patienterne. Smerter i det

minutter [2]. Dette kan øge effekten

kemoterapi.

behandlede område var den hyppigst

af kemoterapi, eftersom permeabilise-

observerede bivirkning. Smerter efter

ringen danner en direkte vej til cellens

Undersøgelsen blev lukket, da det

behandling af små metastaser i huden

indre [3]. For kemoterapistoffet bleo-

primære endepunkt var klinisk målt

har ikke tidligere været rapporteret

mycin øges effekten flere hundrede

respons, og det viste sig, at klinisk

som et problem, og vi mener, at be-

gange, hvilket muliggør en engangs-

evaluering med måling af metastasen

handling af store tumorer på thoraxfor-

behandling. Elektrokemoterapi har vist

før og efter behandling ikke var egnet

fladen hos patienter, som tidligere er

sig meget effektiv i behandlingen af

til respons evaluering. Derimod viste CT

opereret og strålebehandlet, udgør en

hudmetastaser mindre end 3 cm i dia-

skanning med volumetrisk måling af

anden klinisk problemstilling, hvor smer-

meter [4,5], mens effekten af elektro-

tumorvolumen før og efter behandling

tebehandling kan være nødvendig.

kemoterapi endnu ikke var systematisk
undersøgt til større metastaser i huden.
Elektrokemoterapi gives i enten lokal
eller fuld bedøvelse – afhængig af
størrelsen og antallet af metastaser,
der skal behandles. Bleomycin gives
enten direkte ind i metastasen eller
intravenøst, igen afhængig af størrelsen og antallet af metastaser, der skal
behandles. Efter indgift af bleomycin
gives de elektriske pulse ved hjælp
af elektroder, der placeres rundt om
eller i metastasen. Selve den elektriske
puls leveres på under et sekund, og
elektroden kan herefter flyttes rundt,
så hele metastasen dækkes. Behandlingen kan gives på under 2 timer, og
ved lokal bedøvelse foregår den ambulant. Behandlingen kan gentages
ved behov (se figur 1).
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Fig. 1. I det højre panel bliver bleomycin (1000 IU/ml) injiceret i metastaserne. I midterste
panel gives de elektriske pulse, hvorved cellemembranen bliver permabiliseret, og bleomycin kan komme ind i cellerne. I venstre panel lukker cellemembranen efter et par minutter,
og bleomycin er fanget inde i cellen [6].
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Vi har skabt et internationalt netværk

første resultater fra dette netværk er

respons i 86% (CR: 68%, PR: 18%) af de

for brugere af elektrokemoterapi.

præsenteret i denne afhandling. 51

små kutane metastaser og i 31% (CR:

Netværket har til formål at bidrage

patienter med i alt 196 kutane meta-

8%, PR: 23%) af de store metastaser.

til vores erfaring med og den videre

staser blev behandlet med elektro-

Også her tålte patienterne behandlin-

udvikling af elektrokemoterapi. De

kemoterapi. Vi observerede objektivt

gen godt – også ældre patienter, og vi
observerede ingen alvorlige bivirkninger [6].
Baseret på resultaterne præsenteret i
denne afhandling, finder vi, at elektrokemoterapi er en lovende og sikker
behandling til patienter med både
store og små metastaser i huden.
Patienterne tåler behandlingen godt
uden de store bivirkninger– også
blandt den ældre patientgruppe, som
måske ikke tåler systemisk behandling.
Elektrokemoterapi er et godt alternativ
til eksisterende behandlinger, har få
bivirkninger og kan let implementeres
i den kliniske hverdag. Behandlingen
tilbydes nu som standard på Herlev
Hospital.

Vejledere:
Overlæge, dr.med Julie Gehl, Onkologisk
Afdeling R, Herlev Hospital
Overlæge, dr.med Claus Kamby, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Forsvaret fandt sted mandag den 27. juni
2011, Herlev Hospital
Bedømmere:
Professor, dr.med Lena Specht,
Rigshospitalet.
Overlæge, ph.d. Anders Bonde Jensen,
Århus Universitetshospital.
Professor, ph.d. Richard Heller, Old Dominion University, Virginia, USA.

Fig. 2. 64-årig kvinde med kutant recidiv af bilateral receptornegativ og HER2-negativ
brystkræft på thoraxforfladen. Patienten havde over 5 år modtaget stråleterapi (48 Gy
fordelt på 24 fraktioner) på begge sider samt genbestråling (30 Gy fordelt på 10 fraktioner)
på venstre side samt systemisk kemoterapi (cyclophosphamide, epirubicin, fluorouracil,
taxotere, gemcitabine, vinorelbine, and xeloda). Trods disse behandlinger var der fortsat
progression af de kutane metastaser. Venstre kolonne viser klinisk foto, CT skanning og PET/
CT skanning før behandling, højre kolonne viser klinisk foto, CT skanning og PET/CT skanning
efter 2 behandlinger med elektrokemoterapi.
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Sygdom, pårørende og dagligliv
– når ægtefællen har hjernekræft

Af
Karina Madsen
Sygeplejefaglig
konsulent
Københavns
Kommune

Der indgår 11 pårørende i undersøgel-

dem bliver omsorgsgivere for deres

sen, som er et kvalitativt forløbsstudie.

ægtefælle. Den hjælp, som den

Hver pårørende er interviewet tre

pårørende giver den syge ægtefælle,

gange hver hen over et år.

kan karakteriseres som hjælp til enkelt
aktiviteter eller hjælp til sammensatte

Afhandlingen anlægger et hverdags-

aktiviteter. Ægtefæller med mentale

livsperspektiv, og undersøgelsens cen-

handicaps har brug for hjælp til at

trale analysebegreb er daglig livsfø-

leve deres daglige liv, dvs. hjælp til

relse. Afhandlingens empiriske fund er

sammensatte aktiviteter. Derudover

inddelt i 6 tematiske analysekapitler.

oplever de pårørende et ansvar for
ægtefællens behandling og tilstand.

Denne ph.d. afhandling udgår fra

De pårørende fungerer på mange

Universitet og er blevet til i samarbejde

At blive rystet og eller at
miste fodfæste for en tid

med Rigshospitalet. I afhandlingen

I forbindelse med ægtefællens

undersøges, hvordan det griber ind i

sygdom oplever den pårørende, at

De pårørende, hvis ægtefælle har

en persons dagligliv, når ægtefællen

døden bliver nærværende i deres

fået mentale handicaps, oplever, at

har hjernekræft, og hvilken betydning

dagligliv. Uvished bliver ligeledes et

det får betydning for deres kærlig-

det får for den pårørendes daglige

grundvilkår, som retter sig mod ikke at

hedsrelation, da de oplever mindre

livsførelse.

kunne forudse, hvad der vil ske. De

empati, intimitet og kommunikation i

pårørende oplever, at fremtiden er

deres parforhold.

Institut for psykologi på Københavns

Deltagerne i projektet er ægtefæller

uvis, og de ved ikke, om de skal håbe

til en person med hjernekræft, hvor

eller frygte.

tumoren er et glioblastoma multiforme
eller astrocytom grad III. Det er en

måder som ægtefællens forløbskoordinator.

Ansvaret for familiens
livsførelse

kræftform med en dårlig prognose,

At tage vare på ægtefællen

som samtidig kan medføre forskellige

Med ægtefællens sygdom oplever

pårørende får, men de overtager også

svækkelser hos den syge, bl.a. det

den pårørende, at de bliver mødt af

alle de praktiske opgaver i hjemmet.

mentale handicaps.

mange nye krav og opgaver. Flere af

Det kan være opgaver, som er særlige
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fritidsinteresser og deres familieliv,

drig før har varetaget dem, som f.eks.

Den pårørendes tagen vare
på sig selv

ansvaret for familiens økonomi, mad-

Flere af de pårørende har svært ved

blev syg, eller i mange tilfælde som

lavning, transport osv. Den pårørende

at finde ro og tid til egne behov i

en ny måde at føre deres daglige liv

bliver i flere tilfælde også eneansvarlig

dagliglivet, fordi de, ud over de øgede

på. De pårørende oplever det som en

for at få familien til at hænge sam-

krav i hjemmet, også har et arbejdsliv

voldsom belastning at skulle reetab-

men. De pårørende oplever at stå me-

og andre anliggender i deres dagligliv,

lere deres livsførelse gentagne gange,

get alene, særligt i forhold til at sikre at

de skal tage hensyn til. De pårørende

enten på grund af forværring i ægte-

børnene får den hjælp og støtte, de

sætter på mange måder sig selv til

fællens tilstand eller på grund af andre

har brug for.

side for at tage vare på ægtefællen

anliggender i deres dagligliv.

vanskelige at overtage, fordi man al-

enten som det så ud, før ægtefællen

og resten af familien. Betydningen af

At være til og fra
arbejdsmarkedet

at skubbe sig selv til side mærker den
pårørende først, når deres befindende
bliver alvorligt påvirket.

Ægtefællens sygdom får i flere tilfælde
stor betydning for den pårørendes
handlingens data indikerer, at det er

At reetablere en daglig
livsførelse efter en tid i limbo

en særlig belastning for den pårø-

I forbindelse med at ægtefællen bliver

rende, når vedkommende skiftevis er

syg, oplever den pårørende at være

på arbejdet og sygemeldt grundet

’i limbo’, dvs. at være revet ud af sin

ægtefællens sygdom. Disse pårørende

normale livsførelse. Efter en tid i limbo

oplever at nå et punkt, hvor de ikke

må de pårørende reetablere deres

magter mere, og hvor de må sygemel-

livsførelse. De må reetablere de dag-

de sig, fordi de selv får det dårligt.

lige rutiner, deres sociale liv, arbejdsliv,

tilknytning til arbejdsmarkedet. Af-

Forsvaret fandt sted mandag den 22. juni
2011, Institut for psykologi, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns
Universitet.
Bedømmere:
Lektor Morten Nissen, DK
Prof. Lars-Christer Hydén, SE
Ledende neuropsykolog, Ph.D. Hysse Forchhammer, DK

Vidste du at...?
... radioterapi (RT) og kortvarig androgen deprivation (AD) reducerer den sygdomsspecifikke mortalitet signifikant
og øger den samlede overlevelse ved lokaliseret prostata cancer. I alt 1979 patienter med stadie T1c – T2b og PSA
niveau < 20 ng/ml blev randomiseret. Den ene arm bestod af RT alene (n = 992). Den anden arm bestod af RT sammen med 4 måneders total AD (RTAD) begyndende 2 måneder før RT start (n = 987). Med 9,1 års follow-up var 10-års
overlevelsen 62% i RTAD gruppen sammenlignet med 57% i RT gruppen (hazard ratio for død med RT alene: 1,17; p=
0,03). Den 10-års sygdomsspecifikke mortalitet blev reduceret fra 8% til 4% (hazard ration for RT alene: 1,87; p = 0,001).
Det var især den mellemste risikogruppe, der havde gavn af RTAD behandling.

Jones CU, Hunt D, McGowan DG et al.
Radiotherapy and short-term androgen deprivation for localized prostate cancer.
N Eng J Med 2011;365:107-18
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Erfaringer med kølehættebehandling
i et onkologisk ambulatorium
Af
Helle Schack, afdelingssygeplejerske
Kirsten Gudmundsen, klinisk sygeplejespecialist
Onkologisk og Palliativ Afdeling
Hillerød Hospital

vi har i den forbindelse opnået en

Patientgrupper

del erfaringer, som vi kort vil beskrive i

Hårtab i forbindelse med kemoterapi

denne artikel.

er et problem for mennesker i alle
diagnosegrupper og er efter vores

Hvordan virker kølehætten?

opfattelse ikke forbeholdt yngre
kvinder. Dog har udgangspunktet for
kølehætte-behandling hos os historisk været et tilbud til mammacancer

På Onkologisk og Palliativ afdeling

patienter, da det er klinisk raske og

0862, Hillerød Hospital, tilbyder vi en

ofte yngre patienter, som har et stort

række patientgrupper kølehættebe-

ønske om ikke at føle sig stigmatise-

handling. Vi har gennem de sidste

rede under behandlingen. Kvinderne

10 år haft 2 apparater til nedkøling

har ofte tilknytning til arbejdsmarkedet

af patientens hårbund under indgift

og derudover et stort ønske om ikke at

af kemoterapi. Nedkølingen foregår

miste yderligere kvindelighed.

under nøje kontrol af temperaturen via
et særligt computersystem.

Sidenhen har vi valgt også at tilbyde
kølehættebehandling til patienter

Med vores eksisterende apparatur har

med coloncancer i irinotecanbehand-

vi haft mulighed for at tilbyde behand-

I praksis foregår behandlingen ved, at

ling, da denne patientgruppe ikke har

ling med kølehætte til de kvinder, der

patienten forud for kemoterapien får

mistet hår ved tidligere behandlinger.

modtager adjuverende kemoterapi

en silikonehætte på hovedet. Denne

Der har dog ikke været den store

og til enkelte patienter med udbredt

hætte er koblet til en kølemaskine

interesse fra patienternes side til dette

sygdom, enten brystkræft eller tarm-

med kølevæske, som sørger for en

tilbud, så vores erfaringer med denne

kræft.

konstant temperatur på hårbunden.

patientgruppe og kølehættebehand-

Herefter nedkøles patientens hårbund

ling er sparsomme. En tilbageværende

til en temperatur på 5-7º. Dette tager

drøftelse er kølehættebehandling til

ca. ½ time, og nedkølingen foregår

lungekræftpatienter i Vepesidbehand-

dermed gradvis. Patienten får her-

ling, men af rent praktiske og ressour-

Vi har igennem mere end 10 år an-

efter sin kemoterapi, som planlagt. Når

cemæssige grunde (behandlingen

vendt kølehætter til behandling mod

behandlingen er afsluttet, efterkøler

gives 3 dage i træk) kan dette ikke

hårtab ved adjuverende kemoterapi til

patienten 60-90 minutter jf. gældende

lade sig gøre p.t.

mammacancer. Det startede oprinde-

retningslinjer.

Baggrund for anvendelse af
kølehætter

ligt med en donation fra en patient,
som var stærkt utilfreds med, at der

Mange faktorer har indflydelse på be-

Resultater

ikke eksisterede et tilbud til netop den-

handlingsresultaterne, eksempelvis:

Igennem årene har vi gjort os mange

ne alvorlige bivirkning. Ganske vist er

• Behandlingsregime

praktiske erfaringer med kølehætte-

hårtabet i de fleste tilfælde reversibelt,

• Dosering

behandling, ligesom vi i perioder har

men for den enkelte kvinde kan det

• Infusionstid

foretaget målinger og subjektiv vurde-

være en meget betydningsfuld gene.

• Dosis interval

ring af patienternes hårtab. I denne

I flere internationale livskvalitetsunder-

• Temperaturen på kølehætten

forbindelse skal der lægges stor vægt

søgelser rangerer hårtab som nr. 2 – 3

• Efterkølingstiden

på ordet subjektiv, da det har været

på top-10 listen over de værste gener.

• Selve kølehættens konstruktion og

den enkelte kvindes individuelle vurde-

Siden da har tilbuddet eksisteret, og

SKA NYT_2011-3.indd 7
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gen for patientens livskvalitet, som har

puter - og der er i øvrigt ikke meget

metastaser som følge af nedkølingen.

været afgørende.

ekstra arbejde for sygeplejersken

Denne risiko er blevet tilbagevist af en

forbundet med dette.

stor hollandsk undersøgelse i efteråret

Tilbage fra 2006 har vi resultater på

2010 (1). I denne undersøgelse indgik

CEF behandlingen, hvor 70-80 % af

De fleste patienter oplever det ikke

885 patienter med dissemineret mam-

patienterne i kølehættebehandling

ubehageligt at have hætten på og er

macancer, som blev fulgt i 110 mdr.

undgik brug af paryk.

glade for tilbuddet.

Af disse fik 46% recidiv, heraf 3% med

For at vurdere effekten af kølehætten

Patienterne har et længere ophold

% scalpmetastaser – men aldrig som

ved behandling med CE/Taxotere har

i afdelingen pga. for- og efterkøling,

første symptom. Dette svarer til vores

vi her i 2011 kombineret en modifice-

idet de skal have kølehætten på ½

kliniske erfaring, idet vi heller ikke på

ret WHO-skala til vurdering af hårtab

time før behandlingen, under be-

noget tidspunkt her i afdelingen har

med patientens egen vurdering. De

handlingen og 1 -1½ time efter indgift,

registreret scalpmetastaser som debut-

foreløbige opgørelser viser, at ca. 50 %

afhængig af det givne stof. I praksis

symptom ved recidiv.

af patienterne i kølehættebehandling

betyder det, at stolen/sengen er opta-

undgår brug af paryk – et resultat,

get i længere tid, men også at der er

der svarer til tilsvarende internationale

længere tid til at tale med patienten

opgørelser. Det har alt i alt medført en

og tid til, at patienten kan tale med

væsentlig forbedring af livskvaliteten

andre patienter. For nogle patienter

for de involverede patienter, at de har

er den lange tid imidlertid et problem,

modtaget dette tilbud om kølehæt-

hvorfor de fravælger kølehætten.

kutane metastaser, og af disse fik 0,5

Reference
van de Sande MA, van den Hurk CJ, Breed WP,
Nortier JW Allow scalp cooling during adjuvant
chemotherapy in patients with breast cancer.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2134 (eng.
Abstract)

tebehandling.

Ressourceforbrug

Overvejelser
Ifølge kræftplan 2 har den alvorligste

Rent praktisk er kølehætterne nemme

bekymring – ud over prioritering af

at betjene - som at betjene en com-

ressourcer – været risikoen for kutane

Vidste du at...?
... forsinkelse af adjuverende kemoterapi efter kirurgisk resektion af colorectal cancer stadie II og III er associeret
med dårligere overlevelse. Ialt 186 patienter indgik i et retrospektivt studie. Af disse modtog 49 patienter (26%) først
adjuverende kemoterapi >60 (<120 dage) dage efter kirurgisk resektion. Årsagen til forsinkelsen var i 30% systemrelateret, f.eks. sen henvisning og forsikringsautorisation). Forsinkelse af adjuverende kemoterapi (<60 dage versus >60
dage) var associeret med signifikant dårligere overlevelse ved både univariat (p = 0,036) og multivariat (hazard ratio:
2,17, 95% CI 1,08 – 4,36) analyse. Den relaps-frie overlevelse var ikke signifikant forskellig mellem de to grupper.

Bayraktar UD, Chen E, Bayraktar S et al.
Does delay of adjuvant chemotherapy impact survival
in patients with resected stage II and III colon adenocarcinoma?
Cancer 2011;117:2364-70
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SKA 4. tværfaglige workshop for ansatte i enhederne
for eksperimentel kræftbehandling
Af
Jane Elze Sannung
Projektsygeplejerske, SKA

Eftermiddagen indledtes med et kort

landsdækkende arbejdsgruppe,

resumé af aktuelle SKA aktiviteter og

bestående af onkologer, sygeple-

nyheder siden sidst, herunder:

jersker og dermatologer. Materialet
forventes klar til distribution sidst
i september måned. Arbejdet vil bli-

Danmarks 6 enheder for eksperimentel kræftbehandling (EEK) i Ålborg,

• Protokoldatabasen på www.

ve fulgt op af et fagligt symposium

skaccd.org, som nu er opdateret

på Hotel Skt. Petri, København den

Vejle, Odense, Århus, Herlev og Rigs-

med landets igangværende onko-

1. december 2011, som gentages i

hospitalet mødtes for 4. gang den 5-6.

logiske protokollerede behandlin-

Vejle marts 2012.

september i år. I alt 35 tværfaglige

ger, er desuden næsten fuldendt

deltagere fra de 6 enheder mødtes

med hæmatologiske og pædiatri-

Professor Dorte Nielsen gav først en

på Skjoldenæsholm i Jystrup på Sjæl-

ske protokoloplysninger. Der pågår

aktuel status for Second Opinion ord-

land.

desuden arbejde med også at få

ningen, hvor en opgørelse af aktivite-

lagt oplysninger om onko-kirurgiske

terne i 2010 blev resumeret. Uddrag

protokoller på hjemmesiden.

af Sundhedsstyrelsens årsrapport om

Formålet med workshoppen var at
give deltagerne mulighed for at ud-

• Nyt SKA informationsmateriale

Second opinion ordningen blev bragt i

veksle erfaringer, tilegne sig ny faglig

til patienter og personale er på

og opdateret viden og at styrke sam-

trapperne med fokus på målrettet

arbejdet på tværs af landets eksperi-

kræftbehandling og håndtering af

Dorte Nielsen fortalte herefter kort om

mentelle enheder. Desuden skulle der

bivirkninger i forbindelse hermed,

nyt fra NKU (Nationalt koordinations-

arbejdes i grupper med fokus på aktu-

især med fokus på håndtering

udvalg) og om de behandlinger, der

elle faglige emner, som var formuleret

af hudgener. Materialet er udar-

gives i de eksperimentelle enheder ko-

og ønsket af kursisterne selv.

bejdet af en erfaren, tværfaglig

ordineret af NKU. Med udgangspunkt

SKA-nyt nr. 2, 2011.

i årsrapporten 2010 fra det Nationale
udvalg til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) gennemgik Dorte Nielsen
desuden de kræftlægemidler, der i
det forgangne år var blevet godkendt
til brug i praksis og hvilke, der ikke var
blevet godkendt.
Slutteligt omtalte Dorte Nielsen Patientrettighedsdirektivet, som er et direktiv
om grænseoverskridende sundhedsydelser, der netop i år er blevet
vedtaget af Europa Parlamentet. Hun
fortalte om, hvordan dette direktiv
kunne og skulle fortolkes, og henviste
bl.a. til Christel Schaldemoses (medlem
af Europa Parlamentet (S)) fortolkning
og indlæg på Baltic Nordic Cancer
Symposium den 17-19. maj 2011 i
København. Det er imidlertid vanskeligt at gennemskue, hvilken betydning

SKA NYT_2011-3.indd 9
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dette vil få i praksis for de eksperi-

ske præparater kan nævnes: Aroma-

mentelle enheder og kræftpatienters

tasehæmmere, G-CSF og testosteron-

behandlingsmuligheder på tværs af

hæmmere - og kom med eksempler

grænser.

på, hvor der er sparet betydeligt på

Workshop om
”det kulturelle møde”

medicinbudgetter og samtidig opnået
Herefter fortalte en repræsentant for

en ensretning i behandling og øget

hver enkelt enhed, om hvilken betyd-

kvalitet i praksis.

ning de aktuelle hospitalsbesparelser
og omstruktureringer har haft for

Tirsdag den 6. september fortalte Dr.

dem. Nogle enheder har ikke oplevet

Peter Clausager Petersen, Roskilde

forandringer, hverken i personaleres-

om Lægemiddelinteraktioner med

sourcer eller patientindtag, og de

fokus på oralt administreret biologiske

har samme behandlingsaktivitet som

lægemidler. Peter Clausager indledte

tidligere. Andre enheder er blevet

med at fortælle om metabolisme af

beskåret drastisk i personaleressour-

lægemidler generelt og gav herefter

cer og har også oplevet en meget

en gennemgang af de nyere oralt

stor forskel i antallet af henviste

administrerede biologiske kræftlæge-

Sygeplejerskerne havde en dag sam-

patienter over tid. Indlæggene bar

midler og præsenterede potentielle

men med Maria Kristensen om ”Det

præg af, at der forsat er stor lyst og

interaktioner til disse.

kulturelle møde”, hvor Maria præsente-

Af
Pamela Nørgaard og Agnete Møller
Sygeplejerske, fase 1 enheden, RH

rede sit ph.d.-projekt. Vi talte om kræft

energi til at varetage den eksperimentelle behandling på højt niveau,

Resten af dagen den 6. september

blandt etniske minoriteter og hvilke

men at nogle enheder også føler sig

blev brugt til workshops. Deltagerne

udfordringer, der kan være i det møde.

udfordret i en tid med besparelser og

blev inddelt i 2 arbejdsgrupper:

omstruktureringer.

1. Det kulturelle møde v. kandidat

Der var en bred meningsudveksling

i folkesundhedsvidenskab, ph.d.

af forskellige praksishistorier fra alle

Den sidste faglige time mandag den 5.

Maria Karen Kristiansen, Forsknings-

afdelinger. Gennem vores workshops

september omhandlede RADS (Rådet

center for Migration, Etnicitet og

nåede vi til sidst frem til at følgende er

Sundhed, KU

vigtigt:

For Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) ved vicedirektør Steen Werner

2. Projekt– og forandringsledelse for

Hansen, Bispebjerg Hospital, som

EEK ledere v. Erhvervspsykolog Dor-

fortalte om rådet, der har formand-

the Degnegaard, Rigshospitalet

skab i Danske regioner. RADS skal sikre,
Referater fra arbejdsgrupperne følger

behandling med dyr sygehusmedicin

nedenfor:

koterapi, samt at der skabes et fælles

hed og empati
2. at vi møder dem med faglighed
3. at vi spørger ind til behov og itale-

at patienter tilbydes lige adgang til
under hensyntagen til rationel farma-

1. at vi møder patienterne med nær-

sætter ting
4. at tolk er en nødvendighed
5. at vi passe på med misforstået
hensyntagen

fagligt nationalt grundlag for anven-

6. at vi skal turde sætte grænser

delse af dyr sygehusmedicin. Formålet

7. at viden om forskelligheder er vigtigt

med rådets arbejde er også at højne
kvaliteten ved at ensrette behandlin-

I det store hele blev vi enige om at

gen og opnå en billigere, mere effektiv

tilstræbe så ens en behandling som

ressourceanvendelse. Steen Werner

muligt. Vi havde en god dag, styret af

Hansen fortalte om hvilken medicin,

Maria Kristensen, som var en virkelig

der er vurderet af RADS - af onkologi-

dygtig inspirator.
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Workshop om ”projekt og
forandringsledelse”
Af
Anne Marie Marcussen
Sygeplejerske, EEK, Herlev

I gruppen skulle vi arbejde med, hvordan vi leder i forandrings- og nedskæringstider. Vi begyndte vores workshop
med at lytte til Mozarts Elvira Madigan.
Mozarts musik er kendetegnet ved
at have mange forskellige tonearter,
hvilket er med til at skabe god musik.
Musikken er med til at give ro, inspiration og fokusering – den såkaldte
Mozart-effekt. Det kunne være en god

inddragelse af flere og flere bolde.

start på en dag.

Tabte vi en bold, måtte vi begynde
forfra. Det var vigtigt, at alle var med,

Det er vigtigt, at vi som ledere tænker

at vi havde kontakten til hinanden, at

samtiden – dvs. det videnssamfund vi

vi spillede sammen og var fokuseret

lever i, hvor viden giver muligheder -

på opgaven, hvis det skulle lykkes. Vi

ind i vores ledelsesstil. Dette kan være

afsluttede workshoppen med at gen-

en kæmpe udfordring i disse ned-

nemgå og kommentere nogle cases

skæringstider, hvor der fra politisk side

fra praksis.

bliver forlangt øget produktivitet. Det
opleves som om, ledelsesrummet indskrænkes mere og mere, og det kan
være med til at skabe stress og masser
af konflikter. Det er vigtigt, at vi som
ledere mere end nogensinde samler
tropperne og giver rammer og retning.
Vil vi forandring, er det vigtigt, at
processen bliver afsluttet, da det ellers
kan resultere i dræning af energi hos
de involverede. En enkel og klar kommunikation er noget af det vigtigste i
en forandringsproces. Dette blev fint
illustreret gennem en boldleg, hvor vi
som gruppe hurtigt og effektivt flere

NYT
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”Sammenslutningen af
kræftafdelinger i østdanmark”
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asymptomatiske
kvinder, der tilfældigt fik diagnosticeret
kutantaremela-

Høj mitosefrekvens i primært
nom er associeret med en lavere sandsynlighed for overlevelse

en ovariecancer. Disse var yngre og havde større sandsyn-

Data vedrørende 13.296 patienter med stadie I og II

symptomatiske kvinder.

melanom, hvor mitosefrekvens information var kendt,
blev analyseret. Oplysningerne stammer fra The American
Joint Committee on Cancer (AJCC) melanoma staging
database. 10-års overlevelsen var 93% for patienter med

lighed for at have borderline eller stadie I sygdom end de
Nagle CM, Francis JE, Nelson AE et al.
Reducing time to diagnosis does not improve outcomes for women with
symptomatic ovarian cancer:
A report from the Australian Ovarian Cancer Study Group.
J Clin Oncol 2011;29:2253-8

af melanomet. Multivariatanalyse viste, at mitosefrekvens

Der er klinisk relevante forskelle i EMA’s og
FDA’s godkendelsesprocedurer af onkologiske produkter

var den stærkeste prognostiske faktor efter tumor tykkelse.

Baseret på oplysninger fra European Public Assessment

0 mitoser/mm2 og 48% for dem med >20/mm2 (p< 0,001).
Mitosefrekvensen øgedes med øget tykkelse og ulceration

Thompson JF, Soong SJ, Balch CM et al.
Prognostic significance of mitotic rate in localized primary cutaneous melanoma: An analysis of patients
in the Multi-Institutional American Joint Committee on Cancer Melanoma
Staging Database.
J Clin Oncol 2011;29:2199-205

Der er ingen association mellem tidlig diagnose og stadie fordeling på diagnosetidspunktet eller med overlevelseslængde, når
invasiv ovariecancer først er blevet symptomatisk

Reports fandt man, at EMA godkendte 42 anticancer
lægemidler mellem 1995 og 2008. Dette svarede til 100
indikationer. Ved at sammenligne med oplysninger fra
FDA Review Reports fandt man en forskel mellem godkendelserne fra de 2 agenturer i 47 af de 100 indikationer.
Nitten af de 47 indikationer blev kun godkendt af det ene
agentur. De sidste 28 indikationer blev godkendt af både
EMA og FDA, men for 10 af disse fandt man klinisk relevante forskelle i de terapeutiske indikationer fra FDA og EMA.
Der var en tendens til, at det agentur, der sidst godkendte
et produkt, var mere restriktiv i sin godkendelse. Der var

Deltagere i et populationsbaseret case-control studie,

ikke nogen klar association mellem brug og robusthed af

heraf 1.463 patienter med ovariecancer, blev adspurgt

de tilgængelige data, der lå bag godkendelserne fra de

om de hændelser, der førte til diagnosen, og de blev

2 agenturer. Yderligere harmonisering af godkendelses-

herefter fulgt med henblik på mortalitet i 5 år. Af de 1.318

procedurerne mellem EMA og FDA er nødvendig.

kvinder, der fik symptomer, henvendte 55% sig inden for
en måned efter symptom opståelse til deres praktiserende
læger, 70% inden for <2 måneder, og 92% inden for 6
måneder. Der var ingen signifikant forskel i tid fra symptom
start til første lægekonsultation (p = 0,19) eller symptom

Trotta F, Leufkens HGM, Schellens JHM et al.
Evaluation of oncology drugs at the European Medicines Agency and US
Food and Drug Administration:
When differences have an impact on clinical practice.
J Clin Oncol 2011;29:2266-72

borderline/stadie I/II og kvinder med stadie III/IV sygdom.

Ny TNM klassifikation for ventrikel cancer
forbedrer ikke patientprognosen

Ligeledes var der ingen signifikant forskel i tid fra første

Data fra 554 patienter, der havde fået foretaget partiel

lægekonsultation til klinisk diagnose mellem kvinder med

eller komplet gastrektomi for intestinelt adenocarcinom

borderline/tidlig stadie sygdom og kvinder med sent stadie

i ventriklen eller i overgangen mellem esofagus og ven-

(p = 0,78), og resultaterne var uændrede, når endpoint

triklen, blev analyseret. TNM stadierne blev fastlagt efter

var histologisk diagnose. Der var heller ingen association

både den 6. og den nye 7. version af the International

mellem tid til diagnose og overlevelse. Adjusteret hazard

Union Against Cancer guidelines. Man fandt ingen større

ratio for langvarig forsinkelse (>12 måneder fra symptom

overlevelsesforskelle mellem de 2 versioner af TNM klassifi-

start til histologisk diagnose) versus kortvarig forsinkelse (<1

kationer på trods af, at den 7. version er associeret med en

måned) var 0,94 (95% CI 0,68 – 1,30). I studiet indgik 145

stadiemigration på 60% hos patienter med esofagal-ga-

start til klinisk diagnose (p = 0,64) mellem kvinder med
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Warneke VS, Behrens HM, Hartmann JT et al.
Cohort study based on the seventh edition of the TNM classification for
gastric cancer: Proposal of a new staging system.
J Clin Oncol 2011;29:2364-71

Nye versioner af TNM klassifikationer for
colorectal cancer kritiseres

1st ESMO Consensus Conference in Lung Cancer; Lugano 2010.
Ann Oncol 2011;22:1507-19

Hurtig godkendelse af onkologiske
lægemidler
FDA indførte en hurtig godkendelsesprocedure for onkologiske lægemidler i 1992, og indtil juli 2010 er 35 læ-

To uafhængige test populationer fra henholdsvis England

gemidler for 47 nye indikationer blevet godkendt efter

og Sverige blev klassificerede efter henholdsvis den 5., 6.

denne procedure. Den hurtige procedure er baseret på

og 7. version af TNM klassifikationerne. Hver ændring af

surrogat endpoints, som med en rimelig sandsynlighed kan

TNM systemet har medført en stadiemigration på mellem

forudsige klinisk benefit, såsom forlænget overlevelse eller

33% og 64% for patienter med såkaldte ’tumor deposits’

bedre livskvalitet. Den blev indført for, at cancer patien-

(TDs). Definitionen af TDs ændres også i de 3 versioner

ter hurtigere kunne få adgang til nye aktive lægemidler.

af TNM: i den 5. version blev TDs >3 mm klassificeret som

Efter den hurtige godkendelse skal lægemiddelfirmaerne

lymfeknuder; i den 6. version blev TDs defineret efter kontur

udføre post-godkendelses kliniske studier for at bevise, at

og ikke størrelse, og i den 7. version er det op til patologen

lægemidlet reelt medfører klinisk benefit. Hvis dette ikke

at klassificere TDs. Reproducerbarheden var bedst i den 5.

sker, tages lægemidlet af markedet. Efter den hurtige

version af TNM. Den 7. version var prognostisk den bedste,

godkendelse af de 47 nye indikationer har efterfølgende

men kun hvis alle TDs blev inkluderet som lymfeknuder,

studier bekræftet klinisk benefit i 26 af disse, og lægemid-

uafhængig af størrelse eller kontur. Den prognostiske værdi

lerne har herefter fået en almindelig godkendelse. Det har

af den 5. version var bedre end den sjettes. Modifikationer

i median taget 3,9 år (0,8 – 12,6 år) at opnå den almin-

af TNM systemer bør testes inden implementation.

delige godkendelse efter den hurtige procedure. For 5 af

Nagtegaal ID, Tot T, Jayne DG et al.
Lymph nodes, tumor deposits, and TNM: Are we getting better?
J Clin Oncol 2011;29:2487-92

1st ESMO Consensus Conference
om lungecancer

disse lægemidler tog det dog mellem 7,4 og 12,6 år at få
den almindelige godkendelse. Tre af de nye indikationer
er siden blevet fjernet fra markedet, da de efterfølgende
studier ikke kunne bekræfte benefit. Af de resterende indikationer er efterfølgende studier endnu ikke blevet afsluttet for 14 af disse, mens de sidste 4 ligger til godkendelse

Den første ESMO Consensus Conference om lungecancer

i FDA. De 5 længstvarende intervaller efter den hurtige

blev holdt sidste år i Lugano. Consensus panelet bestod af

godkendelse blevet givet ligger foreløbigt mellem 4,7 og

et multidisciplinært team af eksperter inden for patologi

10,6 år for de ikke afsluttede studier. Det foreslås derfor, at

og molekulær diagnostik, medicinsk-, kirurgisk og radio-

de efterfølgende studier indgår som et led i firmaernes ud-

terapeutisk onkologi. Emnerne, der blev diskuteret, var:

viklingsplaner og skal være i gang, når der søges om hurtig

tidlig og lokal avanceret ikke-småcellet lungecancer (NS-

godkendelse for at undgå potentielt unødig behandling

CLC), NSCLC patologi og molekulær testning, første-linje

med ikke-aktive lægemidler.

metastatisk NSCLC, anden-/tredje-linje NSCLC, og småcellet lungecancer. Der blev udarbejdet rekommendationer
for alle emnerne, og af disse er rekommendationerne for
NSCLC patologi og molekulær testning, første-, anden- og
tredje-linje behandling af metastatisk NSCLC nu publiceret.
Felip E, Gridelli C, Baas P et al.
Metastatic non-small-cell lung cancer:
Consensus on pathology and molecular tests,
first-line, second-line, and third-line therapy.
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Johnson JR, Ning YM, Farrell A et al.
Accelerated approval of oncology products:
The Food and Drug Administration experience.
J Natl Cancer Inst 2011;103:636- 44
Se også Editorial:

Ellenberg SS
Accelerated approval of oncology drugs: Can we do better?
J Natl Cancer Inst 2011;103:616-7
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lægemiddels sikkerhedsprofil. Sponsor skal analysere
studier

alle hændelser, der ikke kan tolkes som enkeltstående,

Der foreligger nu en konsensus rapport vedrørende kliniske

og kun rapportere hændelser, hvor der er observeret en

studier i ovariecancer fra the Fourth Ovarian Cancer

ubalance mellem en lægemiddelbehandlet gruppe og

Consensus Conference afholdt i 2010 af the Gynecologic

en kontrolgruppe, der antyder, at det drejer sig om en

Cancer InterGroup (GCIG). Følgende 3 store områder blev

lægemiddel-relateret hændelse.

diskuteret: Første linje behandling, molekulære lægemidler
og targeteret behandling og genvækst af sygdom. Tretten spørgsmål blev diskuteret, og fuld konsensus opnået
i 12 af disse. Vedrørende det sidste spørgsmål gav 21 af
de 23 deltagende grupper fuld konsensus. Som noget nyt
behandlede man også emner vedrørende vigtigheden

Sherman RB, Woodcock J, Norden J et al.
New FDA regulation to improve safety reporting in clinical trials.
N Eng J Med 2011;36:3-5

Mange fase III studier, der er blevet
præsenteret på ASCO, publiceres enten
aldrig eller med en betragtelig forsinkelse

af patienters, familiers og lægmænds deltagelse i disse

Fra perioden 1989 til 2003 blev i alt 709 abstracts omhand-

studier.

lende større fase III studier (> 200 randomiserede patien-

Stuart GCE, Kitchener H, Bacon M et al.
2010 Gynecologic Cancer InterGroup (GCIG) consensus statement on
clinical trials in ovarian cancer.
Report from the Fourth Ovarian Cancer Consensus Conference.
Int J Gynecol Cancer 2011;21:750-5

Kræftpatienters forløb i det danske
sundhedsvæsen

ter) identificeret i ASCO proceedings. Efter en follow-up
periode på minimum 6,5 år efter første præsentation var
66 (9,3%) af disse aldrig blevet publicerede. Yderligere 94
studier (13%) blev først publicerede efter >5 år fra deres
præsentation på ASCO. Toogtredive (48%) af de ikkepublicerede studier var blevet præsenterede på plenary

En række emner, strækkende sig fra symptom til læge-

sessions eller som orale ASCO præsentationer, og i alt 71%

søgning, nye og kommende diagnostiske undersøgelser,

rapporterede negative resultater. Flertallet af de ikke-

organisation af udredning af patienter med uspecifikke

publicerede studier omhandlede brystkræft (23 studier), GI

alvorlige symptomer, landvindinger i kræftbehandlingen,

(14), hæmatologi (9) og lungekræft (8). To eksperter inden

palliativ indsats, til rehabilitering af voksne kræftpatienter,

for hvert af i alt 4 specifikke sygdomsområder udtalte sig

samt almen praksis’ rolle i kræftdiagnostikken, bliver be-

herefter, om de mente, at de ikke-publicerede studier stil-

handlet på tværs af sektorerne i Ugeskrift for Læger.

lede et klinisk relevant spørgsmål og om det, at de ikke var

Ugeskr Læger 2011;24:1707-31

Nyt FDA regulativ vedrørende bivirkningsrapportering i kliniske studier

blevet publiceret, havde nogen klinisk relevans for klinisk
praksis. Resultatet af dette var, at 70% af de ikke-publicerede studier stillede et vigtigt spørgsmål, og at 59% kunne
have fået klinisk betydning, hvis de var blevet publiceret

For at forbedre kvaliteten af sikkerhedsrapportering, og

med det samme. I alt indgik 23.770 patienter i de ikke-

FDA’s mulighed for at monitorere sikkerheden af læge-

publicerede studier.

midler og biologiske produkter i kliniske studier, har FDA
udgivet et nyt regulativ. Dette gælder for lægemidler, der
søges godkendt under ’investigational new drug’ (IND) an-

Tam VC, Tannock IF, Massey C et al.
Compendium of unpublished phase III trials in oncology:
Characteristics and impact on clinical practice.
J Clin Oncol 2011;29:3133-39

søgninger. Fremover skal de kliniske investigatorer rapportere alle alvorlige hændelser (SAEs) til sponsor, uafhængigt
af om de er relateret til lægemidlet eller ej. Rationalet bag
dette er, at årsagssammenhæng bedst kan evalueres,
når man, som sponsor gør, sidder inde med en samlet
oversigt over alle bivirkninger. På denne måde får sponsor et så komplet overblik som muligt over udviklingen af
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expression of a panel of stem cell and chemoresistance
Bernsdorf M, Ingvar C, Jörgensen L, Tuxen MK, Jakobsen

Saetersdal A et al. Effect of adding gefitinib to neoadjuvant
chemotherapy in estrogen receptor negative early breast
cancer in a randomized phase II trial.

Breast Cancer Res Treat 2011;126:463-70

Biggar RJ, Wohlfart J, Oudin A, Hjuler T, Melbye M. Digoxin
use and the risk of breast cancer in women.

markers in glioblastoma-derived spheroids.

J Neurooncol 2011;103:43-58

Langballe R, Olsen JH, Andersson M, Mellemkjær L. Risk for
second primary non-breast cancer in pre- and postmenopausal women with breast cancer not treated with chemotherapy, radiotherapy or endocrine therapy.

J Clin Oncol 2011;29:2165-70

Eur J Cancer 2011;47:946-52
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A, Vogelius IR, Nilsson P et al. Radiobiological risk estimates
of adverse events and secondary cancer for proton and
photon radiation therapy of pediatric medulloblastoma.
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O, Haugaard SB et al. Increased plasma soluble uPAR level
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Acta Oncologica Aug 2011;50:806-16

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2011;20:609-18
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Ann Oncol 2011;22:1054-61
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Plan robustness of simultaneous integrated boost ra-
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ny kontraindikation og advarsel ved brugen af pioglita-

zone, som er forbundet med en let øget risiko for udvik1. at brugen af dexrazoxane-holdige stoffer begrænses

ling af blærecancer.

Studier har vist forøget risiko for udvikling af AML og my-

En metaanalyse og andre studier har vist, at der er

elodysplastisk syndrom hos børn. Desuden er der en øget

en lidt forhøjet risiko for udvikling af blærecancer ved

risiko for alvorlig myelosuppression og infektion. EMA kon-

behandling med pioglitazone. Patienter skal derfor

kluderer, at fordelene med dexrazoxane-holdig medicin

fremover vurderes med henblik på risikofaktorer for blæ-

ikke opvejer risikoen for børn og unge, og at medicinen

recancer, inden de påbegynder behandling med piogli-

således er kontraindiceret i disse aldersgrupper.

tazone. Behandlingen er kontraindiceret hos patienter
med aktiv blærecancer, blærecancer i anamnesen

Dexrazoxane bør forbeholdes voksne patienter med

eller med makroskopisk hæmaturi, der ikke er under-

avanceret eller metastatisk brystcancer, som allerede er

søgt nærmere. Hos patienter, der er i behandling med

blevet behandlet med en minimum kumuleret dosis af

pioglitazone, og som responderer godt på behandlin-

doxorubicin (300 mg/m2) eller epirubicin (540 mg/m2).

gen, vurderes fordelene dog stadig at være større end
risici. Det anbefales, at ældre patienter startes på lavest

Det anbefalede dosisforhold af dexrazoxane:doxorubicin

mulige dosis, da disse patienter har en højere risiko for

og dexrazoxane:epirubicin er 10:1

blærekræft, og hjertesvigt, med pioglitazone.

Publikationsnyt

Nye godkendelser fra U.S. Food and Drug Administration
Vemurafenib

plantation (ASCT) eller efter mindst to tidligere mislykkede

Vemurafenib (Zelboraf), en BRAF-inhibitor, er blevet god-

multistof kemoterapiregimer til patienter, der ikke er ASCT

kendt til behandling af patienter med ikke-resecerbar eller

kandidater; og 2. behandling af patienter med systemisk

metastatisk melanom, der har fået påvist BRAFV600E muta-

anaplastisk storcellet lymfom efter mindst et tidligere mislyk-

tion. FDA har samtidig godkendt en diagnostisk test (cobas

ket multistof kemoterapiregime.

BRAF Mutation Test), der kan identificere de tumorer, der
bærer BRAFV600E mutationen . Vemurafenib behandling er
peroral (august, 2011).

Crizotinib
Crizotinib (Xalkori kapsler) har fået accelereret godken-

Brentuximab vedotin

delse til behandling af patienter med lokalt avanceret eller
metastatisk NSCLC, der er anaplastisk lymfom kinase positiv

Brentuximab vedotin (Adcetris til injektion) er blevet god-

(ALK-positiv), som påvist ved en af FDA godkendt test (Vysis

kendt til to indikationer: 1. behandling af patienter med

ALK Break-Apart FISH Probe Kit).

Hodgkin’s lymfom efter mislykket autolog stamcelletrans-
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bedste sygepleje til kræftpatienterne
også anvendes. Kliniske retningslinier i
dette projekt er defineret som ”systeAf
Birgitte Grube
EONS President Elect

matisk udviklet retningslinjer, der hjælper sygeplejersken til at vælge den

for patienten
• At den kliniske retningslinje peger på
en eksisterende ineffektivitet
• At interventionen har økonomiske
fordele

bedste sygepleje til specifikke formål”.
Efterfølgende (nov.11 – jan. 12) vil de
I projektet nævnes flere studier, hvor

kliniske retningslinier blive oversat til

betydningen af kliniske retningslinier er

5 europæiske sprog: tysk, hollandsk,

signifikant for kvaliteten af plejen. Spe-

spansk, estonisk og dansk. De kliniske

Kræftbehandling og pleje bliver mere

cielt inden for det palliative felt er der

retningsliner vil blive præsenteret på

og mere kompleks, og det er en

flere studier, der handler om kliniske

en workshop ved EONS8 Spring Con-

udfordring at sørge for, at de kliniske

retningsliniers betydning ved smerte-

vention den 26. og 27. april 2012 i Ge-

retningslinjer er up-to-date, hvad

behandling.

neve. Efter denne dato vil de kliniske

angår evidens. Mange steder i Europa

retningslinier være tilgængelige online

er det vanskeligt for sygeplejersker at

For symptomer som mucositis, kvalme

sammen med værktøjer til at vurdere

få adgang til den nyeste forskning,

og opkastning har MASCC udviklet

egen praksis.

da den ikke er tilgængeligt på det

kliniske guidelines, som mange euro-

pågældende lands sprog.

pæiske kræftsygeplejersker anvender

2. fase handler om anvendelse og im-

i plejen. Men undersøgelser peger på,

plementering og skal planlægges som

Ydermere mangler sygeplejerskerne

at inden for den brede kræftsygepleje

en workshop på én dag i forbindelse

ofte uddannelse og træning i, hvor-

mangler der retninglinier – eller anven-

med en allerede eksisterende konfe-

dan man anvender den eksisterende

delse af allerede eksisterende retning-

rence. Sygeplejersker fra hele Europa

evidens, og de har derfor en følelse af

linjer – inden for symptomer som dysnø,

vil blive inviteret til at deltage i denne

ikke at kunne ændre sygeplejen til det

lymfødem, smerter, neuropati, hudbi-

workshop. Opfordringen er at deltage

bedre. Internationale undersøgelser

virkinger ved strålebehandling. Patien-

med to fra en institution, således at

peger på, at netop anvendelse af kli-

terne lider under denne mangel på

man kan støtte hinanden i gennem-

niske retningslinier er en af de vigtigste

systematisering, og sygeplejerskerne

førelsen af projektet, når det skal præ-

faktorer, hvis man skal kvalitetssikre

føler sig ikke i stand til at yde sygepleje

senteres og accepteres af kolleger og

plejen, opnå økonomiske fordele og

med den højeste kvalitet.

nærmeste leder.

Projektet gennemføres i to faser:

Deltagerne vil blive bedt om at

skabe jobtilfredshed.
EONS har indgået et samarbejde med

identificere og kritisk gennemgå egen

de amerikanske kræftsygeplejersker

1. fase har mange elementer. Eksper-

sygepleje af et specifikt symptom

ONS (Oncology Nursing Society) om

ter inden for kræftområdet skal, på et

(symptom management) ved anven-

deres projekt PEPS – Putting Evidence

møde i Tallin, Estland i oktober 2011,

delse af de eksisterende værktøjer fra

into Practice. EONS har ”oversat” det-

se kritisk på evidensmateriale for 5

projektet. Herefter skal de implemen-

te amerikanske projekt til europæisk

symptomer ved anvendelse af AGREE

tere udvalgte kliniske retningsliner fra

standard.

instrumentet, som vi også kender i

PEPS projektet i deres egen praksis.

Danmark. Inklusionskriterierne for anONS har udviklet projektet med det

vendelige guidelines er følgende:

overordnede formål at uddanne

• Fokus på et fysisk problem/symptom

sygeplejersker til at udvikle modeller til

• At sygeplejersker har ansvar for plejen

kliniske retningslinjer, der sikrer, at den

• At interventionen har høj betydning
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... Zalutumumab (et human IgG1k monoklonalt antistof, der targeterer EGFR) kombineret med best supportive care
(BSC; n = 191) forlænger signifikant den progressionsfrie overlevelse (PFS) hos tidligere platin behandlede hovedhalscancer patienter sammenlignet med BSC alene (n = 95). Patienterne havde alle genvækst eller metastatisk
sygdom af squamous cell carcinom. Hazard ratio for progression eller død var 0,63 (95% CI 0,47 – 0,84; p = 0,0012) i
zalutumumab gruppens favør. Hududslæt grad 3 - 4 var den hyppigste bivirkning og sås kun i zalutumumab gruppen.
Baseret på grad af udslæt fik patienterne individuel dosis titrering af zalutumumab.
Machiels JP, Subramanian S, Ruzsa A, Repassy G, Lifirenko I, Flygare A et al.
Zalutumumab plus best supportive care versus best supportive care alone in patients with recurrent or metastatic squamous-cell carcinoma of the head and neck after failure of platinum-based chemotherapy: an open-label, randomised phase 3 trial.
Lancet Oncol 2011;12:333-43

... kvinder, der er i behandling med digoxin, har en signifikant øget risiko for at udvikle brystkræft. Ud af 104.648
kvinder, der var i digoxin behandling på analyse tidspunktet, udviklede 2.144 brystkræft (relativ risiko 1,39; 95% CI 1,32
– 1,46). Risikoen var marginalt højere hos østrogen receptor (ER) positive og ER ukendt status sammenlignet med ER
negative cancere. Risikoen normaliseredes efter stop af digoxin. Risikoen var ikke øget hos tidligere digoxinbehandlede patienter eller hos kvinder, der var i behandling eller tidligere var behandlet med angina lægemidler. Den øgede
risiko skyldes måske en østrogen-efterlignende effekt.

Biggar RJ, Wohlfahrt J, Oudin A et al.
Digoxin use and the risk of breast cancer in women.
J Clin Oncol 2011;29:2165-70

... screening af nuværende og tidligere storrygere med lavdosis spiral CT scanning reducerer den relative lungekræft
mortalitet med 20% (95% CI 6,8 – 26,7; p = 0,004) og den generelle mortalitet med 6,7% (95% CI 1,2 – 13,6; p = 0,02)
sammenlignet med røntgen screening. Resultaterne stammer fra The National Lung Screening Trial, hvor 53,454 storrygere blev randomiserede til 3 årlige screeninger med enten lavdosis spiral CT eller konventionel røntgen. Det var
især de tidlige stadier, der blev fundet ved CT scanning, men der var en høj falsk positiv rate ved både lavdosis spiral
CT (96,4%) og røntgen (94,4%) screening. Udredningen af positive fund bestod primært af yderligere scanninger/røntgen. Antallet af patienter, der skal screenes med lavdosis CT for at undgå et dødsfald, var 320.
The National Lung Screening Trial Research Team.
Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic screening.
N Eng J Med 2011;10.1056/NEJMoa1102873
Se også Editorial:
Sox HC. Better evidence about screening for lung cancer.
N Eng J Med 2011;10.1056/NEJMe1103776

... fortsat fra forrige side
2. fase indeholder også en konference

Der vil være flere opfølgende aktiviter

sygeplejersker fra 13 institutioner til

for deltagernes sygeplejeledere, som

i form af præsentationer, online news

denne workshop. EONS betaler for 1

bl.a. inviteres til fokusgruppeinterviews

og en afsluttende projektafhandling.

overnatning, registering til konferen-

om PEPS og deres erfaring med imple-

Hold øje med projektet på EONS

cen og rejseomkostninger.

mentering af kliniske retningslinier.

hjemmeside www.cancernurse.eu
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... længerevarende kemoterapi ved metastatisk brystkræft forlænger den progressionsfrie (PFS) overlevelse signifikant og den samlede overlevelse (OS) marginalt. I alt 11 randomiserede studier med i alt 2.269 patienter blev fundet
i relevante litteratur databaser og indgår i en metaanalyse. Studierne sammenlignede alle forskellige varigheder af
førstelinje kemoterapi. Hazard ratio for OS var 0,91 (95% CI 0,84 – 0,99; p = 0,046) og for PFS: 0,64 (95% CI 0,55 – 0,76; p
< 0,001). Der var ingen forskel i effekt på OS eller PFS mellem subgrupper, der var definerede på basis af tidspunkt for
randomisering, studiedesign, antal kemoterapiserier i kontrolarmen eller samtidig endokrin terapi.
Gennari A, Stockler M, Putoni M et al.
Duration of chemotherapy for metastatic breast cancer:
A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials.
J Clin Oncol 2011;29:2144-9
Se også Editorial:
Seidman A. How long is long enough?
J Clin Oncol 2011;29:2129-41

... neoadjuverende cisplatin, methotrexat og vinblastin (CMV) reducerer risiko for død af muskel-invasiv blærecancer
med 16%. Den mediane follow-up periode af et internationalt randomiseret studie af +/- neoadjuverende CMV (BA06
30894; N = 976 patienter) er nu 8 år, og hazard ratio for død er 0,84 (95% CI 0,72 – 0,99; p = 0,037). Da andre randomiserede studier har vist det samme, foreslås neoadjuverende behandling med CMV/MVAC efterfulgt af lokal behandling (stråleterapi/ cystectomi) som fremtidig ’state of the art’ til patienter, der kan tåle det.
Griffiths G, Hall R, Sylvester R, Raghavan D, Parmar MK.
International phase III trial assessing neoadjuvant cisplatin, methotrexate,
and vinblastine chemotherapy for muscle-invasive bladder cancer:
Long-term results of the BA06 30894 trial.
J Clin Oncol 2011;29:2171-7
Se også Editorial:
Bajorin DF, Herr HW. Kuhn’s paradigms:
Are those closest to treating bladder cancer the last to appreciate the paradigm shift?
J Clin Oncol 2011;29:2135-7

... performance status (PS) er den stærkeste risikofaktor for tidlig død ved fremskreden bløddelssarkom. EORTC’s Soft
Tissue and Bone Sarcoma Group (STBSG) har analyseret deres database (3002 patienter) med henblik på at identificere prognostiske faktorer med relation til 90-dages mortalitet. Resultatet blev herefter valideret i et uafhængigt
patientmateriale fra the French Sarcoma Group’s database (404 patienter). 90-dages mortalitets raten i de 2 patientpopulationer var henholdsvis 8,6% og 4,5%. Både logistisk regressionsanalyse og ’probability tree’ analyse (CHAID analyse) blev anvendt, og i begge modeller var PS den stærkeste prognostiske faktor for tidlig død.
Penel N, Glabbeke MV, Mathoulin-Pelissier S et al.
Performance status is the most powerful risk factor
for early death among patients with advanced soft tissue sarcoma.
Br J Cancer 2011;104:1544-50

SKA NYT_2011-3.indd 20

03-10-2011 14:31:00

21
Personalenyt

Mindeord om Heine Høi Hansen

ningsfulde poster og æresbevisninger.

Heine var en stor tværfaglig inspirator

Heine har været præsident for

og katalysator, ikke mindst for yngre

både European Society of Oncology

læger, som han holdt af at vejlede

(ESMO) og International Association for

og sætte i gang med spændende

the Study of Lung Cancer (IASLC), lige-

projekter. I det hele taget holdt han

som både ESMO, IASLC og ASCO, The

af at give de mennesker, der omgav

American Society for Clinical Oncolo-

ham, udfordringer for at udvikle deres

gy, har udnævnt ham til æresmedlem.

talent og kompetencer, altid i tillid til,

Heine var stifter og formand for
ESMOs Global Core Curriculum Com-

at de kunne løfte opgaven.
Heine havde en sjælden stor

mittee, som i samarbejde med ASCO

arbejdskapacitet – og til trods for

udarbejdede globale guidelines for

de mange opgaver, han påtog sig,

uddannelsen af medicinske onkolo-

havde han en ro og balance og en

ger.

smittende glæde over livet, hvilket til-

I Danmark var Heine i en årrække
chef for Finsencentret. Han var også

sammen gjorde ham til et uvurderligt
menneske og chef.

SKA må med stor sorg meddele,

stifter af Sammenslutningen af Kræft-

at vores daglige leder, professor,

afdelinger i Østdanmark, SKA, i 1996,

vil blive dybt savnet af patienter, sine

dr.med. Heine Høi Hansen er afgået

ligesom han var medinitiativtager til

kolleger og medarbejdere. SKAs per-

ved døden efter længerevarende

Sundhedsstyrelsens Second Opinion

sonale sender sin dybeste medfølelse

sygdom. Heine har gennem hele sin

ordning og medlem af ekspertpane-

til Heines familie.

aktive karriere og lige til det sidste,

let.

markant præget udviklingen inden
for dansk og international onkologi.
Det var Heine, der efter et flerårigt

Heines hjerte bankede varmt for

Heine Høi Hansen blev 73 år. Han

På SKA’s vegne,

de østeuropæiske lande, specielt de

Birthe Lund

baltiske lande, og han lagde her en

konstitueret daglig leder

ophold i USA, introducerede medi-

stor indsats for at hjælpe dem med

cinsk kræftbehandling i Danmark, og

at videreudvikle specialet og efterud-

Niels Hollænder

dette førte til stor national og interna-

danne onkologer.

formand for forretningsbestyrelsen

I denne svære stund, vil jeg gerne på

ciallæge Birthe Lund som SKA’s læge-

ny lægelig leder snarest muligt.

Forretningsudvalgets vegne meddele

lige leder for resten af 2011, ligesom jeg,

følgende:

som formand for Forretningsudvalget,

Jeg er glad for at kunne oplyse, at

tional anseelse og tildeling af betyd-

SKA i fremtiden

holder møde med SKA’s personale en

SKA’s aktivitetsprogram, herunder kur-

Ikke alene vil det være i Heine Høi Han-

gang om måneden og hyppigere, hvis

ser, stort set er fastlagt for hele 2012.

sens ånd at fortsætte og videreudvikle

der er behov for det.

SKA, men det vil også have stor betyd-

Ære være Heine’s minde

ning for de onkologiske afdelinger, der

Forretningsudvalget vil i nærmeste

har nytte af SKA’s arbejde. Derfor har

fremtid udarbejde og opslå et stillings-

Niels Henrik Holländer

SKAs Forretningsudvalg konstitueret spe-

opslag med henblik på ansættelse af

Formand for SKA’s Forretningsudvalg
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Ros til SKA

SKA’s undervisningsfilm ’Samtaler med
kræftpatient’ får rosende omtale.

lesituation, der udspiller sig mellem patient og pårørende
(skuespillere) samt læge og sygeplejerske, og demonstrerer på forbilledlig vis det samtalegrundlag, der skal til for at
sikre, at patient og pårørende føler sig hørt og forstået på
sygdomsoplevelsen samtidig med, at den faglige information sikres overbragt. Vigtige forudsætninger for en vellykket samtale er, at personalet, ud over at sikre gode fysiske
rammer (samtalerum), holder pauser og signalerer ro, giver
patienten mulighed for at stille spørgsmål, gør svært stof
tilgængeligt og i det hele taget mødet patienten der, hvor
patienten er. Det er ofte kvaliteten i kommunikationen, der
bestemmer patientens oplevelse af og tilfredshed med
behandlingen. Filmens råd og anbefalinger har generel
anvendelsesværdi for sundhedspersonale, også uden for
onkologien. Særligt skal fremhæves betydningen af det
tværfaglige samarbejde mellem læge og sygeplejerske
som en stor styrke i samtalerne, både for patient og for
personale.”

SKAs seneste initiativ, et USB-stik med en kort instruktions-

Filmen varer 17 minutter og kan købes gennem SKA’s se-

film, der giver enkle råd og anbefalinger til gennemførelse

kretariat. USB-stikket koster 50 kr.

af professionelle samtaler med kræftpatienter, får mange
roser med på vejen i Ugeskrift for Læger (22. august 2011).

Kontakt venligst: Jane Elze Sannung, tlf: 35454593, e-mail:
jane.elze.sannung@rh.regionh.dk

Vi citerer: ”Filmen viser i et lettilgængeligt set-up en samta-

DSKO

Kasserer: Cheffysiker Jens Peter Bangsgaard, Radioterapiklinikken, Rigshospi-

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Klinisk

Center for Kræft og Sundhed
København

talet
Center for Kræftramte flytter den 26.

Onkologi har konstitueret sig som
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

september til Nørre Allé 45 og skifter

Overlæge, ph.d. Ann Knoop, Onko-

navn til Center for Kræft og Sundhed.

Formand: overlæge, ph.d. Anders

logisk afdeling, Odense Universitets-

Det nye center indvies officielt den

Bonde Jensen, Onkologisk afdeling,

hospital

mandag den 10. oktober. Centrets

Aarhus Universitetshospital

Overlæge Mette Yilmaz, Onkologisk

hjemmeside vil fortsat være www.

Næstformand: overlæge, dr.med.

afdeling, Aalborg Sygehus

kraeftcenter-kbh.dk

Lisa Sengeløv, Onkologisk afd. Herlev

Overlæge Dorte Toftdal, Onkologisk

Hospital

afdeling, Viborg Sygehus

Sekretær: overlæge, ph.d. Claus

Kursusreservelæge, ph.d. Camilla

Andrup Kristensen, Onkologisk klinik,

Qvortrup, Onkologisk afdeling, Odense

Rigshospitalet

Universitetshospital

følger:
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Internationale møder

2011
9-13. oktober

American Society for Therapeutic
Radiology and Oncology Annual Meeting
Miami, USA
www.astro.org

12-15. oktober Advances in Breast Cancer Research
San Francisco, California
www.aacr.org

28. sep. - 2. okt. 37th ESMO Congress
Vienna, Austria
www.esmo.org
6-9. november EORTC-NCI-AACR International
Symposium on Molecular Targets and
Cancer Therapeutics.
Dublin, Ireland
www.aacr.org

12-16. nov.

AACR-NCI-EORTC International
Conference on Molecular Targets and
Cancer Therapeutics
www.aacr.org

2013

6-10. dec.

34th Annual San Antonio Breast Cancer
Symposium
San Antonio, TX, USA
www.sabcs.org

27. sep. - 1. okt. ECCO/ESMO 2013
Amsterdam, NL
www.esmo.org
		
6-10. april
104th AACR Annual Meeting
Washington DC, USA
www.aacr.org

2012
8-11. januar

AACR-IASLC Joint Conference on the
Molecular Origins of Lung Cancer: Biology,
Therapy and Personalized Medicine
San Diego, CA
www.aacr.org

6-9. februar

Advances in Prostate Cancer Research
Orlando FL
www.aacr.org

21-24. marts

EBCC 2012
(European Breast Cancer Conference)
Vienna, Austria
www.ecco-org.eu

2014
26-30 sep.

39th ESMO Congress
Madrid, Spain
www.esmo.org

31. mar. - 4. apr. AACR Annual Meeeting 2012
Chicago, IL
www.aacr.org
18-21. juni

Pancreatic Cancer
Lake Tahoe, NV
www.aacr.org

23-29. juni

13th Joint ECCO - AACR - EORTC - ESMO
Methods in Clinical Cancer Research
Workshop
Flims, Switzerland
www.ecco-org.eu

13-15. sept.

Breast Cancer Symposium
San Francisco, California
www.breastcasymposium.org
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SKA’s kursusprogram

Efterårsprogram 2011
Aktivitet

Dato

Sted

Oktober
Introduktionskursus for yngre læger
i klinisk onkologi
Supportive Care

4

Admiral Hotel, København

31-3. nov.

Admiral Hotel, København

November
Sekretærkursus - Modul I

3

Hotel Kong Arthur, København

Præsentation af Ph.D. projekter

10

Hotel Kong Arthur, København

SKA’s årsmøde

24

Vilvorde

December
Målrettet medicinsk kræftbehandling
- med fokus på bivirkninger

1

Hotel Skt. Petri, København

Forårsprogram 2012
januar
Basiskursus i onkologi for sygeplejersker

Hold øje med SKAs hjemmeside

Billeddiagnostik/FYO

17-18

Radioterapiklinikken, Rigshosp.

Portørkursus, modul II

26

Hotel Kong Arthur, København

Temaeftermiddag: Sarkomer og knoglemetastaser

31

Hotel Skt. Petri, København

Februar
Good Clinical Practice – GCP

1-2

Målrettet medicinsk kræftbehandling
- med fokus på bivirkninger

www.ska.dk

Admiral Hotel, København
Vejle

Marts
Kursus i klinisk onkologi for medicinalindustrien
Ph.D. møde
Introduktionskursus for yngre læger

5-8

Admiral Hotel, København

www.ska.dk

Admiral Hotel, København

27

Admiral Hotel, København

maj
Sekretærkursus, modul II

8

Hotel Kong Arthur, København

Smertebehandling

9

Admiral Hotel, København

Sygeplejetemadag

26

Herlev Hospital

Juni
Post ASCO

15

Hotel Hilton

Læs mere på SKA’s hjemmeside: www.skaccd.org
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