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Resumé af Ph.D. afhandling

Reduced risk of late effects after radiotherapy for early stage
Hodgkin lymphoma
Af
Maja Vestmø Maraldo, Ph.D.
Radioterapiklinikken, afsnit 3995
Rigshospitalet

Hodgkin lymfom er en relativ sjælden kræftsygdom, men dog en
af de hyppigste kræftformer hos
yngre voksne. De fleste patienter
med Hodgkin lymfom i tidligt stadium bliver helbredt med behandling i form af kemoterapi efterfulgt
af strålebehandling. Da de fleste
patienter er unge og forventes
at overleve i mange år fremover,
har risikoen for senfølger, der
er udløst af den oprindelige behandling, stor betydning. I store
kohorter af patienter behandlet
for Hodgkin lymfom er der påvist
en øget dødelighed og sygelighed
som følge af især hjertekarsygdomme og sekundære kræftformer, men også andre senfølger

påvirker livskvaliteten hos disse
langtidsoverlevere. Den primære
årsag til disse senfølger er den nu
forældede strålebehandling, hvor
patienterne tidligere blev behandlet med meget store strålefelter
og høj stråledosis. For at mindske
risikoen for senfølger har forskningen fokuseret på at i) mindske
stråledosis, ii) mindske strålefelterne og iii) få dosis distributionen
mere konform.
Formålet med denne afhandling
er at beskrive den effekt, som en
reduktion i stråledosis, bestrålet
volumen og en mere konform
distribution af stråledosis har på
dosis til det medbestrålede normalvæv og dermed for risikoen
for senfølger for patienter med
Hodgkin lymfom i tidligt stadium.
Gammeldags strålefelter, såkaldte
kappefelter, er blevet rekonstrueret og sammenlignet med moderne, høj-konform strålebehandling

i form af 3D konform strålebehandling (3DCRT), rotations intensitets-moduleret strålebehandling
(VMAT) og proton behandling. For
at estimere risikoen for senere at
udvikle senfølger udvikledes og
appliceredes matematiske modeller til at beskrive forholdet imellem stråledosis og risikoen for
normalvævskomplikationer ud fra
publicerede studier med langtidsopfølgning af patienter behandlet
for Hodgkin lymfom, men også for
andre kræftformer.
Vi fandt, at alle moderne strålebehandlingsteknikker signifikant
mindskede dosis til det medbestrålede normalvæv sammenlignet med gammeldags behandling.
På samme måde var risikoen for
senfølger betydeligt reduceret
efter moderne strålebehandling.
Dog var der en stor individuel
variation, og nogle patienter vil
stadig få en relativt høj stråledosis

til det omgivende normalvæv på
grund af den anatomiske placering af deres lymfom. Af samme
årsag kan det ikke konkluderes,
at der a priori findes én enkelt anbefalet strålebehandlingsteknik til
Hodgkin lymfom i tidligt stadium,
og behandlingsteknikken bør vælges individuelt for hver enkelt patient.
Opponenter:
Berthe Aleman, NKI, Holland og
Joachim Yahalom, MemorialSloan Kettering Cancer Center,
USA
Vejledere:
Lena Specht, Peter M. Petersen, Marianne C. Aznar, Ivan R.
Vogelius.
Forsvaret fandt sted den 21.
november 2013, Auditorium B,
Teilumbygningen, Rigshospitalet.

Krop & Kræft – Effekt af en multimodal træningsintervention på
symptomer og bivirkninger hos
kræftpatienter i kemoterapi
Af
Christina Andersen, sygeplejerske
MPH., Ph.D.
Universitetshospitalernes Center
for Sundhedsfaglig Forskning
(UCSF)

tet og livskvalitet. Derimod er det
forholdsvis nyt og sparsomt dokumenteret at anvende fysisk intervention som et led i at mindske
symptomer og bivirkninger hos
kræftpatienter i kemoterapi.

Det er veldokumenteret, at kemoterapi medfører betydelige
symptomer og bivirkninger, som
påvirker og influerer på den enkelte kræftpatients fysiske kapaci-

Ph.d. projektet er gennemført inden for konteksten af Projekt Krop
& Kræft, som var et tværfagligt
og tværvidenskabeligt projekt,
der omhandlede fysisk træning
til onkologiske og hæmatologiske
kræftpatienter i kemoterapi. Krop
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& Kræft var oprindeligt tilrettelagt som en klinisk kontrolleret
undersøgelse i tre faser (I, II og
III) (2001-2007) for en heterogen kræftpopulation i forskellige
sygdomsstadier og var et samarbejdsprojekt mellem Universitetshospitalernes Center for
Sundhedsfaglig Forskning (UCSF)
og Onkologiske og Hæmatologiske klinikker på Rigshospitalet
og Herlev Hospital. Efterfølgende
(1.1.2007) er Krop & Kræft blevet til et specialiseret rehabilite-

ringstilbud for kræftpatienter i
kemoterapi, som bliver behandlet
på Region Hovedstadens kræftafdelinger. Der trænes i lokaler på
Rigshospitalet fire gange om ugen
(ni timer ugentligt) i seks uger, og
hvert hold har mellem 8-16 deltagere. Interventionen består af
fire elementer: Høj-intens fysisk
træning (konditions- og styrketræning), kropsbevidsthedstræning,
massage og afspænding.
Det overordnede formål med

Resumé af Ph.D. afhandling
ph.d.-projektet var at undersøge,
hvorvidt en seks ugers multimodal træningsintervention kunne
reducere graden af symptomer
og bivirkninger hos kræftpatienter i kemoterapi – med og uden
restsygdom. Ph.d.-projektet omfatter tre studier, som inkluderer
data fra Projekt Krop & Kræft fase
II og fase III samt data fra rehabiliteringstilbud Krop & Kræft og
anvender såvel kvantitative som
kvalitative
forskningsmetoder.
Desuden beskrives de funktioner
og opgaver, som sygeplejersken
som ”Nurse-Coach” udfører i mødet med patienterne under deres
deltagelse i Krop & Kræft samt væsentlige principper og kompetencer for sygeplejerskens rolle i det
tværfaglige team.
For at opnå en kontinuerlig registrering af 54 patienters 12 udvalgte symptomer og bivirkninger
(appetitløshed, kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse, føleforstyrrelser, mental træthed, fysisk
træthed,
behandlingstræthed,
muskelsmerter, ledsmerter og andre smerter) under træningsinterventionen, udfyldte patienterne i
det første studie (1) dagligt i seks
uger en semi-struktureret dagbog. Patienterne scorede hvert
symptom og bivirkning på en skala
fra 0 til 4, hvor 4 var højest. Resultaterne viste her, at patienterne i
løbet af de seks ugers træningsintervention oplevede et fald i
deres gennemsnitlige score på 10
ud af 12 udvalgte symptomer og
bivirkninger. Samtidig sås der et
signifikant fald (p= 0,036) i patienternes samlede bivirkningsbyrde.
I alt oplevede 67% af patienterne
en reduktion i deres samlede
symptomer og bivirkningsbyrde,
mens 24% oplevede en stigning,
og resten ikke oplevede nogen
ændring. Fra den første til den
sidste uge i interventionen blev
muskelsmertescoren (p = 0,013)
og andre smertescorer (p = 0,041)
signifikant forbedret.
I studie 2 (2) blev der fokuseret på
patienternes reduktion af deres
oplevede niveau af cancer-relateret træthed (CRF), som blev evalueret ved hjælp af spørgeskemaet
Functional Assessment Questionnaire, a Cancer Therapy-Anaemia
Questionnaire (FACT-An Fatigue
score) (baseline og 6 uger). Målingerne af CRF blev foretaget på 213

randomiserede patienter, fordelt
imellem 106 patienter i interventionsgruppen og 107 patienter i
kontrolgruppen. Her viste resultaterne en signifikant reduktion i patienternes oplevede CRF-niveau,
idet der sås en betydelig forbedring på FACT-An Fatigue scoren
ved 3,04 (effektstørrelse på 0,44,
95% CI 0,17-0,72) (p = 0,002) i
interventionsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen. Derimod viste studiet ingen statistisk
signifikant effekt på patienternes
selvoplevede generelle livskvalitet
(Fact-G score (p = 0,21)).
I det sidste studie (3) blev 15
brystkræftpatienter i adjuverende
kemoterapi med docetaxel og
vækstfaktorstøtte (G-CSF) interviewet før og efter deres deltagelse i Krop & Kræft. Fundene viste,
hvordan kvinderne opfattede og
håndterede deres kemoterapirelaterede muskel- og ledsmerter
under de seks ugers træningsintervention. Under den fænomenologiske analyseproces blev der
identificeret fem kategorier: ”Den
pludselige smerte - en dominerende bivirkning”, ” Den Fokuserede
smertehåndtering”, ”Den tilpassede træning”, ”Ingen umiddelbar
forværring af smerten” og ”Træning trods smerter”. Kvinderne
beskrev smerterne som en pludselig opstået stikkende og jagende

smerte, der forstærkede følelsen
af uro i kroppen og begrænsede
hverdagslivet.   Smerteintensitet
toppede mellem 2 og 9 dage efter
kvindernes kemoterapi-infusion.
Kvinderne vurderede, at smerterne stammede fra kemoterapi
og ikke fra deres sygdom, og de
fastholdt fysisk aktivitet, hvilket
blev udtrykt i fænomenet – ”Træning trods smerter”. Kvinderne
understregede, at smerterne ikke
blev forværret af deltagelse i træningen.
Resultaterne i ph.d.-projektet
støtter argumentet for, at regelmæssig træning, under monitorering, guidning og supervision
af et tværfagligt træningsteam,
kan understøtte kræftpatienter
i kemoterapi til ikke at få en forringet fysisk funktion og kan være
med til at forebygge en forværring af patienternes symptomog bivirkningsbyrde. Yderligere
træningsinterventions-studier
for kræftpatienter i kemoterapi
er nødvendige for at undersøge
symptom- og bivirkningskompleksiteten, samt for at undersøge
om en tidlig understøttende træningsintervention yderligere kan
bidrage til at mindske patienternes samlede bivirkningsbyrde og
forebygge kroniske gener, som
kronisk træthed og smerter, hvilket på længere sigt kan have fysi-

ske, psykiske, sociale og økonomiske konsekvenser for patienten.
Bedømmelseskomité
Dorte Nielsen, professor, dr.med.,
Onkologisk afdeling, Herlev
Hospital
Anders Bonde Jensen, professor,
PhD, onkologisk afdeling, Aarhus
Universitets hospital
Tone Rustøen, professor, dr.polit,
RN, Oslo Universitets Hospital
Forsvaret fandt sted den 29. november 2013, på Panum Instituttet, Københavns Universitet.
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Tilbud om landsdækkende telemedicinsk sårvurdering af patienter med kræftsår
Af
Betina Lund-Nielsen, Ph.D.
Projektleder, forskningssygeplejerske
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Patienter med kræftsår lider af
vanskelige og ofte livsvarige sår,
der kræver erfaring med og ekspertise i behandlingen af dem.
Det skønnes, at 5-10% af alle
kræftpatienter på et tidspunkt i
deres kræftforløb vil udvikle et
kræftsår, som er karakteriseret
ved tilstedeværelse af kræftvæv i
sårbunden (1). Antallet af patienter med kræftsår på landsplan er
derfor af en størrelseorden, der
gør det vanskeligt for hjemmesygeplejersker, praktiserende læger
og personale på onkologiske afdelinger at få en bred erfaring med
behandlingen af disse.  Da sårene
samtidig ofte er udfordrende og
krævende i behandlings- og bandagerings øjemed har såvel patienter, pårørende som personale
efterspurgt sparringsmuligheder
og ønsker om vurdering af den
givne sårbehandling.
I 2011 forsvarede undertegnede
en ph.d.-afhandling om behandling til patienter med kræftsår (2).
Undersøgelsen viste, at behandling med fokus på de sårrelaterede problemstillinger, så som
lugtgener, eksudation, smerter,
blødning og infektion er vigtig, og
at en psykosocial indsats over for
aspekter som angst, depression,
stigmatisering, påvirket seksualitet og følelse af social isolation
er påkrævet, hvilket fordrer en
multifacetteteret tilgang til behandlingen af mennesker med
kræftsår.
Onkologisk klinik på Rigshospitalet tilbyder nu telemedicinsk
sårvurdering af patienter med
kræftsår. Vurderingen varetages
af undertegnede (betina.lundnielsen@regionh.dk, tlf. 3545
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0894). Der arbejdes endvidere
på at etablere en funktion, således at patienter med kræftsår fra
hele landet i fremtiden kan tilbydes tilsyn af et tværfagligt team
enten i onkologisk klinik, Rigshospitalet eller via en udefunktion.

Henvisning til den
telemedicinske
sårvurdering

Patienter, som har en kræftdiagnose og et kræftsår, kan henvises  
med henblik på vurdering af sår
og behandling. Et kræftsår defineres som et kronisk sår, der ikke
er helet over tid, og som frembyder  følgende karakteristika:
• Sårets lokalisation er oftest
logoregionalt i et tidligere/
nuværende kræftområde/
cicatrise.
• Kræftsåret har typisk et
karakteristisk udseende med
”blomkålshoved-struktur”
eller en synlig tumor.
• Sårene er ofte nekrotiske,
ildelugtende samt eksuderende og kan være blødende
og smertefulde.
• Sårene opstår som oftest hos
patienter med brystkræft eller
hoved-hals-kræft i avancerede stadier.
De fleste hjemmeplejekommuner i Danmark har allerede påbegyndt sårvurdering af patienter med andre typer af sår end
kræftsår via databasen pleje.net
(produceret af firmaet Dansk telemedicin A/S) (3). I juli 2013 var
der i denne database registreret
8000 patienter med sår. Den telemedicinske vurdering af kræftsår
varetages også via denne databa-

se (https://www.pleje.net/).
Der er endnu ikke fastlagt en
landsdækkende henvisningsprocedure for telemedicinsk sårvurdering. Derfor forsøges det
i nærværende ordning, at såvel
hjemmesygeplejersker, praktiserende læger, sygeplejersker og
læger på hospitaler kan henvise
til en kræftsårvurdering blot ved
at oprette patienten i databasen.
Denne henvisningsprocedure vil
efterfølgende blive evalueret og
om nødvendigt ændret i fremtiden.

Fremtidige muligheder

Der er forsat en del uenighed i
litteraturen om, hvor mange patienter, der reelt udvikler kræftsår. Der bliver derfor forventelig
i primo år 2014 oprettet en procedurekode: BNPA6 (Behandling
af kræftsår), som skal anvendes
sammen med relevant diagnosekode - f.eks. DC501 (Brystkræft i
den centrale del af mamma). Ved
at anvende disse koder bliver det
på længere sigt muligt at få en
mere præcis opgørelse af antallet
af patienter med kræftsår i Danmark.
Telemedicin vil via den omfattende database kunne bidrage til
yderligere forskning på området
til gavn for fremtidige patienter.
Det er derfor vigtigt, at sårjournalen udfyldes omhyggeligt, når  
patienten registreres. Telemedicin giver endvidere mulighed for
gensidig sparring, undervisning,
vejledning og læring om behandling af kræftsår, hvilket også vil
øge vores viden på området og

sikre patienterne en mere ensartet behandling.
Denne artikel blev oprindeligt
publiceret i tidsskriftet SÅR –
årgang 21, nr 4, 2013, og efter
aftale genpubliceret i tidsskriftet
Fokus på kræft samt her i let
omarbejdet form.
Referencer
1. Alexander S. Malignant fungating
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presentation and assessment. J Wound
Care 2009a; 18:273-80.
2. Lund-Nielsen B,Adamsen L, Kolmos
HJ, Rørth M, Tolver A, Gottrup F. The
effect of honey-coated bandages
compared with silver-coated bandages
on treatment of malignant wounds—a
randomized study. Wound Repair and
Regeneration 2011;19:664-70
3. Business Case for National implementering af telemedicinsk sårvurdering.
Digitaliseringsstyrelsen, National
Sundheds-IT, Medcom 2012 http://
www.digst.dk/Digital-velfaerd/
Telemedicin-og-sundheds-it/Telemedicinske-projekter/~/media/Files/
Velf%C3%A6rdsteknologi/Projektbeskrivelse%20og%20business%20
case%20teles%C3%A5r-FINAL.ashx

Fremskridt i klinisk
kræftforskning i 2013
Af
Birthe Lund, SKA

ASCOs bud på de betydeligste
fremskridt inden for behandling,
forebyggelse og screening af kræft
2013 omfatter blandt andet:
Ibrutinib viser lovende effekt hos
patienter med behandlingsresistent kronisk lymfatisk leukæmi
(CLL) eller mantle celle lymfom
Ibrutinib er en ny peroral tyrosin
kinase hæmmer, der hæmmer et
enzym, der hedder Bruton’s tyrosin kinase. To studier har vist,
at ibrutinib medfører langvarig
remission hos en stor procentdel
af patienter med relaps af eller
behandlingsresistent CLL og små
lymfocytære lymfomer, samt signifikant bedre resultater end der
kan opnås med gængs salvage
terapi hos patienter med relaps
af eller behandlingsresistent mellem- eller højrisiko mantle celle
lymfom.
Tamoxifen givet i 10 år fremfor i 5
år reducerer risiko for brystkræft
genvækst og død
To studier (ATLAS og ATTom) viser,
at kvinder med hormon-receptor
positiv tidlig brystkræft, der tager
adjuverende tamoxifen i 10 år i
stedet for de nuværende anbefalede 5 år, har reduceret risiko for
brystkræft genvækst og død.   
Ugentlig adjuverende paclitaxel
har samme effekt som paclitaxel
givet hver anden uge
Et randomiseret studie har vist,
at behandling med en lavere dosis paclitaxel hver uge har samme
effekt og færre bivirkninger end
behandling med højere dosis hver
anden uge.
Ado-trastuzumab emtansine er
blevet godkendt som behandling
af HER2-positiv, metastaserende
brystkræft
Lægemidlet består af to kemisk
linkede stoffer: anti-HER2 antistoffet trastuzumab og emtansine, et kemoterapeutikum. FDA
godkendte lægemidlet i februar

2013 baseret på et studie, hvor
991 tidligere behandlede (trastuzumab og et taxan) kvinder med
HER2-positiv,
metastaserende
brystkræft, blev behandlet med
ado-trastuzumab som enkeltstof.
Dette er sammen med trastuzumab, lapatinib og pertuzumab det
fjerde targeterede lægemiddel
mod HER2-positiv metastaserede
brystkræft.   
Octreotide LAR forlænger den
samlede overlevelse hos nogle
patienter med neuroendocrin gastrointestinal cancer
Et studie har vist, at octreotide
LAR forlænger den mediane tid
til progression hos patienter med
metastaserende neuroendocrine
tumor svarende til den mellemste
del af tarmsystemet. Opfølgning
af studiet har nu vist, at den samlede overlevelse også forlænges
substantielt, især hos patienter
med begrænset spredning til leveren.
Capecitabin og bevacizumab er
standard
vedligeholdelsesbehandling ved colorektal cancer
Vedligeholdelsesbehandling bestående af en kombinationen af
capecitabin og bevacizumab medfører, sammenlignet med placebo,
forlænget median overlevelse hos
patienter med tidligere ubehandlet og inoperabel metastaserende
colorektal cancer. Patienterne må
ikke være progredieret på førstelinje behandling med capecitabin,
oxaliplatin og bevacizumab.
Colorectal cancer patienter med
NRAS mutationer har ikke effekt
af panitumumab
Panitumumab er ineffektivt hos
colorectal cancer patienter, der
har KRAS mutationer (40%). Nu
viser det sig, at patienter, der
har NRAS mutationer (10%), heller ikke har effekt af lægemidlet.
Data stammer fra en opdatering
af PRIME studiet. Patienter med
KRAS eller NRAS mutationer, der
blev behandlet med FOLFOX og
panitumumab, havde en kortere
overlevelse end patienter uden
mutationer i KRAS eller NRAS.

Nab-paclitaxel er ny standard behandlingsmulighed til patienter
med metastaserende pancreas
cancer
Sammenlignet med gemcitabin
alene giver nab-paclitaxel i kombination med gemcitabin højere respons rate (7% versus 23%), længere progressionsfri (3,7 versus
5,5 måneder) og samlet overlevelse (6,7 versus 8,5 måneder) hos
patienter med metastaserende
pancreas cancer. FDA har på baggrund af disse data godkendt nabpaclitaxel til denne indikation.
Cabozantinib ser lovende ud ved
avanceret prostata cancer
Cabozantinib eller placebo blev
givet til mænd, der havde stabil
sygdom efter 12 ugers behandling
med cabozantinib. Subgruppen af
patienter, der blev randomiseret
til fortsat cabozantinib efter 12
uger, opnåede signifikant forlænget progressions-fri overlevelse
(23,9 versus 5,9 uger). Cabozantinib medførte også svind i størrelsen (68%) eller totalt svind (12%)
af knoglemetastaser og færre
knoglesmerter.
Pazopanib og sunitinib har samme effekt ved metastaserende
renalcelle carcinom
Der sås ingen forskel i responsrate, sygdomsprogressionsrate, progressionsfri eller samlet overlevelse mellem to grupper af patienter
med renal celle carcinom, der blev
randomiseret til enten pazopanib
eller sunitinib. Derimod medførte
sunitinib en højere incidence af
og risiko for bivirkninger end pazopanib.
Bevacizumab i kombination med
kemoterapi medfører forbedret
overlevelse ved avanceret cervix
cancer
452 kvinder blev randomiseret
til en af to standard kemoterapibehandlinger (cisplatin plus
paclitaxel eller topotecan plus
paclitaxel) eller en kombination
af en af de 2 kemoterapiregimer
med bevacizumab. Der var ingen
signifikant forskel i overlevelsen
mellem de 2 kemoterapi arme,
men median overlevelsen for de

patienter, der fik bevacizumab
kombinationen, var 17,0 versus
13,3 måneder for patienter, der
kun fik kemoterapi.
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Publikationsnyt
Nyhedsrunden
ASCO’s top 5 liste over praksis med
lille eller ingen gavn
ASCO har sammenstillet en ny top 5 liste over almindelig brugte tests,
behandlinger eller andre interventioner med lille eller ingen gavn på
tværs af det medicinske onkologiske felt. Disse er:
1. Giv ikke patienter, der skal påbegynde et kemoterapi regime med
lav eller moderat risiko for at medføre kvalme og opkastning,
antiemetika beregnet til et regime, hvor risikoen for kvalme og
opkastning er høj.
2. Brug ikke kombinationskemoterapi i stedet for enkeltstof behandling som behandling af patienter med metastaserende brystkræft,
medmindre patienten har brug for et hurtigt respons for at lette
tumor-relaterede symptomer.
3. Undgå brug af PET eller PET-CT scanning som del af rutine monitorering for cancer genvækst hos asymptomatiske patienter, der har
afsluttet kurativ førstelinje behandling, medmindre der er et højt
niveau af evidens for, at dette vil ændre det endelige resultat.
4. Brug ikke PSA måling som screening for prostata kræft hos asymptomatiske mænd, hvis deres livstidslængde forventes at være
mindre end 10 år.

5. Brug ikke målrettet terapi mod en specifik genetisk afvigelse,
medmindre patientens tumorceller har en specifik biomarkør, der
forudsiger et effektivt respons på den målrettede behandling.

Schnipper LE, Lyman GH, Blayney DW et al.
American Society of Clinical Oncology 2013 Top Five List in Oncology.
J Clin Oncol 2013; 31: 4362-71

Patientpjece
ESMO har udgivet patientpjecen:
Personalised Cancer Medicine: An ESMO guide for patients.

ESMO Patients Guide Series:
ESMO personalised Medicine 2013.
www.esmo.org/Patients

Nye guidelines vedrørende gravide
kræftpatienter
Dansk Selskab af Obstetrikere og Gynækologer kommer i marts med
nye retningslinjer vedrørende behandling af gravide kræftpatienter.
Retningslinjerne er i overensstemmelse med en stigende mængde af
evidens og guidelines, der viser, at kræftramte gravide i de fleste tilfælde kan modtage samme kemobehandling som andre kræftramte
kvinder, uden at det skader fosteret.
Dagens Medicin 2013; 4(februar): 6-7

Artikler med dansk deltagelse
publiceret i internationale tidsskrifter
Andersen L, Friis S, Hallas J, Ravn P, Schrøder HD, Gaist D. Hormone
replacement therapy increases the risk of cranial meningioma.

Eur J Cancer 2013;49:3303-10.

Andersen LT, Hansen MV, Rosenberg J, Gögenur I. Pharmacological
treatment of depression in women with breast cancer: a systematic
review.
Breast Cancer Res Treat 2013;141:325-30.
Baldur-Felskov B, Dehlendorff C, Munk C, Kjaer SK. Early impact of
human papillomavirus vaccination on cervical neoplasia – nationwide
follow-up of young Danish women.

J Natl Cancer Inst. Feb. 2014: DOI 10.1093/jnci/djt460

Bassler N, Toftegaard J, Lühr A, Sørensen BS, Scitoni E, Krämer M et al.
LET-painting increases tumour control probability in hypoxic tumours.
Acta Oncol 2014;53:25-32.

Bloomquist K, Karlsmark T, Christensen KB, Adamsen L. Heavy resistance training and lymphedema: prevalence of breast cancer-related
lymphedema in participants of an exercise intervention utilizing heavy
load resistance training.
Acta Oncol 2014;53:216-25.
Brocki BC, Andreasen J, Nielsen LR, Nekrasas V, Gorst-Rasmussen A,
Westerdahl E. Short and long-term effects of supervised versus unsupervised exercise training on health-related quality of life and functional
outcomes following lung cancer surgery – a randomized controlled trial.

Lung Cancer 2014;83:102-8.

Dalrot RH, Hansen S, Herrstedt J, Schrøder HD, Hjelmborg J, Kristensen
BW. Prognostic value of Musashi-1 in gliomas.

J Neurooncol 2013;115:453-61.

Dieperink KB, Johansen C, Hansen S, Wagner L, Andersen KK, Minet
LR, Hansen O. The effects of multidisciplinary rehabilitation: RePCa – a
randomised study among primary prostate cancer patients.

Br J Cancer 2013;109:3005-13.
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Ejlertsen B, Jensen M-B, Elversang J, Rasmussen BB, Andersson M, Andersen J et al. One year of adjuvant tamoxifen compared with chemotherapy and tamoxifen in postmenopausal patients with stage II breast
cancer.
Eur J Cancer 2013;49:2986-94.
Ejlertsen B, Jensen M-B, Mourtidsen HT for DBCCG. Excess mortality
in postmenopausal high-risk women who only receive adjuvant endocrine therapy for estrogen receptor positive breast cancer.

Acta Oncol 2014;53:174-85.

Frandsen TL, Heyman M, Abrahamsson J, Vettenranta K, Åsberg A, Vaitkeviciene G et al. Complying with the European Clinical Trials directive
while surviving the administrative pressure – an alternative approach
to toxicity registration in a cancer trial.
Eur J Cancer 2014;50:251-9.
Hansen CR, Christiansen RL, Nielsen TB, Bertelsen AS, Johansen J, Brink
C. Comparison of three immonilisation systems for radiation therapy in
head and neck cancer.
Acta Oncol 2014;53:423-7.
Ibfelt EH, Kjær Sk, Høgdall C, Steding-Jessen M, Kjær TK et al. Socioeconomic position and survival after cervical cancer: influence of cancer
stage, comorbidity and smoking among Danish women diagnosed between 2005 and 2010.
Br J Cancer 2013;109:2489-95.
Iversen TZ, Engell-Nørregaard L, Ellebæk E, Andersen R, Larsen SK,
Bjørn J et al. Long-lasting disease stabilization in the absence of toxicity
in metastatic lung cancer patients vaccinated with an epitope derived
from indoleamine 2,3 dioxygenase.
Clin Cancer Res 2014;20:213-20.

Khouri MG, Hornsby WE, Risum N, Velazquez EJ, Thomas S, Lane A
et al. Utility of 3-dimensional echocardiography, global longitudinal
strain, and exercise stress echocardiography to detect cardiac dysfunc-

Publikationsnyt
tion in breast cancer patients treated with doxorubicin-containing adjuvant therapy.
Br Cancer Res Treat 2014;143:531-9.

P. Characteristics, therapy and outcome in an unselected and prospectively registered cohort of patients with gastro-oesophageal cancer.

Kyrø C, Olsen A, Landberg R, Skeie G, Loft S, Åman P et al. Plama alkylresorcinols, biomarkers of whole-grain wheat and rye intake, and
incidence of colorectal cancer.
JNCI, 2013: doi:10.1093/jnci/djt352.

Spindler KG, Appelt AL, Pallisgaard N, Andersen RF, Jakobsen A. KRASmutated plasma DNA as predictor of outcome from irinotecan monotherapy in metastatic colorectal cancer.
Br J Cancer 2013;109:3067-72.

Larsen SB, Brasso K, Iversen P, Christensen J, Christiansen M, Carlsson S
et al. Baseline prostate-specific antigen measurements and subsequent
prostate cancer risk in the Danish Diet, Cancer and Health cohort.

Sørensen AV, Donskov F, Hermann GG, Jensen NV, Petersen A, Spliid H
et al. Improved overall survival after implementation of targeted therapy for patients with metastatic renal cell carcinoma: Results from the
Danish Renal Cancer Group (DARENCA) study-2.

Eur J Cancer 2013;49:3041-8.

Lindemann K, Malander S, Christensen RD, Mirza MR, Kristensen GB,
Aavall-Lundqvist E. Examestane in advanced or recurrent endometrial
carcinoma: a prospective phase II study by the Nordic Society of Gynecologic Oncology (NSGO).
BMC Cancer 2014;14:68.
Lynge E, Ponti A, James T, Májek O, von Euler-Chelpin M, Anttila A et
al. Variation in detection of ductal carcinoma in situ during screening
mammography: A survey within the International Cancer Screening
network.
Eur J cancer 2014;50:185-92.

Acta Oncol 2014;53:385-91.

Eur J Cancer 2014;50:553-62.

Thomsen FB, Bandak M, Thomsen MF, Lauritsen J, Christensen IJ,
Daugaard G. Survival and toxicity in patients with disseminated germ
cell cancer aged 40 years and older.
Cancer 2014;1:43-51.
Thorsen SB, Christensen SLT, Würtz SØ, Lundberg M, Nielsen BS,
Vinther L et al. Plasma levels of the MMP-9:TIMP-1 complex as prognostic biomarker in breast cancer: a retrospective study.

BMC Cancer 2013;13:598.

Madsen GA, Rasmussen TR, Bærentzen S. A case of pleural epithelioid
sarcoma of proximal type presenting as malignant pleural mesothelioma.
J Thorac Oncol 2013;e89.

Thörnqvist S, Hysing LB, Zolnay AG, Söhn M, Hoogeman MS, Muren LP
et al. Treatment simulations with a statistical deformable motion model to evaluate margins for multiple targets in radiotherapy for highrisk prostate cancer.
Radiother Oncol 2013;109:344-9.

Michaelson MD, Oudard S, Ou YC, Sengeløv L, Saad F, Houede N et al.
Randomized, placebo-controlled, phase III trial of sunitinib plus prednisone versus prednisone alone in progressive metastatic, castrationresistant prostate cancer.
J Clin Oncol 214;32:76-82.

Trabert B, Ness, RB, Lo-Ciganic W-H, Murphy MA, Goode EL, Poole EM
et al. Aspirin, nonaspirin nonsteroidal anti-inflammatory drug, and
acetaminophen use and risk of invasive epithelial ovarian cancer: a
pooled analysis in the Ovarian Cancer Association Consortium.

Muren LP, Thwaites DI. The on-going quest for treatment precision and
conformality in radiotherapy.
Radiother Oncol 2013:109:337-42

Tvedskov TF, Jensen M-B, Balslev E, Kroman N. Robust and validated
models to predict high risk of non-sentinel node metastases in breast
cancer patients with micrometastases or isolated tumor cells in the
sentinel node.
Acta Oncol 2014;53:209-15

Nielsen TB, Hansen O, Schytte T, Brink C. Inhomogeneous dose escalation increases expected local control for NSCLC patients with lymph
node involvement without increased mean lung dose.
Acta Oncol 2014;53:119-25.

Nordholm-Carstensen A, Krarup P-M, Jorgensen, LN, Wille-Jørgensen
PA, Harling H for Danish Colorectal Cancer Group. Occurrence and
survival of synchronous pulmonary metastases in colorectal cancer: A
nationwide cohort study.
Eur J Cancer 2014;50:447-56.
Overgaard J. The heat is (still) on – the past and future of hyperthermic
radiation oncology.
Radiother Oncol 2013;109:185-7.
Rasmussen JF, Siersma V, Pedersen JH, Heleno B, Saghir Z, Brodersen J.
Healthcare costs in the Danish randomised controlled lung cancer CTscreening trial: A registry study.
Lung Cancer 2014:83:347-55.

J Natl Cancer Inst. 2014; DOI:10.1093/jnci/djt431.

.

Uth J, Schmidt JF, Christensen JF, Hornstrup T, Andersen LJ, Hansen PR
et al. Effects of recreational soccer in men with prostate cancer undergoing androgen deprivation therapy: study protocol for the ’FC Prostate’ randomized controlled trial.
BMC Cancer 2013;13:595 (13 December 2013).

Vestergaard A, Muren LP, Søndergaard J, Elstrøm UV, Høyer M, Petersen JB. Adaptive plan selection vs. Re-optimisation in radiotherapy for
bladder cancer: a dose accumulation comparision.

Radiother Oncol 2013:457-62.

Weber B, Hager H, Sørensen BS, McCulloch T, Mellemgaard A, Khalil
AA et al. EGFR mutation frequency and effectiveness of erlotinib: a
prospective observational study in Danish patients with non-small cell
lung cancer.

Lung Cancer 2014:83:224-30.

Ringbæk TP, Weber U, Petersen JB, Thomsen B, Bassler N. Monte Carlo
simulations of new 2D ripple filters for particle therapy facilities.

Acta Oncol 2014;53:40-9.

Røder MA, Brasso K, Christensen IB, Johansen J, Langkilde NC et al.
Changes in preoperative characteristics in patients undergoing radical
prostatectomy – a 16-year nationwide analysis. Acta Oncol 2014;53:361-7.
Rønjom MF, Brink C, Bentzen SM, Hegedüs L, Overgaard J, Johansen J.
Hypotheyroidism after primary radiotherapy for head and neck squamous cell carcinoma: normal tissue complication probability modeling
with latent time correction.
Radiother Oncol 2013:109:317-22.
Schytte T, Nielsen TB, Brink C, Hansen O. Pattern of loco-regional failure
after definitive radiotherapy for non-small cell lung cancer.

Acta Oncol 2014;53:336-4.

Schønnemann KR, Mortensen MB, Bjerregaard JK, Fristrup C, Pfeiffer
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Vidste du, at..?
Vidste du, at..?
Calcium/magnesium beskytter ikke mod oxaliplatin-induceret neurotoxicitet. Dette viser et studie med 353 patienter, der var i behandling med
FOLFOX (fluorouracil, leucovorin og oxaliplatin). Patienterne blev randomiseret til calcium/magnesium før og efter oxaliplatin, placebo før og efter,
eller calcium/magnesium før og placebo efter. Der var ingen statistisk signifikante neuropati-forskelle mellem armene, og calcium/magnesium
reducerede heller ikke oxaliplatin-induceret akut neuropati i væsentlig grad.

Loprinzi CL, Qin R, Dakhil SR et al.
Phase III randomized, placebo-controlled, double-blind study of intravenous calcium and
magnesium to prevent oxaliplatin-induced sensory neurotoxicity (N08CB/Alliance).
J Clin Oncol 2013; DOI: 10.1200/JCO.2013.52.0536

Socioøkonomiske forskelle i overlevelse efter cervix cancer skyldes til dels socioøkonomiske forskelle i sygdomsstadie. Data stammer fra 1961
kvinder, der havde fået diagnosticeret cervix cancer mellem 2005 og 2010, og som er registreret i Dansk Gynækologiske Cancer database. Dødsfald
af alle årsager var således højere blandt kvinder med kortere end længere uddannelse, lav versus højere indtægt og blandt kvinder med alder
<60 år, der levede alene modsat kvinder, der var samboende. De socioøkonomiske forskelle i overlevelsen kunne delvist forklares ved stadiet af
kræftsygdommen og i mindre grad ved co-morbiditet og rygning.    

Ibfelt EH, Kjær SK, Høgdall C et al.
Socioeconomic position and survival after cervical cancer:
influence of cancer stage, comorbiditet and smoking among Danish women diagnosed between 2005 and 2010.
Brit J cancer 2013;109:2489 – 95

Aspirin brug reducerer risikoen for at få kræft i ovarierne. Data fra 12 populations-baserede case-kontrol studier ved ovariecancer med i alt 7776
patienter og 11843 kontrolindivider indgik i analysen. Aspirin brug reducerede risikoen for ovariekræft statistisk signifikant (samlet risiko 0,80;
95% CI 0,67 – 0,96). Brug af ikke-aspirin-holdige NSAIDs reducerede ligeledes risikoen men ikke signifikant, og der sås ingen association mellem risiko og brug af acetaminofen. Analysen viste desuden, at lavdosis daglig brug af aspirin havde den største reducerende effekt. Det samme regime,
der anbefales som beskyttelse mod kardiovaskulære hændelser og flere cancer sygdomme, ser således også ud til at kunne reducere risikoen for
ovariecancer med 20% - 34% afhængig af dosis og frekvens af brug.
Trabert B, Ness RB, Lo-Ciganic W-H et al.
Aspirin, nonsteroidal anti-inflammatory drug, and acetaminophen use and risk of invasive epithelial ovarian cancer:
A pooled analysis in the Ovarian Cancer Association Consortium.
J Natl Cancer Inst 2014; DOI:10.1093/jnci/djt431

Patienter med kimcellekræft, der er over 40 år gamle, har større cancer-specifik mortalitet sammenlignet med en yngre kontrol gruppe og har
også nedsat samlet overlevelse sammenlignet med den generelle population. Den dårligere prognose skyldes ikke bivirkninger forårsaget af
behandling. Patienter fik samme dosis af cisplatin/etoposid, men de ældre patienter fik lavere dosis af bleomycin end de yngre. Den dårligere
prognose i den ældre gruppe kan relateres til tumor biologi, øget co-morbiditet eller sværere bivirkninger forårsaget af anden-linje behandling.

Thomsen FB, Bandak M, Thomsen MF et al.
Survival and toxicity in patients with disseminated germ cell cancer aged 40 years and older.
Cancer 2014;120:43-51

Anvendelse af targeteret behandling (tyrosin kinase hæmmere og mTOR hæmmere) har medført statistisk forbedrede behandlingsrater og forlænget overlevelse hos danske patienter med metastaserende renal celle carcinom (mRCC). Et retrospektivt studie inkluderende alle behandlede
patienter med mRCC fra perioden 2006 til 2010 viste en signifikant øgning af henviste patienter, af behandlede patienter, af første-linje targeteret
behandling, af anden-linje behandling og af den mediane samlede overlevelse (11,5 versus 17,2 måneder; p=0,0435).

Soerensen AV, Donskov F, Hermann GG et al.
Improved overall survival after implementation of targeted therapy for patients with metastatic renal cell carcinoma:
Results from the Danish Renal Cancer Group (DARENCA) study-2.
Eur J Cancer 2014;50:553-62

Tilføjelse af bevacizumab til kombinationskemoterapi øger den mediane samlede overlevelse hos patienter med avanceret cervix cancer. I alt
452 patienter blev randomiseret til behandling med cisplatin plus paclitaxel eller topotecan plus paclitaxel +/- bevacizumab i begge arme. Der
var ingen forskel i resultaterne mellem topotecan-paclitaxel og cisplatin-paclitaxel. Data fra de to arme blevet derfor kombineret. Tilføjelsen af
bevacizumab til kemoterapi medførte en statistisk signifikant øget samlet overlevelse (17,0 versus 13,3 måneder; hazard ratio for død 0,71; 98%
CI 0,54 – 0,95; p=0,004 i ensidig test).

Tewari KS, Sill MW, Long III HJ et al.
Improved survival with bevacizumab in advanced cervical cancer.
N Engl J Cancer 2014;370:734-43

Seks år efter indførelsen af kvadrivalent HPV vaccine i Danmark ses en reduceret risiko for cervix læsioner i populationen. Alle kvinder/piger, der
blev født mellem 1989 og 1999 blev identificerede. Oplysning om deres individuelle HPV vaccinationsstatus i perioden fra 2006-2012 blev indhentet fra landsdækkende registre, og oplysninger om cervikale læsioner blev indhentet fra den landsdækkende Patologi Data Bank. Vaccinerede
versus ikke-vaccinerede personer stratificeret efter fødselskohorter blev sammenlignet. Risiko for atypi eller værre og for intraepithelial neoplasigrad 2 eller 3 (CIN2/3) var statistisk signifikant reduceret i fødselskohorten 1991-1994. Fødselskohorten 1989-1990 havde en statistisk signifikant
reduceret risiko for atypi. Risiko for CIN2/3 var også reduceret, men ikke statistisk signifikant. I gruppen af piger født mellem 1997 og 1999 sås
ingen hændelser, hvorimod en ikke-signifikant hazard ratio kunne beregnes for fødselskohorten 1995-1996, men kun for atypi. Risiko for atypi eller værre var statistisk signifikant reduceret med op til 60% og risiko for CIN2/3 var statistisk signifikant reduceret med op til 80% hos kvinder, der
havde fået mindst en vaccination sammenlignet med kvinder, der ikke var vaccinerede.
Baldur-Felskov B, Dehlendorff C, Munk C, Kjaer SK.
Early impact of human papillomavirus vaccination on cervical neoplasia - nationwide follow-up of young Danish Women.
J Natl Cancer Inst 2014;DOI 10.1093/jnci/djt460
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Nye godkendelser fra FDA
Ibrutinib (IMBRUVICA) har modtaget accelereret godkendelse
som behandling til relaps af eller
refraktær mantle celle lymfom.
Patienterne skal have modtaget
mindst et tidligere behandlingsregime (november, 2013).
Sorafenib (NEXAVAR) er blevet
godkendt til behandling af lokal recidiveret eller metastaserende, progressiv differentieret
thyroidea carcinom, der er refraktær over for radioaktiv jod
behandling (november, 2013) .

Trametinib  (Mekinist) og dabrafenib (Tafinlar) har fået accelereret godkendelse som kombinationsbehandling af patienter med
ikke-resercerbart eller metastaserende melanom med en BRAF
V600E eller V600K mutation
detekteret med en af FDA godkendt test (januar, 2014).
Ibrutinib  (IMBRUVICA) har fået
acceleret godkendelse som behandling af tidligere behandlede
patienter med kronisk lymfocytær leukæmi (CLL) (februar,
2014).

Nye godkendelser fra EMA
Indikationen for brug af cetuximab til patienter med metastaserende colorectal cancer er
ændret til udelukkende at omfatte patienter med RAS wildtype (november,2013).

Cabozantinib (Cometriq) er blevet godkendt som behandling
af progressiv, ikke-resecerbar,
lokalt avanceret eller metastaserende medulært thyroidea
carcinom (december, 2013).

Indikationen for brug af nabpaclitaxel (Abraxane) er i kombination med gemcitabin udvidet
til også at omfatte første linje
behandling af patienter med
metastaserende adenocarcinom
i pancreas (november, 2013).

Anbefalinger fra KRIS
Giotrif (Afatinib) anbefales som
standardbehandling af epidermal
growth factor receptor (EGFR)
TKI-naive voksne patienter med
lokalt eller metastaserende ikkesmåcellet lungekræft med aktiverende EGFR-mutation(er).

som: 1. linje behandling, hvor
IL-2 og interferon ikke kan anvendes; 2. og 3. linje behandling,
hvor ipilimumab behandling ikke
kan anvendes; 2. og 3. linjebehandling, hvis BRAF-hæmmer
behandling ikke tidligere er givet.

Tafinlar (Dabrafenib) anbefales som standardbehandling af
patienter med metastaserende
BRAF V600-muteret ubehandlet
eller tidligere medicinsk behandlet melanom. Tafinlar anbefales

Yervoy (Ipilimumab) anbefales
som 1. linjebehandling til patienter med metastaserende malignt
melanom i performancestatus
0-2 uden symptomatiske hjernemetastaser.

Xofigo (Radium-223 klorid) anbefales som standardbehandling af
voksne med kastrationsresistent
prostatacancer med symptomatiske knoglemetastaser og ingen
kendt viscerale metastaser. Lægemidlet må kun ibrugtages efter
multidisciplinær konference med
onkologisk beslutningstagen.
Kadcyla (Trastuzumabemtansin)
anbefales som 2. eller senere
linje behandling af patienter med
HER2-positiv, inoperabel, lokalt

fremskreden eller metastaserende brystkræft. Patienterne skal
tidligere have modtaget behandling med trastuzumab og et taxan
for fremskreden brystkræft eller
(neo)adjuverende
behandling
med udvikling af sygdomsrecidiv
under eller inden for 6 måneder
efter den adjuverende behandling.

Personalia
Professor Kjeld Schmiegelow

har modtaget 250.000 kr. fra
Børnecancerfondens nystiftede
Henrik Hertz legat. Legatet uddeles til en forsker eller forskningsgruppe, der kan dokumentere
særlige forskningsresultater eller
særligt perspektivrige forskningsprojekter inden for børnecancerområdet. Professor Kjeld
Schmiegelow vil rette fokus ikke
blot mod kræftsygdommen, men
også mod de enkelte patienter
for at forbedre behandlingsresultaterne og reducere både akutte
og kroniske bivirkninger.
Flere nordiske studier har inden
for de seneste år vist, at det er

muligt at kortlægge den genetiske risiko for bivirkninger hos
den enkelte patient efter kemoterapi eller knoglemarvstransplantation. På den baggrund kan
behandlingen derfor tilpasses
den enkelte patient, således at
risikoen for alvorlige og livstruende bivirkninger reduceres.

Professor Marja Jäättelä

fra Kræftens Bekæmpelse har
modtaget EU's forskerlegat Advanced Grants på ca 18 millioner
kr. til sin banebrydende forskning
inden for kræftcellers livsprocesser. Professor Marja Jäättelä og

hendes forskerhold har undersøgt en række specifikke, allerede godkendte lægemidler mod
depression, hjertesygdomme,
malaria og allergier, og det har
vist sig, at disse lægemidler har
særlige egenskaber, der gør, at
de kan slå kræftceller ihjel, når
de anvendes rigtigt. Forskerholdet har derudover blandt andet
opdaget et punkt, hvor kræftceller er særlig sårbare i modsætning til normale celler. Ved at
kombinere kemoterapi med et
af ovenstående lægemidler kan
man forstærke processen, så
kræftcellerne dør hurtigere.

Klinik, Rigshospitalet er ekstraordinært tildelt to yngre forskere:
• Maja V. Maraldo
forsvarede d. 21. november
2013 sin Ph.D. afhandling:
”Reduced risk of late effects
after radiotherapy for early
stage Hodgkin lymphoma”, og
• Katharina Anne Perell
forsvarede d. 29. November
2013 sin Ph.D. afhandling:
"Diagnostic and prognostic
tools in the management of
patients with carcinoma of
unknown primary site. "

Forskerprisen 2013, Onkologisk
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Nyt fra SKA

Klinisk onkologi for medicinalindustrien
SKAs årlige kursus for ansatte
i medicinalindustrien blev i år
afholdt fra den 3. til 6. marts.
Baggrunden for kurset er at give
kursisterne basisviden om karakteristiske forhold ved de store
sygdomsgrupper inden for kræft
samt et indblik i den kliniske
hverdag. Kurset forløber over
4 dage og består af en vekslen
mellem teoridage og praktikophold, hvor kursisterne er på
besøg i både en central og en
decentral afdeling. SKA vil gerne
takke de onkologiske afdelinger
på Rigshospitalet, Herlev, Hillerød og Roskilde for det gode
samarbejde. Kursisterne vender
tilbage og fortæller om yderst
veltilrettelagte praktikforløb. De
er imponerede over den faglige
indsats på afdelingerne og har
fået et mere nuanceret billede af
den kliniske hverdag.

10

Nyt fra SKA
Nyt fra protokoloversigten
Protokoloversigten
nedenfor
viser de protokoller, som er
blevet publiceret siden sidste SKA-nyt, og som fortsat
er åben for inklusion af patienter i SKA/KB databasen.

Hæmatologiske
protokoller
Enest Freedom
En enkelt-armet, multicenter,
nilotinib behandlingsfri remission undersøgelse af patienter
med BCR-ABL1 positiv kronisk
myeloid leukæmi i kronisk fase,
som har opnået holdbar minimal
residual sygdomsstatus på første
linje nilotinib behandling. Inklusionsstart: 2013. Århus
Musik og Kræft
Musik & Kræft - levende musik
under kemoterapi. Lodtrækningsundersøgelse af musikkens
effekt i forbindelse med kemobehandling.
Inklusionsstart:
2013. Odense
NordCML-007
Et fase Ib/IIa studie vedrørende
kombinationsbehandling med
lavdosis pegyleret IFN-alpha 2b
og standarddosis dasatinib til
patienter med nydiagnosticeret
kronisk myeloid leukæmi i kronisk fase. Inklusionsstart: 6. januar 2014. Rigshospitalet
Phoenix
Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase
3 studie af Bruton's Tyrosin Kinase (BTK) Inhibitor, PCI-32765
(Ibrutinib) i kombination med
rituximab, cyklofosfamid, vincristin og prednison (R-CHOP) hos
patienter med nydiagnostiseret
non-germinal center B-celle diffust storcellet B-lymfom. Inklusionsstart: februar 2014. Rigshospitalet
EnestPath
Et prospektivt, randomiseret,
åbent, to armet fase III studie
til evaluering af effekten af længerevarende konsolideringsbehandling med Nilotonib hos patienter med Philadelphia-positiv

CML i kronisk fase. Inklusionsstart: februar 2014. Odense

Kirurgiske protokoller
Nano Knife
Videreudvikling af Elektroporation - Nanoknife som behandlingsmulighed hos patienter
med lokaliseret avanceret pancreas cancer uden spredning.
Inklusionsstart: oktober 2013.
Aalborg

tabin til patienter med recidiv af
brystkræft. Inklusionsstart: 24.
oktober 2013. Herlev

fremskredne solide tumorer.
Inklusionsstart: oktober 2013.
Rigshospitalet

MM-111
Randomiseret, fase 2 studie
med paclitaxel med eller uden
MM-111 og trastuzumab hos
patienter med adenocarcinomer, der udtrykker traditionel og
ikke-traditionel HER2 i spiserør,
gastroesofageal eller mavesæk,
som er progredieret på første
linje kemoterapi til metastatisk
eller lokalt avanceret sygdom.
Inklusionsstart: juli 2013. Rigshospitalet

FGF117360
Ikke-randomiseret,
ublindet
fase IB-forsøg med flere arme
til vurdering af GSK3052230 i
kombination med paclitaxel og
carboplatin eller docetaxel eller
som enkeltstof hos forsøgspersoner med solide tumorer og
dysreguleret FGF-signalvej. Inklusionsstart: december 2013.
Rigshospitalet

Aktuel protokolstatus
Onkologiske protokoller
Hæmatologiske protokoller
Kirurgiske protokoller
Pædiatriske protokoller
Aktuelt åbne i alt

Antal
130
50
10
24
214

Afsluttede og udgåede protokoller
Protokoller i alt

277
496

Siden starten på samarbejdet mellem SKA og Kræftens Bekæmpelse I maj 2011 har der været publiceret i alt 496 protokoller i
databasen. I gennem det seneste år er der sket en tilvækst på 100
protokoller, hvilket afspejler den meget store aktivitet på landets
forskellige kræftafdelinger.

Onkologiske protokoller
Lux 2
Et randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret fase
III studie til at evaluere effekten
og sikkerheden af afatinib (BIBW
2992) som adjuverende behandling efter kemo-strålebehandling
til patienter med stadie III, IV eller IVb loco-regionalt fremskreden planocellulært carcinom i
hoved/hals regionen. Inklusionsstart: sommer 2013. Rigshospitalet
MRI-FLT-PET
MR perfusion og FLT- og FET-PET
i løbet af bevacizumab monoterapi for recidiverende glioblastoma multiforme. Inklusionsstart:
september 2013. Rigshospitalet
Capox
En fase II undersøgelse af kombinationsbehandling med intravenøs oxaliplatin og tablet capeci-

NOVA
Et randomiseret, dobbeltblindet
fase 3 forsøg med vedligeholdelsesbehandling med niraparib
versus placebo til patienter med
platinfølsom ovariecancer. Inklusionsstart: september 2013.
Rigshospitalet
GI 1312
Behandling med irinotecan,
gemcitabin, capecitabin samt
bevacizumab til patienter med
cholangiocarcinom, der er progredieret på 1. linie behandling.
Inklusionsstart: 4. november
2013. Herlev
D0816C0004 / Food
Et randomiseret, åbent, fase
1-forsøg i tre dele for at bestemme effekten af mad på farmakokinetikken for olaparib og
for at indhente data om effekten af olaparib på QT-intervallet
efter oral dosering af en tabletformulering hos patienter med

GEN701
Åbent fase 1 forsøg, med stigende doser af human-TF-ADC til
patienter med lokalt avanceret
og/eller metastaserende ovarie,
cervix, endometri, blære, prostata, hoved-hals, NSCLC, eller
esophagus cancer. Inklusionsstart: december 2013. Rigshospitalet
Meteor
Et fase 3, randomiseret, kontrolleret forsøg med cabozantinib
(XL184) versus everolimus til
forsøgsdeltagere med metastaserende nyrecellekarcinom, der
er progredieret efter tidligere
behandling med VEGFR-tyrosinkinasehæmmer. Inklusionsstart:
19. december 2013. Herlev
uPARCRPC
Kan en undersøgelse af urokinase plasminogen aktivator
receptor (uPAR) i blodplasma
fra prostatakræftpatienter afklare effekt af behandling med
Zytiga®(abiraterone)?
Inklusionsstart: november 2013. Rigshospitalet

Børnekræft
NOPHO-DBH AML 2012
Forsøgsprotokol for behandling af børn og teenagere (0-18
år) med akut myeloid leukæmi
(blodkræft).
Inklusionsstart: 2013. Rigshospitalet
De afdelinger, der er nævnt under inklusionsstart, er primær
investigator på protokollen.
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Nyt fra SKA
Kursuskalender
8. maj

SKA kursus for lægesekretærer/sekretærer, modul II
Gynækologiske tumorer, eksperimentel behandling og kommunikation for sekretærer
Hotel Admiral, Toldbodgade 24-28, 1253 København K

Modul II har fokus på de gynækologiske tumorer og belyser desuden
eksperimental kræftbehandling. Der arbejdes med kommunikation i klinikken og forhold omkring kriseramte patienter. En tidligere patient er
blandt foredragsholderne.

Kursusledelse:
Tid og sted:
Kursusafgift:
Tilmelding:

Projektsygeplejerskse Louise Rolin, SKA
Kursussekretær Bodil Diemer, SKA
8. maj 2014
Hotel Admiral, København
Deltagere fra medlemshospitaler*: 500 kr.
– andre: 700 kr.
Registrering på SKAs hjemmeside:
www.skaccd.org senest 1. april

Program
8.30

8.45
inkl. pause

14. maj

Registrering og morgenmad
Velkomst
Bodil Diemer, SKA sekretariat/ Louise Rolin, SKA
sekretariat
Gynækologisk Cancer
Overlæge Hanne Havsteen, Onkologisk afdeling,
Herlev Hospital
• Epidemiologi
• Disponerende faktorer
• Patologi
• Stadieinddeling
• Symptomer/undersøgelser
• Kirurgi/behandling/palliation

11.15
12.15
13.00
14.00
14.15

16.15

• Prognose
• Bivirkninger/senfølger
Personlig beretning fra tidl. kræftpatient
Afventer
Frokost		
Eksperimentel behandling - Second Opinion
Overlæge, Morten Mau-Sørensen, RH, Finsencentret
Pause		
Sekretæren i mødet med den alvorligt syge - udfordringer i kommunikation og følelser (der vil blive
lagt vægt på egne oplevelser og erfaringer)
Aut. cand.psyc., Lotte Mølsted
Evaluering og afslutning

Smertebehandling af kræftpatienter - fra lidelse til lindring

Hotel Admiral, Toldbodgade 24-28, 1253 København K

Dette kursus inddrager de vigtigste facetter i smertebehandling af kræftpatienter - fra den nyeste medikamentelle viden til praktiske øvelser,
hvor deltagerne gennem opgaver og gruppearbejde trænes i at omsætte
viden til praksis. De psykiske mekanismer, som kunne tænkes at ligge
bag vanskelighederne med at omsætte faglig viden til mærkbar smertelindring hos patienten, vil blive belyst gennem indlæg fra erfaren psykolog med rødder i den onkologiske hverdag.

Kursusledelse:
Tid og sted:
Kursusafgift:
Tilmelding:

Overlæge Svend Ottesen, Roskilde Sygehus
projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
14. maj 2014
Hotel Admiral, København
Deltagere fra medlemshospitaler*: 500 kr.
– andre: 700 kr.
Registrering på SKAs hjemmeside:
www.skaccd.org senest 5. april

Program
9.00
9.15

9.45

13.00
14.00

Registrering og morgenkaffe
Velkomst og introduktion
Overlæge Svend Ottesen, ALB, Klinisk Onkologisk
afdeling, Roskilde
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Smertebehandling – praktisk talt
Temabaserede cases og indlæg, øvelser, gruppearbejde, erfaringsudveksling, refleksion, diskussion
Overlæge Svend Ottesen
Frokost		
Smertebehandling – praktisk talt – fortsat..

15.00
15.15

16.00
16.30

Pause
"Nogen må da kunne sørge for, at det ikke gør så
ondt at være i live"
Psykolog Bo Snedker Boman, Klinisk Onkologisk Afdeling, Roskilde Sygehus
Lært i dag – gør en forskel i morgen
Overlæge Svend Ottesen
Evaluering – tak for i dag

* SKAs medlemshospitaler = hospitaler i region Hovedstaden og region Sjælland.
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Nyt fra SKA
Kursuskalender
22. maj

SKA temaeftermiddag for kræftsygeplejersker - Nærvær og seksualitet
Herlev Hospital, Store mødesal

Hvor gode er vi til at tale om seksualitet med vores patienter? På årets
sygeplejetemadag vil de to første indlægsholdere belyse nogle af de
konsekvenser en kræftsygdom kan have for den kvindelige og mandlige
seksualitet, både fysisk og psykisk. De vil komme med konkrete bud på,
hvordan sygeplejersken kan bringe emnet seksualitet op i samtalen med
patienterne. Herefter vil en ung tidligere kræftpatient fortælle om sin og
andre unges oplevelser med intimitet, samvær, seksualitet og fertilitet.

undersøgelse, de har lavet i samarbejde med Lægeforeningen og Dansk
Sygeplejeråd, hvor de har spurgt 2000 læger og 2000 sygeplejersker om
deres forståelse af og holdninger til patientinddragelse.

Dagen rundes af med et indlæg om patientinddragelse, som er blevet
et nøgleord, når man taler om at udvikle sundhedsvæsenet. ViBIS (Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet) vil fortælle om en

Kursusafgift:
Tilmelding:

Kursusledelse:
Tid og sted:

Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
projektsygeplejerske Tina Møller Jensen, SKA
22. maj 2014
Herlev Hospital
125 kr.
Registrering på SKAs hjemmeside:
www.skaccd.org senest 5. maj

Program
14.00
14.30
14.35

15.15

12. juni

Registrering.
Frugt/vand ved ankomst
Velkommen
Hanne Skovfoged og Tina Møller Jensen, projektsygeplejersker, SKA
Kvinder, kræft & seksualitet - hvordan kan vi
hjælpe?
Ditte Maria Bjerno Nielsen, sygeplejerske med basisuddannelse i klinisk sexologi
Kræftramte mænd og seksualitet
Birgitte Schantz Laursen, cand.cur., ph.d., lektor i
almen sexologi og klinisk sygepleje

16.00
16.30

17.15
18.00

Kaffe
Unges oplevelser af intimitet, seksualitet og fertilitet under og efter behandling
Stine Legarth Thomsen, tidl. kræftpatient, projektkoordinator i ’Drivkræften’ (Kræftens Bekæmpelse)
Patientinddragelse - fra snak til handling
Alexandra Brandt Ryborg Jönsson, cand.scient.anth.
projektleder Danske Patienter & ViBIS
Afslutning og sandwich

SKA kursus for lægesekretærer/sekretærer, modul IV
- Hæmatologiske sygdomme
IDA-mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Sekretærkursus modul IV fokuserer på hæmatologiske sygdomme samt
behandling og pleje af maligne blodsygdomme. Hospitalspræsten belyser sidst på dagen, hvordan man som professionel kan bevare arbejdsglæden, når man dagligt har med alvorligt syge mennesker at gøre.
Undervisningen tilrettelægges med stor vægt på deltageraktivitet, og
teorien relateres til praksis.

Kursusledelse:
Tid og sted:
Kursusafgift:
Tilmelding:

Projektsygeplejerske Louise Rolin
Kursussekretær Bodil Diemer, SKA
12. juni 2014
IDA Mødecenter, København
Deltagere fra medlemshospitaler*: 500 kr.
– andre: 700 kr.
Registrering på SKAs hjemmeside:
www.skaccd.org senest 5. maj

Program
8.45

9.00
12.00

Registrering og morgenmad
Velkomst - SKA’s opbygning, aktiviteter, produkter,
hjemmeside
Kursussekretær Bodil Diemer, SKA
Projektsygeplejerske, Louise Rolin, SKA
Maligne blodsygdomme
En gennemgang af de mest almindelige blodkræftsygdomme og -behandling
Frokost

12.45
14.15
14.30

16.00

Sygepleje til patienter med en malign blodsygdom
Assisterende afdelingssygeplejerske Christina SassPetersen, Rigshospitalet, Hæmatologisk afdeling
Kaffepause
Arbejdsglæde og begejstring
- hvor kommer det fra, når vi har med alvorligt syge
mennesker at gøre?
Præst Christian Busch, Rigshospitalet
Afslutning og evaluering

* SKAs medlemshospitaler = hospitaler i region Hovedstaden og region Sjælland.
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Nyt fra SKA
Kursuskalender
13. juni

11. Post ASCO Symposium

		 Hotel Bella Sky, København

For 11. gang afholdes Post ASCO Symposium, der er den nationale opfølgning på ASCO’s årsmøde. Højdepunkterne fra ASCO inden for de
store cancer sygdomme præsenteres af en yngre dansk læge, suppleret
af en seniorlæge, der, som ekspert i den pågældende sygdom, perspektiverer emnet.

Kursusledelse:

Tid og sted:
Kursusafgift:
Tilmelding:

Program

Mødeledere:

Professor Dorte Nielsen, Herlev Hospital
Professor Per Pfeiffer, Odense Universitetshospital

8.30

Registrering

9.30

Velkomst
Peter Michael Vestlev, Roskilde Sygehus
Dorte Nielsen, Herlev Hospital og Per Pfeiffer, Odense
Universitetshospital

Professor, dr.med. Dorte Nielsen, Herlev
Professor, dr.med. Per Pfeiffer, Odense
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged SKA
Projektsygeplejerske Tina Møller Jensen, SKA
13. juni 2014
Hotel Bella Sky, København
Deltagere fra medlemshospitaler*: 500 kr.
– andre: 700 kr.
Registrering på SKAs hjemmeside:
www.skaccd.org senest 2. juni

13.00

Hoved-Hals
Kasper Toustrup, Århus Universitetshospital
Claus Andrup Kristensen, Rigshospitalet

13.30

Gynækologiske kræftsygdomme
Mette Hjortkjær, Vejle Sygehus
Svend Ottesen, Roskilde Sygehus

14.00

Pause

14.20

Melanomer
Rasmus Blechingberg Friis, Århus Universitetshospital og
Henrik Smith, Århus Universitetshospital

9.45

Lungecancer
Jon Henriksen, Odense Universitetshospital
Seppo Langer, Rigshospitalet

10.15

Urogenitale kræftsygdomme
Kristine Chemnitz Camp Sørensen, Rigshospitalet
Frede Donskov, Århus Universitetshospital

10.45

Pause

14.50

11.00

Øvre GI tumorer
Magnus Pedersen, Herlev Hospital
Per Pfeiffer, Odense Universitetshospital

Mamma cancer
Trine Heide Øllegaard, Ålborg Universitetshospital
Ulla Brix Tange, Rigshospitalet

15.20-15.45

Opsummering og afslutning
Dorte Nielsen, Herlev Hospital og
Per Pfeiffer, Odense Universitetshospital

11.35

Nedre GI tumorer
Camilla Boesen, Hillerød Hospital
Jim Stenfatt Larsen, Roskilde Sygehus

12.00

Frokost

* SKAs medlemshospitaler = hospitaler i region Hovedstaden og region Sjælland.
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Nyt fra SKA

Praktisk statistik i klinisk onkologi

Mandag den 17. marts afholdt
SKA dette kursus for første gang.
Yngre læger blev introduceret til
anvendelsen af basale statistiske
metoder i klinisk onkologi med
fokus på tolkning af resultaterne
af kliniske forsøg. Kursusformen
var dels forelæsninger og dels
gruppearbejde med løsning af
praktiske opgaver.
Interessen for dette kursus har
været stor, og SKA vil derfor gentage succesen til efteråret. Der
er oprettet en venteliste til dette
hold, så hvis man vil sikre sig
en plads på kurset, bedes man
henvende sig til Bodil Diemer på
email: bodil.diemer@regionh.dk

Internationale møder

2014

		

5.-9. april

AACR Annual Meeting 2014
San Diego, CA
www.aacr.org

24.-26. april

European Congress on Head & Neck Oncology 2014
Liverpool, England
www.esgo.com

30. maj-3. juni 2014 ASCO
Chicago, IL
www.asco.org
WIN 2014 Symposium
Paris, Frankrig
		
26.-28. juni
MASCC/ISOO
Miami, FL
www.mascc.org/symposium

28. sept.-1.okt. 13th Annual International Conference on Frontiers
in Cancer Prevention Research
New Orleans, LA
www.aacr.org
18.-21. nov.

EORTC-NCI-AACR International Symposium on Molecular Targets and Cancer Therapeutics
Barcelona, Spain
www.eortc.org

9.-13. dec.

San Antonio Breast Cancer Symposium
San Antonio, Texas
www.sabcs.org

23.-24. juni

4.-6. sept.

2014 Breast Cancer Symposium
San Francisco, CA
www.asco.org

26.-30. sept.

ESMO 2014
Madrid, Spain
www.esmo.org

2015
15.-17. jan.

Gastrointestinal Cancers Symposium
San Francisco, CA
www.gastro.org

18-22. April

AACR Annual Meeting 2015
San Diego, CA
www.aacr.org
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SKAs Uddannelsesaktiviteter forår 2014
Maj
8.
14.
22.
Juni
12.
13.

Sekretærkursus modul II:
Kræftsygdomme og -behandling
Smertebehandling
Sygeplejetemadag

Sekretærkursus modul IV:
Hæmatologiske sygdomme
Post-ASCO

Hotel Admiral, København
Hotel Admiral, København
Herlev Hospital

IDA mødecenter, København
Hotel Bella Sky, København

Læs om SKAs aktiviteter og online registrering
til kurserne på www.skaccd.org
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