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Kræftbehandling har de sidste år været
i rivende udvikling. Især på grund af
immunterapiens entré på det kliniske
område, hvor nye immunterapeutiske
regimer er på vej ind og op ad den terapeutiske stige. Nye registreringsforsøg er
i stigende grad førstelinieterapier og det
diagnostiske vindue for, hvem der skal
have behandling, er i stadig udvikling. Og
nye lægemidler, der regulerer dysregulerede signalveje, finder stadig vej til
klinikken.
Samtidig er der en fortsat udvikling af nye
teknologier. Èn af disse er CRISPR-teknologien, hvor man med bakterielt baserede
mekanismer har udviklet (relativt enkle)
metoder til at skære DNA-sekvenser
ud af – samt udviklet muligheden for at
indsætte nye sekvenser i – genomet. Det
er fagre nye verden, og som mange fagre
nye verdener er der mange faldgruber,
der kan betyde, at der ikke er nogen nem
vej for de nye behandlingsprincipper
frem til klinikken.
CRISPR-teknologien bliver i dette nummer af SKA NYT beskrevet af professor
Cord Herbert Brakebusch fra Københavns
Universitet, og det første kliniske forsøg,
der er registreret med CRISPR-teknologi
(via clinicaltrials.gov), er temaet for et
indlæg fra tre kandidatstuderende Maja,
Katrine og Ditte fra Roskilde Universitet –
et indlæg, der er en del af de studerendes
semesteropgave på faget cancerbiologi.
Det er de studerende, der føder vores fag
med nye talenter. Både de medicinstuderende og de studerende på mere basale
studier som eksempelvis medicinal- og
molekylærbiologi på RUC og Københavns
Universitet. Også de medicinstuderende

skal, når kandidaten er på plads og KBU
er overstået, vælge sig ind på det speciale, der skal være deres fremtid. Klinisk
onkologi har en fremtrædende position i
kræftbehandlingen, der ikke er afspejlet
i fagets placering på studiet – noget der
blandt andet er historiske grunde til. Så
meget desto mere glædeligt er det, at
der blandt de studerende på Københavns
Universitet nu er etableret en basisgruppe for onkologi. Det er allerede her i
fagets vækstgård, at vi skal rekruttere de
kommende kliniske onkologer, som i samarbejde med molekylærbiologer og andre
kan være med til at sætte dagsordenen
for fremtidens onkologi. Basisgruppen
kunne være spiren til et øget samarbejde
mellem studerende fra de kliniske og
ikke-kliniske kræftfag. I SKA ser vi med
interesse på, hvilke muligheder der er for
at facilitere et sådant samarbejde.
Det manglende samarbejde mellem
forsker og kliniker er belyst i Lone Franks
kronik – en kronik, som fremover bliver
et fast indslag i SKA NYT, med skiftende
bidragsydere. Hun har mangeårig erfaring
som videnskabsjournalist både i Danmark
og i USA og hun har haft kræftsygdom
tæt ind på livet, da hendes mand døde af
tarmkræft. Hendes konklusion understøtter netop behovet for, at der er brug for
et tæt samarbejde mellem klinikere og
forskere – at vi skal lære hinanden bedre
at kende – at vi skal gentænke, hvordan
vi får ny viden udvundet af nye teknikker
implementeret i vores kliniske hverdag.
Herunder hvordan vi kan sikre en bedre
vidensdeling. De medicinstuderendes
initiativ til dannelse af en onkologisk
basisgruppe er et skridt på vejen.

SKA’s hjemmeside:
www.skaccd.org

Find SKA på Linkedin:
”Sammenslutningen
af Kræftafdelinger”

SKA på Facebook:
www.facebook.com/SKACCD

Peter Michael Vestlev,
lægelig leder, SKA
SKA Nyt
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Immunterapi til melanom
kan svare sig økonomisk

20 % af brystkræftpatienter
fuldfører ikke endokrin behandling
Et studie bestående af over 5500 kvinder offentliggjort til ESMO Asia 2016 viser, at omkring 20
% af brystkræftramte kvinder i adjuverende
endokrinterapi, såsom tamoxifen, ikke
fuldfører behandlingen. Andre lignende studier sætter endda tallet
højere, helt op til 40 %. /SKA

Pebrolizumab til patienter med avanceret melanom
giver mening også økonomisk som førstelinjebehandling,
viser et studie foretaget på patienter i Hong Kong, offentliggjort under ESMO Asia 2016. ”Skønt pembrolizumab
er dyrt, er gevinsten målt i QALYs (quality adjusted
life years) sammenlignet med toksisk kemoterapi, og i endnu højere grad med ipilimumab, stor nok til at man kan tale om en
tilgang, der er omkostningseffektiv”,
siger studiets hovedforfatter. /SKA
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CRISPR-teknologi kan gøre
forskellen for patienter i fremtiden
Genomisk editering bliver pludseligt muligt med væsentligt færre resurser takket
være CRISPR, med stort potentiale til følge for biomedicinsk forskning. Samtidig kan
teknikken optimere vores udbytte af arbejdet med laboratoriemus.

CORD HERBERT BRAKEBUSCH, professor, Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet

Der er få molekylærbiologiske teknikker,
der er kendt af den bredere befolkning
uden for forskningslaboratorierne,
og meget få ender som overskrifter
i formiddagsaviserne eller politiske
magasiner. CRISPR genom editering, der
er en ny teknologi til at ændre genomisk
information opbevaret i alle cellers DNA,
er en
sådan teknik, som
har ramt
alle typer
mediers
spotlys.
Men hvordan virker det? Hvad er det
nye ved det? Hvorfor er det vigtigt? Og
hvordan kunne det blive relevant for
patienter?

af viral DNA er integreret i det bakterielle genom. RNA, der transskriberes fra
disse integrerede virale sekvenser, associeres til nukleaser som Cas9, der så kan
binde sig specifikt til viralt DNA via det
til Cas9-bundne RNA. Via en tæt RNA:DNA binding over 20 nukleotider ’guider’
RNA´et den bakterielle nuklease frem til

Efter at genomet er CRISPR/Cas9 medieret, vil DNA repair forsøge at lukke hullet
(fig. 2). Denne type repair-mekanisme
(non-homologous end joining; NHEJ) er
fejlbehæftet og medfører ofte mindre
insertioner eller deletioner af basepar.
Hvis klipningen sker i den protein coding
region af genet, vil disse mutationer
oftest
medføre
inaktivering af genet (gene
’knockout’).
CRISPR genom editing er derfor en enestående og højeffektiv måde at inducere
geninaktivering på.

”Det er faktisk så simpelt, at det er svært at se,
hvordan processen kan forbedres. ”

Den basale funktion
CRISPR genom editering
er baseret på en bakteriel
nuklease aktivitet, i de fleste
tilfælde Cas9 endonukleasen,
der skærer det genomiske
DNA i en specifik lokation.
Cas9 og relaterede nukleaser
er del af en adaptiv antiviral
response-mekanisme i bakterier,
hvor korte
sekvenser
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sit virale DNA target, som derefter bliver
klippet og degraderet (fig. 1).
Da target-informationen er kodet via en
20-nukleotid RNA streng, kan vi modificere target DNA ved at ændre RNA
sekvenserne på 20 nucleotid-strengen.
Da DNA nukleotiderne A, C, G, T binder
sig
meget entydigt til RNA
nukleotiderne U, G, C, A
respektivt, er det meget
nemt at bestemme det
20 nukleotid RNA segment, som vil targetere en
komplementær DNA streng.
Dermed skabes via kombinationen af Cas9 endonukleasen med
et specifikt ”guide RNA” en ny endonuklease, som klipper DNA alene på det af
guide RNA´et definerede sted. Dog skal
der umiddelbart ved siden af target DNA
sekvensen være en ”NGG” triplet (=protospacer adjucent motif; PAM), hvilket
begrænser den del af DNA sekvenserne i
genomet, der kan targeteres.

Copy/paste på DNA-niveau
Imidlertid kan CRISPR genom editering
også bruges til at introducere specifikke
mutationer i genomet. For at gøre det
skal man lave et DNA konstrukt, hvor
sekvensen, der skal introduceres, er
flankeret af sekvenser, der er mage til
DNA sekvenserne, der flankerer insertsionsstedet. Hvis et sådant konstrukt er til
stede på klipningstidspunktet og insertsionstedet ligger tæt på CRISPR klipningsstedet, vil en anden DNA repair mekanisme (homologe directed repair; HDR)
erstatte vildtypesekvensen i target genomet med den muterede sekvens (fig.
2). Desværre er denne mekanisme langt
mindre effektiv end NHEJ, så størstedelen af cellerne vil have små deletioner
og insertioner indtroduceret via NHEJ og
ikke den intenderede definitive foran-
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dring af genomsekvensen introduceret
via HDR. Desuden virker denne mekanisme godt i embroyonale stamceller, iPS
celler og museembryoer, men dårligt i de
fleste differentierede celler. Alligevel er
det en fantastisk metode til at introducere punktmutationer eller større gener i
genomer på en prædefineret plads uden
af have brug for en selektions-marker.
Et generelt problem med CRISPR genom editering er off-target virkninger,
dvs CRISPR/Cas9 nuklease klipning af
genomet på uønskede steder, hvor der
er partiel lighed med target stedet.
Heldigvis synes denne off-target aktivitet
i forbindelse med CRISPR/Cas9 at være
meget lav, når target sites med lav lighed
med andre genomiske regioner vælges.
Varianter af CRISPR/Cas9 nukleaser
(”nickases”) kan også stærkt reducere
off-target aktivitet.

Omkostningseffektiv metode
Nukleasemedieret genom editing er ikke
ny. Allerede før CRISPR blev aktuel, var
ZFN og TALEN afhængig genom editering
i brug med samme angrebsvinkel. Begge
metoder afhænger dog af en protein-DNA interaktion til at guide nukleasen
til target i modsætning til RNA DNA
interaktionen, der guider CRISPR/Cas9
endonukleaser. ZFN og TALEN nucleaser
er derfor meget mere komplicerede at
producere og forholdsvis dyre. I modsætning til dette kan CRISPR/Cas9-endonuklease, der targeterer en specifik DNA
sekvens, blive produceret indenfor få
dage til en meget lav pris med veletablerede metoder i alle molekylærbiologiske
laboratorier. Det er faktisk så simpelt, at
det er svært at se, hvordan processen
kan forbedres.
CRISPR genom editing er derfor et fantastisk værktøj til at analysere funktionen
af gener og genvarianter. Ved at bruge
CRISPR kan man undersøge funktionelle
konsekvenser af gendeletioner i celler og mus. Desuden kan man studere
betydningen af kendte genvarianter
hos patienter, der lider af arvelige eller
erhvervede sygdomme via modelsystemer in vitro eller in vivo. Har disse
genvarianter betydning for sygdommen?
Er de proteiner, der kodes via genvarianter, nye drug targets for behandling af
disse sygdomme? Sekventering af hele
genomet (whole genome sequencing)
af patienter og raske borgere , der pågår
over hele verden, giver os konstant nye

korrelationer mellem genomkarakteristika og sygdom, der har behov for at blive
valideret. CRISPR genom editering er det
perfekte redskab til at validere disse kandidater for sygdomsassocierede genvarianter – og ikke overraskende er det i høj
grad omfavnet af medicinalindustrien.

Forslag til
videre læsning:
Cornerstones of CRISPR-Cas in drug
discovery and therapy
Fellmann C, Gowen BG, Lin PC, Doudna
JA, Corn JE.
Nat Rev Drug Discov. 2016 Dec 23. doi:
10.1038/nrd.2016.238.

Godt nyt for både
mus og mennesker
CRISPR genom editering letter også i udtalt grad vores muligheder for at forbedre mus som humane sygdomsmodeller.
Mus ligner genetisk mennesker, men er
selvfølgelig ikke identiske. Af den grund
vil sygdomme i mus og mennesker vise
forskelle i symptomer og underligende
molekylære mekanismer og musemodeller vil ikke altid vise det samme drug-respons som hos mennesker. Selv om mus
er ekstremt værdifulde for forskning
i sygdomme og udviklingen af nye lægemidler, kan den prædiktive værdi af
musestudier i forhold til menneskelige
patienter derfor være dårlig i mange
tilfælde. Ved at erstatte musegener, der
er relevante for specifikke sygdomme,
med deres humane modstykker kan
vi forsøge at ’humanisere’ musene og
lave dem til bedre modeller for humane
sygdomme. CRISPR genom editering
faciliterer skabelsen af sådanne ’forædlede’ mus, som forhåbentlig vil tillade os
at opnå relevante sygdomsresultater ved
hjælp af færre mus, hvilket er et vigtigt

Biology and Applications of CRISPR
Systems: Harnessing Nature’s Toolbox
for Genome Engineering
Wright AV, Nuñez JK, Doudna JA.
Cell. 2016 Jan 14;164(1-2):29-44. doi:
10.1016/j.cell.2015.12.035.
To CRISPR and beyond: the evolution of
genome editing in stem cells
Chen KY, Knoepfler PS.
Regen Med. 2016 Dec;11(8):801-816.

dyrevelfærdsaspekt.
CRISPR genom editering kan desuden
bruges til at forbedre successen af
xenotransplantation af organer fra grise
til mennesker for at reducere behovet
for menneskelige organdonorer, som
der er mangel på i mange lande, inklusiv
Danmark.
Fortsættes på næste side ...

Fig. 1: Mekanismer ved CRIPSR-Cas9-medieret klip
Cas9-endonukleasen binder sig via en associeret guide RNA (gRNA) til target DNA ved at parre den target-specifikke
RNA sekvens til den komplementære DNA streng. Kun DNA sekvenser med en NGG (PAM sekvens) placeret direkte op ad
20-nukleotide recognition region kan targeteres af CRISPR/Cas9. Cas9 nukleaseaktivitet skaber et dobbeltstrenget DNA
klip beliggende 3 basepar fra PAM motivet.

Cas9 endonuklease
gRNA

Target-speciﬁk RNA sekvens

Dobbeltstrenget
DNA klip

PAM
sekvens
(NGG)

DNA
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Fig. 2: Reparation af CRISPR/Cas9-medieret DNA klip
Non-homologous end joining (NHEJ) DNA repair lukker det dobbeltstrengede DNA klip upræcist, hvilket oftest resulterer i
små insertioner eller deletioner. Præsenteret for fremmed DNA flankeret af DNA identiske med DNA i integration site kan
den fremmede DNA integreres ind i genomet ved hjælp af homology directed repair (HDR). Det fremmede DNA konstrukt
kan være enkelt- (ssDNA) eller dobbeltstrenget (dsDNA), afhængig af størrelsen på den intenderede integration.

Vildtype DNA
CRISPR/Cas9
Dobbelt-strenget DNA klip
dsDNA

ssDNA

Udeﬁnerede
inserFoner eller
deleFoner ved cut site

Deﬁneret introdukFon af
lille mutaFon

NHEJ repair

Mens griseorganer funktionelt kunne
virke ganske effektivt i mennesker, er
transplantationsreaktioner (host versus
graft) samt vira integrerede i grises genom væsentlige problemstiller i brugen
af xenotransplantater. Start-up firmaet
eGenesis (www.egenesisbio.com) , der
er grundlagt af Harvard-videnskabsmanden George Church, forsøger lige nu at
inaktivere 62 grise endogene retrovira
via CRISPR genom editering og at reducere transplantationsreaktionerne ved at
mutere immun response trigger-gener.
Denne tilgang er ekstremt ambitiøs, men
kun nemheden og effektiviteten af CRISPR genom editering har i det hele taget
gjort det muligt at teste denne hypotese.

Kliniske perspektiver
Endelig kan CRISPR genom editering
bruges til at reparere gendefekter hos
mennesker. Forbedrede virus vectorer
og forbedret viden om stamcellebiologi
sammen med CRISPR genom editering
gør, at det nu synes muligt at isolere og
reparere muterede vævsspecifikke stamceller og transplantere de ’raske’ reparerede celler tilbage i patienterne. Denne
somatiske genterapi, hvor de reparerede
gener ikke går ind i de germinative celler,
er etisk uproblematisk. Dog er mere
forskning nødvendig i særdeleshed for at
forbedre implantationseffektiviteten af
de genetisk korrigerede stamceller, før
metoden kan bruges i klinikken. Risikoen
for off-target effekt ved CRISPR genom
SKA Nyt

HDR repair

Deﬁneret inserFon af
større sekvens

cerende enzymer til specifikke regioner
i genomet, hvilket er et interessant
forskningsværktøj. Om det vil kunne
bruges i nye behandlinger ved vi ikke på
nuværende tidspunkt.
For at konkludere tillader CRISPR-teknologien genom editering med uhørt
nemhed og lave omkostninger hvilket
for den akademiske og den industrielle
biomedicinske forskning er en game
changer i sammenligning med klassisk
PCR. Det medfører en effektiv analyse
af funktionen af gener og genvarianter,
noget der er hårdt brug for i en tid, hvor
vi overstrømmes af information via
genomisk sekventering. CRISPR genom
editing tillader desuden, at vi kan etablere bedre dyremodeller for humane
sygdomme, hvilket igen skaber vej for
nye lægemidler og nye behandlinger. Og
endelig vil CRISP-teknologien sandsynligvis finde vej i somatisk genterapi af
genafhængige sygdomme.

editering, som ofte er meget vanskelig
at detektere, skal overvejes og opvejes
Oversættelse: Peter Michael Vestlev
mod livskvalitet og forventet overlevelse hos ubehandlede patienter. Mange
biotechfirmaer bruger CRISPR genom
editering til somatisk genterapi og specielt hæmatologisk sygdom er i fokus.
Genomisk editering af det humane embryo er teoretisk mulig, men 95 % af de
genomisk editerede embryoer har kun
tilfældige mutationer ved CRISPR/Cas9
klipningssteder grundet NHEJ repair, og
kun meget få vil have et repareret gen på
det ene allel og et NHEJ muteret
gen på den anden side.
Uafhængigt af de etiske
problemstillinger ved
CRISPR genom editering
af germinative celler er
det af praktiske grunde usandsynligt, at
Næste skridt:
CRISPR editering
nanopore-sekventering
på farten
kan bruges til
dette formål,
Hvert år udgiver Science en liste over de mest banetrods mange
brydende gennembrud indenfor videnskab. Forrige år var
artikler om
CRISPR-teknologien nummer et. Nummer tre på årets liste er
”designerba”nanopore sequencing” der aflæser DNA direkte ved at
byer” i formidsegmenter af DNA, der passerer en nanopore, medfødagspressen.
rer en ionstrøm, der kan aflæses specifikt. NanopoCRISPR/Cas9
re-sequenceren er billig, kræver ikke specielle
mutanter, som er
teknikker, er transportabel – og kan give reude af stand til at
sultater indenfor få timer, og har dermed
klippe DNA, kan bruges
potentialet til at gøre sekventering til
til at targetere for ekallemandseje. /SKA
sempel transkriptionsfaktorer og chromatin-modifi-

SAMFUND
VIDENSKAB
+ MENNESKER
+ KLINIK

Danskere siger ja tak til DNA-analyser
Danskerne vil gerne have undersøgt deres DNA
for at undgå sygdom og få bedre behandling, viser ny
meningsmåling. 83 procent af de adspurgte svarer i en
måling fra Epinion, at de gerne vil have tilbud om en genetisk
undersøgelse for at få den bedst mulige behandling, hvis de
bliver syge. ”Mere og bedre brug af gentests i forskning
og behandling, kan blive en milepæl for danskernes
sundhed, men vi skal også lytte til dén tvivl, der kan
opstå, når data om ens genetik bliver kortlagt”,
Deprimerede patienter
siger Bent Hansen fra Danske Regioner i en
responderer
dårligere på kemo
pressemeddelelse. Folketinget har bevilPatienter
med
depression
har mindre BNDF-protein
get 100 millioner kr. til en strategi, der
(brain derived neutropic factor), hvilket gør dem mindre
skal være med til at udvikle mere
modtagelige for kemoterapi og mindre tolerante
personlig medicin. /SKA
over for sideeffekter, viser studie publiceret på
ESMO Asia 2016 i Singapore. ”Det er essentielt, at læger er mere opmærksomme på
patienters humør og følelsesmæssige
forfatning”, siger studiets hovedforfatter. /SKA

FIRST
ANNOUNCEMENT
fredag den 16. juni

Sæt kryds i kalenderen
,
hvor vi for 14. gang afholder Post ASCO symposium
- igen i år på IDA Mødecenter Kalvebod Brygge.
Det videnskabelige program forventes klar marts 2017.

Tilmelding senest d. 22. maj, 2017
Moderatorer:
Professor, dr.med. Dorte Nielsen, Herlev Hospital
Professor, dr.med. Per Pfeiffer, Odense Hospital
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CRISPR i klinikken
Et igangværende studie i Kina
vil kaste nyt lys over teknologiens fremtidige plads i kræftbehandlingen.
MAJA MARIE SØRENSEN , kandidatstuderende i Medicinalbiologi, RUC
DITTE MØLLER JAKOBSEN , kandidatstuderende i Medicinalbiologi, RUC
KATRINE QVIST, kandidatstuderende i Medicinalbiologi, RUC

Der er spået mange lovende muligheder
for anvendelsen af CRISPR/Cas9-teknologien i forhold til behandling af cancer.
Både i form af direkte genomisk ændring
af cancerassocierede gener og i forbindelse med immunterapi, eller i kombination med kemoterapi, hvor teknologien
eksempelvis kunne bruges til at fjerne
tilegnede resistensmekanismer.
Tanken med
CRISPR/Cas9-behandling i forhold
til onkogener med
gain-of-function
mutationer og
tumor-supressor gener med
loss-of-function
mutationer er
at udnytte NHEJ
strategier til at
inducere knockout af gener,
eller reparere
loss-of-function mutationer i gener ved
brug af HDR [CRISPR-Cas9 gene editing: Delivery aspects and therapeutic
potential, Erik Oude Blenke et al, 2016].
Forsøg med HER2-positive brystcancer
cellelinjer viser, at sgRNA designet til at
targetere HER2 exons 5, 10 og 12, kan
føre til inaktivering af genets funktion og
signifikant reducere cellevækst [CRISPR-mediated targeting of HER2 inhibits
cell proliferation through a dominant
negative mutation, Huajing Wang, 2016].
Det samme er vist med forsøg på osteosarcoma cellelinjer, hvor inhibering af

CDK11, også førte til mindsket cellevækst og øget apoptose. Begge metoder
udnytter NHEJ. [Targeting CDK11 in osteosarcoma cells using the CRISPR-Cas9
system, Yong Feng et al, 2015]
Vores udgangspunkt i denne artikel er
et studie, som netop er igangsat i Kina:
Mutiplex genome editing to generate

fra Kina [CRISPR/Cas9-mediated
gene editing in human tripronuclear zygotes. Puping Liang et
al., 2015] har anvendt triponukleære zygoter i et forsøg på at knockout’e genet, som giver β-thallasami,
men foruden relativt svage resultater
gav dette forsøg også anledning til et
kæmpe etisk ramaskrig.

Generelt er der mange måder til
at justere og effektivisere
CRISPR/Cas teknologien til at
finde den bedst mulige
metode til at behandle cancer

SKA Nyt

universal CAR T cells restitant to PD1
inhibition - (Clinical Trials: NCT02793856)
samt andre studier, som har ligget til
baggrund for udførelsen af dette studie.
Indtil videre er forskning primært rettet
mod knock-out eller ned-regulering
af cancerassocierede elementer, hvor
forsøg med generstatning eller knock-ins
af gener ikke er gennemtestet in vivo.
Der er lavet meget få studier på direkte
germline editering ved hjælp af CRISPR/
Cas9, hvilket måske også stadig ligger
længere ude i fremtiden. Et enkelt studie

Administration af CRISPR/
Cas9

For at CRISPR/
Cas9 systemet
skulle kunne
være effektiv til
eventuel cancerbehandling er det
vigtigt med en
administrationsvej, der kan levere
systemet i nukleus
således at genomisk editering er
muligt. Man skelner her mellem virale og
non-virale metoder.
Virale metoder: Her udnytter man viras
evne til at inficere og overføre genmateriale til andre celler. En af de mest brugte virus er Adeno-Assocated Virus (AAV).
Non-virale metoder: Elektroporation
er en metode, der udsætter celler for
små elektriske impulser, som faciliterer
optagelsen af plasmid med CRISPR/Cas9.
Metoden er effektiv og er blandt andet
blevet brugt til at levere CRISPR/Cas9 til
pluripotente stamceller og CD4+ T-celler,
samt til kønsceller [Delivery and Speci-
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ficity of CRISPR/Cas9 Genome Editing
Technologies for Human Gene Therapy,
Jennifer L. Gori, 201520].
Generelt gælder det for levering af CRISPR/Cas9 systemet, at det fungerer godt
in vitro, men at der stadig er problemser
ved brug in vivo.
En klar ulempe
ved brug af virale
vektorer er, at man
på nuværende
tidspunkt ikke kan
kontrollere dets
aktivitet [CRISPR/
Cas9 system as an
innovative genetic
engineering tool.
Enhancements
in sequence
specificity and
delivery methods, Young-il,
jo et al, 2015].

bulin subunit, som fører til knock-out af
HLA1 (MHCI). Dette vil minimere bivirkninger, som er set ved andre CAR-T celle
behandlinger, f.eks Tumorlyse Syndrom
(TLS) og Cytokin Releasing Syndrome
(CLS) .[Chimeric Antigen Receptor (CAR)

Mange mulige måder
at gå til værks
Generelt er der mange måder til at justere og effektivisere CRISPR/Cas teknologien til at finde den bedst mulige metode
til at behandle cancer. Effektiviteten og
sensitiviteten af en
eventuel behandlingsmetode vil
afhænge af selve
teknologien, der
anvendes (in vivo
vs. ex vivo), hvilket
Cas9-protein, der
anvendes, hvordan
det pakkes og administreres, hvilke
andre biologiske
processer, der skal
tages hensyn til.
Men fremtidsaspekterne for
CRISPR/Cas teknologien i cancerbehandling vil i høj grad blive belyst af resultatet
af dette kinesiske, kliniske studie.

Man kan potentielt lave et helt
”bibliotek” bestående af
forskellige CAR-T celler i kultur,
med forskellige CARs rettet
mod forskellige antigener.

Sichuan:
CAR-T-cellebehandling og CRISPR
Fordi in vivo behandling har begrænsninger i forhold til off-target
effekter, immunogenicitet og
mutagenese, kan man som et
alternativ bruge CRISPR/Cas9
som en ex vivo behandling.
Det eneste kliniske forsøg,
der omhandler brugen af
CRISPR/Cas9, er som nævnt
indledningsvis det forsøg,
der for nyligt er igangsat
af Sichuan Universitetet i
Kina. Her har man valgt at
bruge CRISPR/Cas9 ex vivo
på CAR-T celler, hvor man
ønsker at lave knockout af PD1

genet.
Således øges immunresponset, når
CAR-T cellen binder
antigenet på cancercellen. Man har forsøgt
at undgå eventuelle
autoimmune responser ved samtidig at
lave et knockout af TCR og
β2-mikroglo-

T-Cell Therapy Facts. Fra: Leukemia &
Lymphoma Society. 2016] I dette forsøg
har man både anvendt Lentivirus og
elektroporation til at administrere CAR
og Cas9. Dette vil føre til en højt specialiseret allogenetisk cancerbehandling,
som betyder at man i princippet kan
bruge T-celler fra donorer og ikke nødvendigvis patientens egne T celler. Dette
har en stor økonomisk og tidsmæssig

fordel, da man ikke er afhængig af at
skulle oprense og proliferere celler fra
patienten selv. Man kan potentielt lave
et helt ”bibliotek” bestående af forskellige CAR-T celler i kultur, med forskellige
CARs rettet mod forskellige antigener.
[Muliplex genome editing to generate
universal CAR T cells resistant to PD1
inhibition. Jiangtao Ren et al.]
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Enkelte væsentlige nyheder
fra blodkræftens hovedmøde
Trods lovende opdagelser inden for T-celle-terapi, vedligeholdelsesbehandling og
myelomatose har denne omgang af ASH været ret gennemsnitlig, vurderer dansk
deltager fra Roskildes hæmatologiske afdeling.

HENRIK REINBERG SIMONSEN, informationsmedarbejder, SKA

Blodsygdommens svar på ASCO hedder
ASH; denne centrale hæmatologiske
verdenskongres har i december måned
fundet sted for 58. gang i San Diego,
Californiens næststørste by.
Overordnet set var det en ret gennemsnitlig konference med interessante
nyheder, men ingen store gennembrud,
vurderer Christian Bjørn Poulsen, der er
overlæge og KFE-leder på Hæmatologisk
afdeling, Sjællands Universitetshospital,
Roskilde. Han deler sin oplevelse af kongressen med SKA
NYT, efter han har
genoptaget klinikhverdagen og fået
eventuelt jetlag
rystet af sig.

handling til sygdommen”, siger Christian
Bjørn Poulsen.

at

”En anden væsentlig nyhed, er at behandlingen Dose-Adjusted EPOCH-R,
som ser ud til at være effektiv behandling i flere undertyper af diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), IKKE er
bedre end vores nuværende standardbehandling R-CHOP, når man giver det
til alle patienter med DLBCL. Således er
Dose-Adjusted EPOCH-R stadig forbeholdt udvalgte patienter.”

man
må stoppe grundet
ikke tolererede bivirkninger. Data viser, at
tidligere ubehandlede
CLL-patienter - i studiet,
en meget selekteret gruppe! - har vedvarende gavn af
behandlingen, men
at der også
er bivirkninger
til behandlingen,
såsom uregelmæssig hjerterytme,
der ses hos næsten
10 %. Dette er
betydningsfuldt,
da blodfortyndende behandling har betydelig interaktion
med ibrutinib, og bør oftest undgås.
Mere bekymrende er det dog, at tidligere behandlede CLL-patienter, som har
haft effekt af Imbruvica, stadig efter 5 år
har en betydelig sygdomstilbagefaldsfrekvens. Således må man overveje, om
man skal tilbyde mere kraftig behandling
i form af kombinationsbehandling med
henblik på at få sygdommen så meget i
ro, at man kan undvære den vedvarende
Imbruvica-behandlng. Dette er ved at
blive undersøgt i flere studier, hvor Danmark også deltager som initiativtagere.”
Et andet studie (Gallium) sammenligner

”Det blev nævnt, at der aktuelt er
27 PD1/PDL1-hæmmere i kliniske forsøg indenfor
hæmatologien, så jeg forventer, at det bliver et
hot topic på næste års ASH”

Hans interesseområde er især lymfekræft og anden
lymfoid sygdom:
”Her var den vigtigste nyhed nok, at man
skal give vedligeholdelsesbehandling til
yngre patienter med Mantle-celle lymfekræft. Det er en uhelbredelig og ofte
aggressiv lymfekræftform, hvor målet er
at få ro på sygdommen, hvilket hos yngre
patienter gøres ved at give højdosis
kemoterapi og knoglemarvstransplantation med egne celler. Denne hårde
behandling skal helst kunne give langvarig sygdomsro. Vedligeholdelsesbehandling med antistoffet Mabthera viser sig
at forlænge tiden til sygdomstilbagefald,
samt giver en forbedret overlevelse, og
må anses som værende ny standardbeSKA Nyt

CLL: Stadig mange
tilbagefald med ibrutinib
Kronisk lymfatisk leukæmi, eller ”gammelmandsleukæmi”, som Christian
Bjørn Poulsen omtaler det, er den mest
udbredte form for leukæmi herhjemme
med over 500 nye tilfælde årligt. Den er
kendetegnet ved sin langsomme vækst,
og ofte giver den væsentligt færre symptomer end de akutte leukæmier..
”Her var der 5-års data på den nye behandling Imbruvica, hvis generiske navn
er ibrutinib. Dette følger vi spændt, idet
det er behandling, som gives vedvarende, indtil der er sygdomstilbagefald, eller
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American Society
of Hematology
Med 17.000 medlemmer fra 100 lande
strækker ASH sig langt ud over USA’s
grænser og er verdens største forbund
af hæmatologeR. ASH har eksisteret
siden 1958, hvor 300 hæmatologer
mødtes i Atlantic City, New Jersey for at
drøfte blodsygdom.

det ’gamle’ anti-CD20-antistof Rituximab
med det nye Gazyvaro ved ikke-aggressiv lymfekræft (follikulært lymfom).
Studiet viser, at det nyeste af stofferne
forlænger tiden til ny behandling (PFS),
men det ændrer ikke overlevelsen. Den
forlængede PFS er på bekostning af øgede bivirkninger. Således er det lidt uklart,
om det bør være ny standardbehandling,
beretter Christian Bjørn Poulsen.

T-celle-terapi viser sig
lovende, nu også til DLBCL
CAR-T celle behandling er en
lovende behandlingsmodalitet, hvor man så at sige
bruger kroppens egne
immunceller, modificerer dem og
bruger dem til
at bekæmpe
sygdommen.
Her

er
der
også
mange
”lovende resultater indenfor både akut
leukæmi samt
lymfekræft”, noterer
Roskilde-hæmatologen.
Tidligere studier har ikke
vist overbevisende effekt ved
diffust storcellet B-celle lymfom,
men på ASH var der et studie, som
viste respons hos tidligere behandlede
DLBCL-patienter, som viste, at cirka 75%

havde umiddelbar effekt at behandlingen, hvilket er pæne tal, da anden
behandling ofte er virkningsløs, forklarer
Christian Bjørn Poulsen.

PD-1-hæmmere
Lige som indenfor onkologien har PD1
og PDL1-hæmmere sin plads i behandlingen af flere hæmatologiske sygdomme.
Specielt er data så gode ved Hodgkins-lymfom, at der snarligt forventes
godkendt indikation her. ”Jeg så ikke lige
nogle gode fase 3-forsøg, som indikerer
yderligere udvidelse af indikation for
PD1-hæmmere indenfor hæmatologien,
men der var mange fase 1 og fase 2-forsøg, som virker lovende. Det blev nævnt,
at der aktuelt er 27 PD1/PDL1-hæmmere
i kliniske forsøg indenfor hæmatologien,
så jeg forventer, at det bliver et hot topic
på næste års ASH” siger Christian Bjørn
Poulsen.

58th ASH Annual
Meeting and
Exposition
San Diego, Californien
3-6. december, 2016
Antal deltagere i år:
27.000, heraf 11.500 fra EU.

Kilde: ASH Registration Report 2016

skal behandle med høj-dosis kemoterapi med stamcellestøtte, altså knoglemarvstransplantation med egne celler,
ved sygdomsdebut. Trods kombination af
kemoterapi og ’nyere stoffer’ er transplantation stadig at foretrække.”

Et væld af nye behandlingsformer
til myelomatose
”Jeg følger ikke så meget de andre
sygdomsgrupper,” understreger
Christian Bjørn Poulsen, ”men
bemærkede dog, at der er et
væld af nye behandlinger til
myelomatose, og specielt
kombinationerne af de
nye behandlinger ser
virksomme ud. De
fleste studier i en
tilbagefaldssituation.
Dog var der et studie,
HOVON95, som viste,
at man hos yngre myelomatosepatienter stadig
”For tiden er det klart myelomatose og CLL, som har
de fleste fremskridt i behandlingen, og mest
opmærksomhed, vurderer Christian Bjørn Poulsen.

Christian
Bjørn Poulsen
Cand. med.,
Københavns Universitet.
Speciallæge i intern medicin/
hæmatologi, 2011.
Siden 2012 overlæge på Sjællands
Universitetshospitals
Hæmatologiske Afdeling, siden
2016 også driftsleder på Klinisk
Forskningsenhed samme sted.
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Det er de store
specialer, der fylder
Onkologien har meget at tilbyde som fag til medicinstuderende med lyst til både
klinik, kontinuitet i patientforløbene og forskning, fastslår to medicinstuderende, der
lige har stiftet en basisgruppe for at skabe en platform til et lidt overset speciale.

HENRIK REINBERG SIMONSEN, informationsmedarbejder, SKA

Det er fredag eftermiddag på Købenmalignt melanom. Hele den immunolomig om at starte Onkologisk Selskab for
havns Universitets Natur- og Sundhedsvigiske del var rigtigt spændende, og jeg
Medicinstuderende. Og så har jeg spurgt
denskabelige Fakultetsbibliotek. Over alt
begyndte så at sætte mig mere ind i stofHeidi, fordi jeg vidste, at hun også intesummer den gamle bygning af plenumarfet. Og så syntes jeg også, onkologien lød
resserede sig for det”
bejde og læsning, kun enkelte studerende
rigtigt spændende. På mit første klinikHeidi Hesselø griner: ”Eller! Det var bare
begiver sig ud i december måneds dunkle
ophold prioriterede jeg derfor onkologisk
sådan.. ’Hey, jeg skal holde et møde med
dagslys for at få
nogle læger, har
en cigaret som
du ikke lyst til at
afbræk til studikomme med?’
”I andre specialer åbner man lige op og lukker patienten
erne i medicin,
Uden at sige at
sammen igen. Her følger man en patient i en kritisk fase
farmakologi og
der ikke kom ananden sundhedsi deres liv. Det, synes jeg, er rigtigt tiltalende. Studerende dre end os to!”
fremme. Heidi
er simpelthen ikke oplyst om, hvad dette speciale kan.”
Hesselø og Ida
Du blev hijacket?
Behrendt-Møller
”Det må man
er formænd i det
sige. Direkte ind
nystiftede Onkologisk Selskab for Mediafdeling højest, og det var et dejligt sted,
på formandsposten.”
cinstuderende, der blev sparket i gang på
jeg kom hen, det var på Herlev Hospital.
Panum Instituttet d. 28. november 2016.
Bindeled mellem
Jeg synes, de var rigtigt søde og det var
De viser hjemmevant SKA NYT ind i den
et miljø, jeg trivedes i.”
læger og studerende
statelige bygning og vi finder en slags
Hvordan opstod ideen til sådan en
Ida Behrendt-Møllers vej ind var helt
firemandskupe i et fjernt hjørne, hvor vi
basisgruppe?
anderledes: ” Jeg har læst biologi før,
kan snakke onkologi, medicinstudier og
Ida Behrendt-Møller: ”Malene Martini
og det var gennem biologistudiet at jeg
de unge kommende lægers første møde
Clausen, som har lavet en ph.d. inden for
blev ret interesseret i kræftforskning. Jeg
med kræftklinikken. SKA NYT vil gerne
onkologi og lige nu laver noget posttog et forskningsophold ved Universidad
indledningsvis blive klogere på, hvordan
doc-research på Rigshospitalet, mener
de Oviedo i Spanien, hvor jeg lavede et
de to unge kvinder endte som kræftbejeg, hev fat i os den sidste dag på klinik
projekt om leukæmi (CLL) og jeg blev ret
handlingens nystartede ambassadører på
og spurgte os, om vi var interesserede
fanget af det. Og det var faktisk, mens
medicinstudiet i København.
i onkologi og at de gerne ville starte en
jeg var der, at jeg fandt ud af, at jeg gerne
”Tilfældighed”, svarer Heidi Hesselø, der
basisgruppe, da de manglede et bindeled
ville læse medicin, fordi jeg også gerne
som formand får lov at tage ordet først.
mellem de studerende og lægerne. Og
ville møde nogle af patienterne. På den
”På mit femte og sjette semester, for et
de ville gerne have fokus på onkologi
måde vidste jeg, at jeg syntes onkologi
som speciale på medicinstudiet. Vi var
års tid siden, skulle jeg skrive bachelorvar rigtigt spændende, FØR jeg kom ind
alle sammen lidt overvældede, da hun
opgave. Jeg havde haft immunologi og
på medicin. På medicinstudiet har jeg
spurgte os samme dag, som vi skulle til
syntes, det var super spændende. Den
også på første klinikophold prioriteret
eksamen i klinik, lige 10 minutter inden.
vej igennem kom jeg til at snakke med en
at komme på onkologisk afdeling, og jeg
forsker inde på Panum Instituttet, som
endte på Rigshospitalet lige herovre. Det
Fortsættes på næste side ...
interesserede sig for T-celle-terapi og
var også lægerne derovre, som talte med
SKA Nyt
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”Vi kan være bindeleddet mellem medicinstuderende, FYO og lægerne”.
Foto: Kaare Smith

Foto: Kaare Smith

Heidi Hesselø, 25 år

Ida Behrendt-Møller,
27 år

læser Medicin på 8. semester på
KU. Tager orlov sommeren 2017
for at forske i et halvt år

Færdiggjorde i sommer 7. semester på Medicin på KU og har inden da læst en bachelor i biologi

har før medicinstudiet læst 1 år
på Klinisk Biomekanik ved SDU

Har nu et års orlov fra studiet i
forbindelse med forskning
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Men vi aftalte et kort møde senere, og
det var så der, hvor jeg havde Heidi med.
Vi syntes det var spændende, men også
hårdt ved siden af studier og studiejob at
starte sådan noget op med events og reklame for os selv. Vi hængte blandt andet
opslag op på alle toiletterne på Panum.
Sådan nogle ting tager mere tid, end man
lige regner med.”

”Underviseren namedroppede nogle nib’er og nogle mab’er”

Hvor oplever I, der er behov for sådan en
basisgruppe i jeres situation?
”Man har en masse berøring med kræft
på vores studie, det kommer ind under
alle specialer, men egentlig regelret
onkologi er der afsat en uge til i løbet af
seks år. Det er ikke meget”, siger de to
potentielle onkologer. ”Det er virkelig
lidt! Det er vel nummer 1 dødsårsag i
Danmark” … ” Og Heidi Hesselø uddyber:
”Og den uge om onkologi, meget af det
gik på, at underviseren namedroppede
nogle nib’er og nogle mab’er. Hvad skal
man bruge det til? Det er jo ikke det, det
handler om.” De to medicinstuderendes
studieforløb har været forskellige, men
for ingen af dem har undervisning i kræftbehandling haft en væsentlig plads: ”Jeg
har stort set ikke haft noget” siger Ida
Behrendt-Møller. ”Kun noget i forbindelse de enkelte organers sygdomme. Og
hvis du bliver alment praktiserende læge,
skal du også genkende tegnene, eller som
dermatolog kan du møde patienter med
cancer i huden”

Hvorfor er det sådan?
”Min personlige holdning er, at medicinstudiet på Københavns Universitet
meget bærer præg af, at sådan har
tingene været de sidste 150 år og det
har fungeret, så det skal vi ikke ændre så
meget ved. Det er de store specialer, der
fylder.”
Heidi Hesselø supplerer sin næstformand: ”Selvom man jo forventer, at man
vist skal bruge dobbelt så mange onkologer om fem år. Så der er helt sikkert et
rekrutteringsproblem.”

Flere midler til rådighed
end mange andre
Ida Behrendt-Møller: ”Men jeg tror også,
at nogen har lidt berøringsangst med
onkologien, både på grund af de patienter, man møder derude, men det er også
meget på det molekylære niveau. Forskning i celler og immunterapi er på et
meget lille niveau, det er dét, jeg synes
er spændende, der er andre, som hellere
vil se på nogle organsystemer og det lidt
større perspektiv.
Heidi Hesselø: ”Og så tror jeg også, at
det har lidt et rygte af at være et lidt
koldt og kynisk speciale, fordi ’alle folk
dør jo bare’.
”Ja, det tror jeg også. Men grundlæggende ved de studerende ikke ret meget om
arbejdsdagen, eller hvad der sker med
patienterne, efter man er blevet diagnosticeret.

Man har en masse berøring med kræft på vores studie, det kommer ind
under alle specialer, men egentlig regelret onkologi er der afsat en uge til
i løbet af seks år. Det er ikke meget.
Foto: Kaare Smith
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Hvordan oplever I specialet?
Heidi Hesselø får igen ordet først: ” Det
var mennesker, jeg godt kunne forestille
mig at arbejde sammen med. Man var
velkommen. Der var ingen spidse albuer,
og jeg syntes det psykologiske aspekt var
spændende. I andre specialer åbner man
lige op og lukker patienten sammen igen.
Her følger man en patient i en kritisk fase
i deres liv. Det, synes jeg, er rigtigt tiltalende. Studerende er simpelthen ikke
oplyst om, hvad dette speciale kan. Fordi
man netop ofte følger sine patienter i
længere forløb, så er det jo netop slet
ikke ’nå, han døde, videre!’. MEN man
ser hårde ting.”

Man skal kunne lidt om alt
Ida Behrendt-Møller: ”Det virker også
som et speciale, hvor der stadig er ret
mange midler til rådighed. Man har travlt
i alle afdelinger, men jeg synes stadig at
på onkologisk afdeling er der lidt mere
tid og lidt mere overskud. Der er også
meget samarbejde med forskningen.
Fase 1 Enheden, morgenkonferencer
med nyt fra forskningsverden og om nye
behandlingsstrategier, faglige foredrag.
Jeg syntes, det var vildt spændende,
men jeg synes også, det var helt vildt
svært. Og jeg havde ret tit den der med:
Hvordan kan man vide, om man giver en
patient den rigtige behandling? Der var
rigtig mange spørgsmål, som jeg syntes
var rigtigt svære at svare på. Man skal
bruge sig selv rigtig meget hele tiden,
hvilket jeg rigtig godt kunne lide. Dog
syntes jeg det rent psykisk var lidt hårdt
med nogle af de patienter, man møder.
Så jeg synes ikke, den fordom, med at
man kommer til at se nogle hårde ting,
er helt forkert. Særligt når det var unge
patienter, eller pårørende og patienter i
krise i forbindelse med et meget hurtigt
progredierende sygdomsforløb. Man var
nogle gange også nærmest i tvivl om,
hvorvidt det var kemoen eller sygdommen, der var værst for patienten.”
Heidi Hesselø: ”Så håber man jo bare
også, at der er nogle gode historier,
der kan opveje dem. Nu sagde du det
her med samarbejde og forskning. Der
er også meget samarbejde med andre
kliniske specialer: Der er også hele tiden
kontakt med kirurger, parakliniske specialer, patologer og så videre…”
Ida Behrendt-Møller: ”Jeg nåede vist at

SAMFUND + MENNESKER

”Vores oplevelse er, at det kræver enorm ekspertise at fornemme og imødekomme patienten og pårørendes ønsker. Og at man virkelig også går så langt som muligt, også selvom man inderst inde ved, det handler om meget kort tid. Nogle pårørende har behov for at
holde fast i et lille håb – og det håb kan kun holdes i live, hvis der aktivt gives noget behandling. Så det er virkelig en svær opgave at
gøre patienter og pårørende klar på, hvad der desværre er realiteten.”. Foto: Kaare Smith

samarbejde med alle øvrige specialer,
inklusive psykiatri, det syntes jeg også
var virkelig fedt, at man skal kunne lidt
om alt.”

Allerede mange kontakter

Hvordan kan den etablerede onkologi
samarbejde med jer?
Heidi Hesselø: ”Vi kan være bindeleddet mellem medicinstuderende, FYO
og lægerne, det er nærmest FYO, der
har født os, så vi har allerede ret mange
kontakter der og vi har behov for et tæt
samarbejde med dem ”
Ida Behrendt-Møller: ”Det var FYO, der
først oplevede behovet for en basisgruppe. Vi kan lære studerende mere om onkologi via foredrag og skabe en platform
til studerende med interesse for onkologi. Og læger kan finde studerende med
interesse for onkologi”
Og det virker som om, den nye basisgruppe er kommet godt fra start.
Professor Inge Marie Svane, der med
nogen ret kan kaldes immunterapiens
talsmand herhjemme, har allerede holdt
oplæg under den unge basisgruppes
opstartsmøde. ”Lægerne er MEGET åbne
og vil virkelig gerne hjælpe med at udbrede kendskabet” siger Heidi Hesselø.
Man kan gøre meget, men ikke alt op i
Facebook-likes, som de to studerende
selv påpeger, men aktiviteten og tilslutningen også på de sociale medier tyder
på, at basisgruppen er kommet rigtigt
fra start. Tre arrangementer, muligvis
om blandt andet senfølger, immunterapi
og screening, er allerede i støbeskeen til
foråret. ”Vi vil også gerne skabe noget

debat.” Og på sigt måske afholde nogle
workshops om ”de lidt blødere, men
aldeles svære” emner om den døende
patient og den sidste tid. Og mange af
emnerne spænder ret vidt og kunne

OSM København
Onkologisk Selskab for Medicinstuderende København er en forening, som vil oplyse studerende
om de mange muligheder inden
for det onkologiske speciale.
Det nystiftede selskab kom til
verden d. 28. november i København, langt de fleste af medlemmerne er i gang med deres
kandidatuddannelse.
Bestyrelsesposterne er besat af
medicinstuderende med interesse for onkologi
FYO (Foreningen af Yngre Onkologer) har været blandt initiativtagerne til at få selskabet oprettet
for at skabe et bindeled mellem
studerende og klinik.
måske også interessere studerende fra
andre specialer som eksempelvis det
kirurgiske, vurderer Heidi Hesselø.
15 studerende tog godt imod ideen til
den første generalforsamling. ”Når man
tænker på, at vi startede op i efteråret,
har vi fået udbredt kendskabet ret godt,

og alle, der var med, er kommet med
input og har udvist stor interesse i at få
ansvarsposter og den slags.”

Forskerdrømme og frokostpauser

Hvor er I om 15 år?
Heidi Hesselø: ”Det er tidligt at sige. Jeg
har ikke oplevet nok af den kliniske hverdag til at vide det sikkert, men onkologi
er i Top 2-3.”
Og Ida Møller-Behrendt sætter forskerdrømmen i perspektiv: ”Det er altid svært
at sige, men hvis jeg skulle vælge nu, tror
jeg det ville blive noget indenfor onkologi
og jeg har et håb om, at jeg engang kan
få et job, hvor jeg ville kunne kombinere det kliniske arbejde med forskning.
Dog bekymrer travlheden på hospitalet
mig lidt. Jeg vil gerne have tid til at tale
ordentligt med de patienter, jeg møder
og jeg vil gerne undgå at have så travlt,
at man bliver bange for at lave fejl. Nu
sagde jeg, at der var mange ressourcer
på onkologisk afdeling, men hende lægen
jeg fulgtes med på onkologisk afdeling,
hun havde vænnet sig af med at spise
frokost. Og jeg sad der og kunne høre
min mave rumle klokken ét, så efter mange dage spurgte jeg, selvom jeg syntes
det var lidt pinligt, og hun sagde, at hun
simpelthen ikke kunne nå det, da hun
gerne ville prioritere at gå til tiden. Det er
hårdt, når det er hver dag, og det gælder
ikke kun lægerne, men også det øvrige
sundhedspersonale og desværre tror jeg,
det gælder på de fleste afdelinger”.
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Bryd
siloerne
ned
”Patientens hustru er aggressiv”, står der
et sted i min mands journal. Bemærkningen er nærmest henkastet sat ind
lige før hans henvisning til onkologisk
afdeling på Rigshospitalet. Jeg blev først
opmærksom på den, da jeg for nylig
gennemgik det seks måneder lange
forløb op til hans død af metastaseret
tarmkræft i efteråret 2014. Ja, tænkte
jeg, man har nok set mig som aggressiv
et par gange undervejs, og det var der al
mulig grund til.
Dette er dog ikke et skingert indlæg
fra en frustreret pårørende, som skal
have luft for sit tab ved at skælde ud på
”systemet”. Som videnskabsjournalist
har jeg også en mere overordnet og
faglig interesse i sundhedsvæsnet. Og i
min jævnlige kontakt med især forskere
hører jeg dem gang på gang mumle uden
for citat om problemer, som er nok så
interessante at få på dagsorden. Det
handler om, hvordan en rigid tænkning
i den kliniske hverdag og opretholdelsen af nogle faglige siloer holder
udvikling tilbage. Problemer, som
mine personlige erfaringer – tilfældigvis –, illustrerer ganske godt.
Tag nu den første gang, vi løb ind i
de usynlige skillevægge i forbindelse med, at min mand på Rigshospitalet fik konstateret udbredte hudmetastaser på underkroppen. De
var uden sammenligning hans største problem i hverdagen, fordi han
ikke kunne tolerere tøj på huden
og smerterne i praksis holdt
ham i sengen det meste af
dagen. Onkologen oplyste
SKA Nyt

imidlertid, at man ikke rigtig kunne gøre
noget ved sagen, fordi bestråling var
den eneste eksisterende behandling og
det angrebne område var for stort til, at
det kunne bestråles. Der var ikke andet
at gøre end at forsøge smertedækning.
Og ellers håbe på, at den standardkemo,
han skulle have mod metastaser i resten
af kroppen, ville gøre en forskel.
Beskeden nåede mig som en lydfil, da
jeg på det tidspunkt var på arbejde og
sad i et hotelværelse i Miami. Her kunne
jeg med en ret enkel Google-søgning
(cutaneous
metastases
treatment)
konstatere, at
der var
mulighed
for
andet

end strålebehandling. Endda ganske
tæt på Rigshospitalet. En af de første
henvisninger, som kom op på skærmen,
var nemlig til en tidsskriftartikel, hvor
forskere på Herlev Hospital beskriver
deres forsøg og erfaringer med elektrokemoterapi mod netop hudmetastaser.
Metoden er ikke bare enkel men også
ganske effektiv, og det fremgår, at man
på dette tidspunkt har udbudt den i
årevis. En anelse chokeret sender jeg artiklen videre til onkologen på Riget, som
nu henviser min mand til Herlev.
Da vi et par uger senere ankom dér, fortalte man os, at vores oplevelse bestemt
ikke var enestående. Det kneb faktisk
så meget med at få andre hospitaler til
at henvise patienter, at Herlev-gruppen
havde oprettet en hjemmeside for deres
behandling. ”Så håber vi, at patienterne
ad den vej selv finder frem til os”, lød
det.
Den lader vi lige stå et øjeblik.
Den næsten surreelle oplevelse af, at
den ene hånd ikke rigtig interesserer sig
for, hvad den anden gør, gik igen i forbindelse med pakkeforløbet på Rigshospitalet. Min mands tarmkræft var atypisk –
den havde spredt sig nærmest eksplosivt
og til mange væv i løbet af meget kort
tid, og som den kirurg, der først gav os
beskeden, udtrykte det: ”Jeg har aldrig
set noget lignende”.
Fordi jeg som skribent har interesseret
mig for mulighederne i nye genetisk
funderede behandlinger, spurgte jeg på
onkologisk afdeling, om man havde
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forsøg i gang med at teste den enkelte
patients tumormutationer. Om ikke andet så for at lære noget om baggrunden
for sygdommens forskellige forløb. Det
havde man ikke, fik jeg at vide, og min
mand gik derfra med en flaske af den
kemo, som er standard på området.
Tolv uger senere viste det sig, at han ikke
responderede, og at sygdommen havde
spredt sig yderligere. Men det mest chokerende var noget andet. Det var, at jeg
samtidig gennem en bekendt i USA fandt
ud af, at der faktisk foregik genetiske

efterslæbet, men i forhold til sundhedsbudgettet ligger vi stadig lavt i europæisk
sammenhæng. Sædvanligvis får diskussionen om sundhedsvæsenet og dets
mangler lov at drukne i et mundhuggeri om penge. Der skæres fra politisk
hold, siger systemet, mens politikerne
svarer igen, at de skam udøser målrettet
bevillinger, men at det måske kniber for
systemet at administrere midlerne.
Jeg mener, der er noget andet vigtigt på
spil.

dog frem, at udviklingen i dansk kræftbehandling nok er noget langsommere,
end den behøver være. De to pegede til
USA og lagde vægt på, at amerikanske
topforskere typisk også er i klinikken
som MD/ Ph.D’s, hvor man i Danmark
gerne vælger det ene eller det andet. Fra
flere sider har jeg mødt frustration over,
at nye metoder – ikke mindst genetiske – ikke bliver mødt med entusiasme
blandt klinikere, men snarere med en vis
mistænksomhed. Man griber ikke straks
til at indtænke de nye muligheder og må-

Fra flere sider har jeg mødt frustration over,
at nye metoder – ikke mindst genetiske – ikke bliver
mødt med entusiasme blandt klinikere, men
snarere med en vis mistænksomhed.
forsøg – på Rigshospitalet! Her var Fase
1 Enheden i fuld gang med at kortlægge
mutationer i tumorvæv med henblik på
at udpege en mulig målrettet behandling
blandt stoffer i klinisk afprøvning. Som
desperat – og aggressiv – pårørende gik
jeg nu uden om onkologerne og henvendte mig direkte til Fase 1 Enheden,
som mente, at min mand var en oplagt
kandidat til deres forsøg. Netop fordi
hans tilfælde var så atypisk.
Da analyserne kom tilbage, var min
mand død – han døde pludselig og uventet – men sekventeringen sagde noget
interessant. Den viste, at primærtumor
havde indeholdt en fatal kombination
bestående af en række alvorlige enkeltmutationer, en mangedobling af et helt
centralt vækstfremmende onko-gen
samt svær genomisk instabilitet. Som
jeg fik at vide i Fase 1 Enheden, fandtes
der ingen kendt behandling, som kunne
have standset sygdommen. Hvis man
havde lavet testen på diagnosetidspunktet, kunne vi med andre ord have fået
en realistisk prognose, indstillet os på
forholdene og ikke mindst have undgået
et opslidende og omsonst kemoforløb.
Vi ved, at Danmark klarer sig halvdårligt, når det kommer til overlevelse ved
kræft. I årevis har vi hørt det, og i den
seneste Eurocare-undersøgelse i 2014
blev det endnu engang bekræftet. Vi er
ganske vist på vej til at indhente noget af

Det har slået mig, at der ser ud til at findes en kløft mellem den daglige kliniske
virkelighed i dele af kræftbehandlingen
på den ene side og forskningen på den
anden. Klinikken synes at være en fabrik
med pakkeforløb og one-size-fits-all
tilgang, hvor man har meget lidt kontakt
med det, som er på vej i forskningen.
Taler man med forskere, møder man
frustration over afstanden og manglen
på dialog. Som da jeg for nylig lavede
et interview i Weekendavisen med Jiri
Bartek og Jiri Lukas, to internationale kapaciteter, der har arbejdet i den danske
kræftforskning i over 20 år. De var ikke
meget for at sige det – ingen bryder sig
om at kritisere kolleger – men det kom

ske prøve sig frem i det små, men kører
med rutinen og afventer store studier og
konklusioner fra faglige selskaber.
Er det ikke på tide, at man som behandler begynder at kigge på sig selv og hinanden og tager fat på en diskussion om
hele organiseringen og udsynet? Og ikke
mindst, hvorvidt man måske ubevidst
har installeret nogle måder at tænke på,
som stiller sig i vejen for dét, man dybest
set ønsker – nemlig en bedre behandling.

Lone Frank
Videnskabsjournalist, debattør
og foredragsholder, med en
baggrund som forsker og ph.d. i
neurobiologi. Tilknyttet Weekendavisen, forfatter til blandt andet
Mit Smukke Genom (2010) og
Lystens Pioner (2016). Modtaget
European Science Writer’s Award,
The AAAS Kavli Science Journalism Award, Søren Gyldendal
Prisen m.m.
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De er på vej
tilbage
De sidste år har man kunnet dokumentere en nedgang af søgningen inden for
det onkologiske speciale. Men det vender snart.

HENRIK REINBERG SIMONSEN, informationsmedarbejder, SKA

”I 2015 og 2016 har vi haft meget færre
ansøgere end de foregående år”, siger
Trine Juhler-Nøttrup, overlæge i gynækologisk onkologi på Rigshospitalet og
formand for DSKO’s (Dansk Selskab for
Klinisk Onkologi) uddannelsesudvalg. Flere kliniske onkologer går for tiden med
lidt klamme hænder over de seneste års
dårlige søgning inden for specialet. Siden

2014 har der været en tydelig nedgang i
ansøgere til H-lægestillinger. En tendens,
der har været gældende i hele landet.
Men det vender snart, forudsiger overlægen.
Hvis man kigger på statistikken, bliver
man mindet om, hvordan alting går
op og ned, forklarer hun en mandag
formiddag, hvor SKA NYT møder hende

· I Danmark er der lige nu rundt regnet 260 fungerende onkologer i arbejde
på danske sygehuse eller andre steder, når man medtæller fuld- og del tidsstillinger OG interne medicinere, gynækologer m.m., som arbejder på en
onkologisk afdeling.
· frem til 2020 kan man forvente en årlig tilvækst på 12 onkologer i Region
Øst, som har flere besatte H-stillinger end på Fyn og Jylland
· den årlige kandidatproduktion bliver fremover på 1250 læger
· antallet af autorisationer til udenlandske læger kan øge tilvæksten yderligere
· antallet af speciallæger vil stige støt, jf. denne graf:
UDVIKLING I ANTAL AF SPECIALL ÆGER
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Optur af dimensioner
”I 2015 og 2016 har vi haft meget færre
ansøgere til H-lægestillinger end de
foregående år. Fra 2009 til 2014 har der
været en komfortzone, i 15 og 16 har
den set gal ud. Men et genopslag her
i efteråret 2016, hvor 7 ansøgere bed
på, har vist, at nu er der altså ansøgere
igen”, siger Trine Juhler-Nøttrup med
ekstra eftertryk i sin i forvejen distinkte
udtale. Samtidig er der et større optag
på vej på medicinstudiet, som på sigt kan
give en ”optur af dimensioner vi ikke har
set før”, som Trine Juhler-Nøttrup har
formuleret det i en Powerpoint-slide til
sine kollegaer på DSKO’s årsmøde. ”Nogle af de her unge læger har måske været
ude og finde en måde at omgås den her
4-5 års regel fra universitetet og søgt
udskydelse, taget præ-KBU-stillinger,
gået på barsel eller taget til udlandet...
Men nu kommer de tilbage, for de skal jo
være speciallæger. De er på vej tilbage”,
gentager Trine Juhler-Nøttrup.

Et attraktivt speciale

5.000

Kilde: Prongnosekørsler

i Rigshospitalets afdæmpede stråleterapiafsnit til en snak om onkologiens mange charmer og enkelte lakuner, garneret
med forevisning af opmuntrende grafer.
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”Vi er meget fortrøstningsfulde i forhold
til at kunne rekruttere som speciale”,
siger Trine Juhler-Nøttrup. ”Selvfølgelig
også fordi vi tror på, at vi har et rigtig
godt speciale.
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”Vi værdsætter Foreningen af Yngre Onkologers indsats på karrieredagen eksempelvis,
det er jo dem, der som unge kan tale til deres jævnaldrende”, siger Trine Juhler-Nøttrup.
Foto: FYO

Vi har et ekstremt højt fokus på faglighed og videnskabelig udvikling. Der er
ikke ret mange andre specialer, hvor
tingene flytter sig så hurtigt. Samtidig
kræver det egenskaber for kommunikation med patienterne. Det er fuldstændig
enestående. Andre specialer har ikke
den samme kommunikative del. Den har
de praktiserende læger, men de har ikke
det her med, at det hele lige som hele
tiden flytter sig. Vi kender også vores
patienter. Mens vi har dem, har vi dem
meget tæt. Interne medicinere har også
rigtig mange patienter, men her handler
det om at få dem stabiliseret og tilbage
i primærsektoren. På den måde kan vi
tilbyde de unge læger, den høje faglige
udfordring, som vi stræber efter som
akademikere og intellektuelle. Vi kan
tilbyde kontinuerlige forløb, og vi skal
også bruge den del af os selv, der hedder
empati. Dertil har vi også en meget lav
vagtbelastning, som er et virkeligt stort
plus, når man som mig kommer lidt op i
årene. Hvis man får øjnene op for vores
speciale, er det et sted, man ønsker at
blive”.

Skævvridninger i medicinstudiet

Men ’øjnene op..’? Kræftområdet er vel
ikke just overset sådan ellers? Andre
mener, at der foregår en favorisering af
området. Er det ikke paradoksalt, at I af
alle mangler læger?
”Jamen det er nok fordi, at man som
medicinstuderende ikke har et fag, der
hedder kræft. Det fylder meget, meget
lidt. Undervisningen i kræft bliver lagt
ind under forskellige kirurgiske og medicinske fag, så det bliver sådan en biting,
for eksempel til dem, der opererer kræft
i tarmen, ’Jamen, så kan man også få
noget kemoterapi’. Det bliver et bifag. Vi
vil gerne flytte fokus, så der bliver et helt
fag, der hedder behandling af kræft. De
medicinstuderende har et relativt kort
kursus, men som sådan ikke noget større
fag. Det er et område, som professorer
inden for onkologi prøver at løfte, så
man tidligt i studiet tænker onkologi som
et fag og ikke som en del af andre fag”

Kræft er krævende

Hvad gør I af lobbyarbejde?
”Vi tror, vi kan rekruttere, fordi vi tilbyder forskning, fordi vi har en akademisk
tilgang til problemerne - men vi kan tabe
nogle, fordi specialet ER krævende både
på den kommunikative og på den akademiske del. Fortsættes på næste side ...

Trine
Juhler-Nøttrup
Overlæge, ph.d., Onkologisk
Klinik, Rigshospitalet
Gynækologisk onkologi, radioterapi og brachyterapi.
Formand for DSKO’s uddannelsesudvalg
Tidligere ansat i en årrække
på Herlev Hospital; ph.d. om
stråleonkologi på Københavns
Universitet.
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Og det er ikke altid to kompetencer, der
er til stede i lige stor grad. Her bliver
nogle unge læger presset på den ene af
de to kompetencer og finder måske et
område, hvor de ikke bliver presset lige
så hårdt fra begge sider. Her skal vi, når
vi lukker unge læger ind, blive bedre til
at definere et begynderniveau og et øvet
niveau. Fordi særligt den intellektuelle
udfordring inden for det akademiske
er meget større sammenlignet med for
35 år siden. Disse to niveauer skal vi
italesætte bedre. For det kan man hos
kirurger, hvor begynderniveauet er at
slå knuder og holde kirurgens værktøj,
og de interne medicinere, hvor de unge
læger laver indlæggelsesjournalerne på
de akutte patienter. Vores fag har ikke,
har aldrig haft, et begynderniveau. Det
kan godt virke lidt afskrækkende på de
unge læger, som selv om de har et stort
potentiale, godt kan blive usikre.”

”Patienters forventning er tårnhøje.
Og hvis man ikke har den tilstrækkelige
videnskabelige viden til at kunne fastslå,
at vi kun tilbyder behandling, som er
videnskabeligt gennemtestet, så kommer man nogle gange til kort som ung
læge. Fordi man tænker: ’Er det fordi at
det er mig, der ikke ved det?’ ELLER er
det fordi, at evidensen ikke findes? Men
unge læger har jo heldigvis den gave,
at de tvivler lidt på deres egen viden”,
siger Trine Juhler-Nøttrup og griner lidt.
”Det er en utrolig stor gave, for det er
den, der drives deres nysgerrighed. Den
nysgerrighed får et andet udtryk, når
man bliver mere garvet i sit fag. Men det
kan tage modet fra dem nogle gange.
Der er både en faglig og en kommunikativ udfordring. Og når de bliver fagligt
udfordret, begynder det kommunikative
også at vakle, erfarer vi”.

Tvivlens nådegave
SKA NYT har talt med en yngre onkolog,
der berettede om, hvordan udsigten til
at sidde med ressourcestærke patienter og pårørende, der har læst om al
mulig ny immunterapi, der stadig ikke er
ibrugtaget ude på klinikkerne, kan virke
afskrækkende for flere unge læger, som
måske ikke kan forklare, hvorfor de nye,
af pressen udråbte vidundermidler ikke
allerede er del af den daglige praksis.
Trine Juhler-Nøttrup nikker genkendende
til scenariet.

Studieleder: ”Vi rammer en god balance”
Jørgen Kurtzhals fra Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Rigshospitalet er studieleder for medicinstudiet på
Københavns Universitet. SKA NYT har forelagt ham hjertesukket fra onkologerne om kræftbehandlingens lidt ydmyge
plads på grundstudiet og han svarer i en mail til SKA NYT:
”Vi modtager jævnlige henvendelser fra specialer, som ikke
synes, de får god nok dækning på medicinstudiet. I de fleste
tilfælde, og det gælder også jeres, må jeg sige, at det kunne
være meget ønskeligt med mere undervisning på området. Det gælder muligvis i særlig grad specialer i rivende
udvikling, som jeres. Vores hovedfokus er dog at uddanne
en generel læge, som har den tilstrækkelige akademiske og
kliniske ballast til at indgå i den lægelige videreuddannelse
og medvirke til fagets udvikling i de kommende årtier. Både
vores aftagerpanel og bestyrelsen i Københavns Universi-
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tetshospital fortæller os, at vores nyuddannede læger er
langt bedre end nogensinde før, og vi er derfor af den opfattelse, at vi rammer en god balance i de mange kompromisser, vi må indgå for at presse en meget stor stofmængde ind
på 6 år.
Undervisningen i de intern medicinske og kirurgiske specialer er på Københavns Universitet placeret på 6. semester af
bachelorstudiet og 1. og 2. semester af kandidatstudiet og
afsluttes med en stor, samlet skriftlig og praktisk eksamen.
På 6. BA og 1. KA når vi igennem de forskellige specialer i
den såkaldte tema-undervisning. Et af temaerne (tema Fpå
1. KA) omfatter onkologi og hæmatologi. Den nye kandidatstudieordning (2015-ordningen) er aktuelt ved at blive
rullet ud, og der er ingen aktuelle planer om en ny studieordning.”
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”Ulrik har det hele”
Ulrik Lassen skifter Fase 1 Enheden ud med chefstolen på Onkologisk Klinik.
Rigshospitalet har valgt Ulrik Lassen som
ny leder af onkologisk klinik. ”Han tegner
fremtiden for specialet, og repræsenterer
det bedste af det bedste,« siger centerdirektør Leif Panduro til Dagens Medicin.
Ulrik Lassen har ligeledes en plan for Fase
1 Enheden, hvor han hidtil har fungeret
som leder, og en god kandidat, der kan
overtage ledelsen af denne, oplyser Dagens Medicin også.

de sidste 10-15 år, og der skal balanceres
mellem faglighed, drift og økonomisk dygtighed samtidig med, at det er en politisk
position med stor pressemæssig bevågenhed. Ulrik har det hele, og vi vil fra SKA´s
side ønske ham tillykke med stillingen og
ønske det bedste for at han vil kunne fortsætte med at løfte den onkologiske fane i
faglig, administrativ og politisk sammenhæng.”/ SKA

Faglighed, drift og
økonomisk dygtighed
Ulrik Lassen var i sin tid en af SKA-grundlægger
Heines Høi Hansens unge elever, den nye klinikchef
var derfor et oplagt valg som oplægsholder til SKA’s
20. årsmøde. Foto: Kaare Smith

SKA’s lægelige leder Peter Michael Vestlev
giver den nye klinikchef, som afløser
professor Hans von der Maase, følgende
lykønskning med på vejen: ” At være ledende overlæge er ikke blevet nemmere

Flyttedag i onkologien
Patientansvarlig læge, datakvalitet, rygning og HPV-vacciner er de indsatsområder,
DSKO’s nye formand vil betone.
Lars Henrik Jensen, til dagligt overlæge
på Sygehus Lillebælt i Vejle, er ny formand for DSKO (Dansk Selskab for Klinisk
Onkologi) og tager over efter professor
Ulrik Lassen, der er ny ledende overlæge
på Rigshospitalets onkologiske klinik. Den
nytiltrådte formand skriver i en mail til
SKA NYT en hel hensigtserklæring, der
lover rigelig beskæftigelse også til den
kommende formand –
og fortjener at blive citeret i sin fuldstændighed: ”Det er vigtigt, at DSKO får
understøttet en grundlæggende dataindsamling, der kan belyse kvaliteten af
vores behandlinger. Det skal være data,
som vi kan diskutere indbyrdes meningsfyldt for at anspore til løbende forbedringer. Det har gjort et stort indtryk på mig
at høre, hvordan børneonkologerne på
den måde har kunnet løfte overlevelsen
betydeligt.”

Den patientansvarlige læge
bliver central
”Onkologi dækker jo alt ikke-kirurgisk
behandling af cancer” fortsætter Lars
Henrik Jensen. ”Det er onkologen, der
altså ved mest om langt de fleste muligheder for forskellige håndteringer af
kræft lige fra medicinsk behandling over
stråleterapi til understøttende, lindrende
behandling og rehabilitering. Alle disse
aspekter skal patienten kunne forvente
at få belyst sammen med onkologen for i
hvert enkelt tilfælde at vælge de bedste
løsninger. Derfor bliver onkologen som
den patientansvarlige læge meget central
at få styrket. I forbindelse med Kræftplan
4 har DSKO sat forebyggelse generelt og
især restriktioner mod rygning højst. Vi
har argumenteret ikke bare for information om rygestop, men også flere strukturelle ændringer – som forbud på alle
skoler og prisstigninger. Til en effektiv
forebyggelse hører også en indsats for
langt, langt flere HPV-vaccinerede.” /SKA

Det er vigtigt, at DSKO får understøttet en grundlæggende dataindsamling, der kan belyse kvaliteten af vores behandlinger, mener den nye formand.
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Lungecancer
i sygeplejeperspektiv
International vidensdeling mellem lungekræftsygeplejersker gav også
på 17. udgave af WCLC god mening, erfarer SKA’s udsendte medarbejder.

MARIANNE CUMBERLAND, projektsygeplejerske, SKA

Som del af gruppen Nurse Allied Health
Professionals Comittee deltog jeg i årets
verdenskonference om lungekræft.
Denne komite er et udvalg i IASLC, som
henvender sig til sygeplejersker og andre
sundhedsprofessionelle, der er involveret i lungekræft. Udvalget arbejder på
verdensplan med at løse de uddannelsesmæssige og relaterede behov som
sundhedspersonale, der er medlemmer
af IALSC, kan udfordres af – i arbejdet
med lungekræftpatienter. Vidensdeling
er et af nøgleordene i denne komite.
Udvalget brugte en af dagene under
konferencen til at mødes og til at arbejde
på udarbejdelsen af internationale
guidelines til forvaltning af immuntera-

pibivirkninger i relation til behandling af
lungekræft. Et arbejde, som jeg snarligt
håber at kunne præsentere i dansk regi.

En fælles vision
På konferencen var ITONF (International
Thoracic Oncology Nursing Forum) vært
for en workshop under overskriften:
“Innovating Lung Cancer and Mesothelioma Care” DITONF er en international
organisation for sygeplejersker, der
arbejder med omsorg for mennesker
med lungekræft eller lungehindekræft.
En gruppe af dedikerede sygeplejersker med et fælles fokus på at forbedre
patientplejen for patienter, deres familier
og sygeplejersker. Dette netværk giver
mulighed for debat, uddannelse og
vidensdeling. Det handler om sygeplejersker fra hele verden, der har en fælles
vision - det er patienterne, deres behov

Samarbejde er vejen
Formålet med International
Thoracic Oncology Nursing
Forum:
At være en platform, globalt, hvor
sygeplejerskerne kan arbejde
sammen, samarbejde og danne
netværk
At fremme vidensdeling med
kolleger fra hele verden
Knytte organisationer fra mange
lande sammen
Formalisere og forbedre sygeplejerske engagement og være
synlige i fremtidige begivenheder

SKA Nyt

Marianne Cumberland og Fred Hirsch, IASLC’s nuværende øverste chef.
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IASLC Nurse Allied Comittee samlet i Wien.

og arbejdet med at mindske virkningerne
af lungekræft og lungehindekræft, det
handler om.
ITONF`s overskrift på workshoppen, på
verdenskongressen, var indholdsmæssigt
meget godt i tråd med den udvikling,
der pågår inden for lungekræftområdet:
Innovating Lung Cancer and Mesothelioma Care. Workshoppen bød på oplæg fra
både USA, Australien, Japan, England og
Danmark.

”E-sundhed”, rygestop
og immunterapi
Et engelsk bud var præsentationen: E-health and future technologies in evidence

based nursing care, et australsk spørgsmål blev debatteret: Smoking cessation – it’s the nurses role? Et emne, som
havde en stor plads i workshoppen, blev
præsenteret af en amerikansk sygeplejerske: Nursing opportunities & challenges for immunotherapy. Alle spørgsmål
er absolut aktuelle, uanset hvilket land
man kommer fra, og giver god mening at
debattere i et forum som dette.
Jeg blev selv inviteret til at holde et kort
oplæg på konferencen, under overskriften A glimpse into lungecancer nursing in
Denmark. Et indblik i de muligheder, som
lungekræftpatienter har i Danmark, hvor
der er sygeplejersker involveret. I hvilke

sammenhænge er det, lungekræftpatienten møder en sygeplejerske i Danmark?
Både i den direkte pleje på sygehusene,
forskningsmæssigt og i de situationer,
hvor patienterne er færdigbehandlet på
sygehusene og har andre behov.
Næste WCLC er i Yokohama, Japan
15.-18. oktober 2017

17. verdenskonference om
lungekræft
Den internationale sammenslutning for studiet af lungekræft
(IASLC) afholdt for 17. gang en
verdenskonference om lungekræft (WCLC).
Den 17. WCLC fandt sted på
Messe Wien Exhibition & Congress Center i Wien, Østrig, 4.-7.
december, 2016. Kongressen er
dedikeret til lungekræft og andre
thoraxmaligniteter.

Marianne Cumberland og John Barclay, Executive Director,
International Society of Nurses in Cancer Care
Fotos: Marianne Cumberland

Den 17. WCLC var repræsenteret
ved mere end 6.000 forskere, læger, sygeplejersker, og patienter,
der alle var til stede for at lære
mere om udviklingen indenfor
lungekræftforskning og kliniske
forsøg over hele kloden.
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”Det er svært at
gå og gemme sig her”
Personalet i Klinisk Onkologisk Ambulatorium har modtaget Patienternes Pris,
den første af sin slags uddelt i Region Sjælland. Det kan meget vel skyldes de smalle
fysiske rammer, hvor alle personalegrupper er lige for alle. På den måde opstår den
tværfaglighed, som skal til for at sikre kontinuitet for patienten.

HENRIK REINBERG SIMONSEN, informationsmedarbejder, SKA

På Sjællands Universitetshospital, Rosgodt imod og mødt med et højt fagligt
tober. Over for SKA NYT repræsenterer
kilde onkologisk ambulatorium står en
niveau, og ikke mindst fordi de pårørenCamilla Kjærulff ambulatoriet sekunderet
brun papkasse, der måler omtrent 20x35
de føler sig medinddraget. Og vi går langt
af sygeplejerske Kathrine Schiødt og
centimeter. Her kan sekretærer, læger,
for at tilpasse behandlingerne til patienlægesekretær Susanne Jørgensen.
sygeplejersker og
andet personale
Strømlinede
”Det er unikt for denne afdeling, at man har så tæt et
lægge forslag til,
forløb
hvad de 25.000
samarbejde og at man bliver respekteret, uanset om man Det gode patientkroner, der for
forløb er kendeer sekretær, sygeplejerske eller læge. Sådan er det ikke
nylig fulgte med
tegnet ved trygalle steder. Det kan jeg rigtig godt lide ved den her
Patienternes Pris,
hed, kontinuitet,
skal bruges til.
afdeling. Og så giver man det lige den der ekstra skalle.” sammenhæng og
faglighed, mener
Prisen er givet
personale-trioen.
til det travle onkologiske personale af
ternes øvrige liv” siger afdelingssygeDer skal være sammenhæng i de ting,
patientmedlemmerne i Patientforum og
plejerske Camilla Kjærulff til SKA NYT en
patienten går igennem. Det skal køre
ambulatoriet er udvalgt blandt hele 321
onsdag formiddag i december. Vi sidder i
strømlinet, uden for mange stop underkandidater.
personalestuen, hvor der ud over neskafvejs. ”Vi tilstræber, at man ser – ikke bare
fen og madpakkerne er mandariner og
den samme læge, men også den samme
Taknemmelige patienter
brunkager – de søde sager er doneret af
sygeplejerske. Der kan selvfølgelig være
”Vi er blevet valgt, fordi patienterne føler
patienter med behov for at sige tak. Den
variationer på grund af ferie eller jul,
sig meget velkomne her og bliver taget
brune papkasse er åben indtil 30. decemmen vi tilstræber det.” Også sekretæber, hvor et udvalg af en
rerne er opdelt efter diagnoseområder,
læge, en sygeplejerske og
sådan at de samme sekretærer taler med
en sekretær vil kigge på
de samme patienter, fortæller Roskilforslagene og derudfra
de-personalet til SKA NYT.
beslutte, hvordan pengene bruges bedst.
En tværfaglig anerkendelse
Hvad kan sådan en pris bruges til, ud
Indtil da stråler checken
over pengene?
som et trofæ i hjør”Anerkendelse”, istemmer alle tre. ”Og
Patienterne i Roskilde har ikke mærket noget til fusioneringen af RoskildeNæstved endnu, mener afdelingssygeplejerske Camilla Kjærulff. Men det
net.
Den
blev
overrakt
jeg synes, det er vigtigt at understrevil de i det nye år, hvor man reelt fysisk flytter rundt på diagnosegrupperne.
”Jeg vil håbe, at vi formår at kæmpe kampene internt, så de ikke får betydsygeplejerske Marianne
ge, at det er helheden, hele onkologisk
ning for patienternes oplevelse”.
Krabbe Ottesen på vegne
ambulatorium, som har fået prisen”,
Foto: aarhus arkitekterne
af afdelingen d. 31. oksiger Camilla Kjærulff. ”Vi lægger os i
SKA Nyt
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Onkologisk ambulatorium i
Roskilde har få kvadratmeter. Og
selvom det kan give problemer
med at patienterne sidder tæt,
så er det også med til at skabe
en god arbejdskultur for alle faggrupper. Og et næsten familiært
forhold til patienterne, på en
god måde, oplever sygeplejerske
Kathrine Schiødt (nummer 4 fra
højre bagerst, Camilla Kjærulff
står yderst til højre).
Foto: Gert Ellegaard.

selen for at få tingene til at glide, og det
her er et bevis på, at det her betyder
faktisk noget. Det er godt, at vi gør det.
Det nytter noget at prøve at strække sig,
også selvom vi nogle gange sidder og
river os i håret”, siger Kathrine Schiødt.
”Det er også vigtigt, at vi har tæt kontakt
til sengeafdelingen. Og vi møder en stor
imødekommenhed hos dem derovre, så
vi har et tæt samarbejde, selvom det er
ambulatoriet, der får prisen.”
Hvad lykkes særligt for jer, siden I får
sådan en pris?
”Vi er et forholdsvis lille sted, som
alligevel er vokset ret meget. Det kræver
noget struktur omkring vores arbejdsgange og måde at samarbejde på, som
måske kan være en medvirkende årsag”,
siger Camilla Kjærulff.
”Vi er samlet på meget lidt plads. Vi taler
sammen og ved, hvem hinanden er”, siger Kathrine Schiødt. ”Det er svært at gå
og gemme sig her”, siger Camilla Kjærulff
med et glimt i øjet.
Sekretær Susanne Jørgensen supplerer:
”Dem, der er her, de vil det gerne. Alle vil
gerne gøre en forskel”.

Afdelingens ansigt

Er der nogen helte, som
vi sundhedsmedier overser?
”Sekretærgruppen og kontorassistenter
er enormt vigtige i det solide fodarbejde
med at resten af dagen lykkes. Frontpersonalet er den første person, patienten
og de pårørende møder. Der bliver altid
talt om læger og sygeplejersker, når
talen falder på besparelser og den slags,
man glemmer tit det administrative
personale. Sekretærer, læger og syge-

plejersker er tre lige store dele i denne
sammenhæng” siger Camilla Kjærulff
og Kathrine Schiødt nærmest med én
mund. Sekretær Susanne Jørgensen griber stafetten fra sygeplejerskerne:
”Det er unikt for denne afdeling, at man
har så tæt et samarbejde og at man
bliver respekteret, uanset om man er
sekretær, sygeplejerske eller læge. Sådan
er det ikke alle steder. Det kan jeg rigtig
godt lide ved den her afdeling. Og så
giver man det lige den der ekstra skalle.”

Er det her ikke bare et billigt PR-stunt?
”Det er jo patienter og pårørende, som
har udvalgt, hvem der skulle vinde. Det
gør en forskel, i forhold til hvis det var
sygehusledelsen eller vores egen ledelse,
som havde givet prisen. Og vi er meget
ydmyge, det er langt fra os, som bliver
omtalt i fagbladene og sådan, så jeg
synes, det er mægtig fint”, siger Camilla
Kjærulff.
Alt det her lyder jo enormt
opmuntrende, i en tid der ellers er
præget af dystre miner i medierne om
besparelser og overbelastning. Er det
generelle billede for mørkt, eller er I bare
en heldig undtagelse?
”Vi er som mange andre også ramt
af besparelser og knappe ressourcer.
Men gennem min tid som leder har jeg
oplevet mange nye medarbejdere og
kolleger, både læger, sygeplejersker og
sekretærer, der alle har givet udtryk for,
at her er en særlig stemning. Man bliver
taget godt imod og her er et godt humør
og høj faglighed. Det må jo så også være
det, patienterne oplever” slutter afdelingssygeplejerske Camilla Kjærulff.

Patienternes Pris
Patienter og pårørende kan som noget nyt i Region Sjælland indstille en
enhed, team eller ambulatorium i en afdeling, som vedkommende synes skal
have Patienternes Pris.
Dommerpanelet, som består af medlemmer fra Patientforum, etableret i
2015, udvælger vinderen på baggrund af de indsendte begrundelser.
Patientforum er et ”forum for dialog, medbestemmelse og medindflydelse,
hvor patienter og pårørende hjælper hospitalet med at holde fokus på brugernes perspektiv, og med at kvalificere og nuancere væsentlige organisatoriske
beslutningsprocesser”, skriver Region Sjælland.
En af de begrundelser, som var udslagsgivende for Roskilde-onkologerne, var
en pårørendes oplevelse af at være godt inddraget i et forløb, der strakte sig
over 6 år.
Patienternes Pris uddeltes på Sjællands Universitetshospitals Patienttopmøde
den 31. oktober 2016. Det var første gang, Region Sjælland uddelte prisen.
Region Hovedstaden har også haft en Patienternes Pris siden 2014. I 2016
vandt Øre-, Næse- og Halsafdelingen på Nordsjællands Hospital, Hillerød
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Er der behov for GPS
i kræftbehandlingen?
Vi vil som sygeplejersker hjertens gerne byde frivillige indenfor.
MEN vi vil også gerne sikre et sundhedsvæsen, der kan fungere uden frivillige,
derfor skal vi holde fast på kernefagligheden!
Kræftens Bekæmpelse startede i 2012 et ”Navigatorprogram for kræftpatienter”. Projektet blev etableret med
satspuljemidler fra puljen Forebyggelse af ulighed i det
behandlende sundhedsvæsen under Sundhedsstyrelsen.
Kræftens Bekæmpelse viderefører nu projektet med midler fra Knæk Cancer-puljen.

Ditte Naundrup Therkildsen
Formand for FSK siden august 2015
Udviklingssygeplejerske
på hæmatologisk afdeling,
Odense Universitetshospital
Master i humanistisk sundhedsvidenskab og
praksisudvikling fra Århus Universitet

SKA Nyt

Der er dog grund til at stoppe op og overveje, om det sympatiske projekt egentlig er hensigtsmæssigt.
Projektet går, kort fortalt, ud på, at svage patienter matches med en frivillig navigator.
Programmet er primært rettet mod patienter, der tilhører
socialgruppe IV. Det vil sige patienter, der typisk er socialt
sårbare og har konkurrerende udfordringer i livet.
Første evaluering af programmet viser, at der er opnået
gode erfaringer på sundhedsfaglige, sociale og personlige
områder.
Og hvad er en ”navigator”?
Navigatorens opgave er at rumme de forskellige problemstillinger, som en kræftpatient måtte have. Kræftens
Bekæmpelse står for rekruttering og uddannelse af frivillige navigatorer. Kriterierne for at blive frivillig ser ud som
følger:
- basal viden om kræft og kræftforløbet (tidligere patient,
pårørende, sundhedsfaglig baggrund/studerende eller
lignende)
- selvstændig, vedholdende og opsøgende
- struktureret og god til at skabe overblik og have gennemslagskraft
Samarbejdet mellem patient og navigator kontraktliggøres,
følges af en overordnet koordinator og afsluttes typisk
efter et halvt år.
Og hvad er en kræftsygeplejerske, fristes jeg til at spørge
om efterfølgende?
Er det ikke netop kendskabet til kræft, selve forløbet og
håndteringen af de problemstillinger, som følger, der er
kernefagligheden i kræftsygeplejen? Et sådant navigator-tilbud kan være skadeligt for fagligheden i sundhedsvæsenet. Lad mig uddybe hvorfor.
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”Frivillige professionaliseres, patienter og
pårørende uddannes til at varetage opgaver,
der hidtil har ligget hos de sundhedsprofessionelle.
Hvis vi følger dette spor risikerer vi at brolægge en vej,
hvor selve kernefagligheden udliciteres”
Undersøgelser viser, at der er et stort og udækket behov
for følgeskaber i kræftbehandlingen. Der er også et behov
for at forstå, hvad der bliver sagt og gjort og ikke mindst
på hvilken baggrund.
Som sygeplejersker ønsker vi ikke at have patent på kernefagligheden. Men vi ønsker i allerhøjeste grad, at kernefagligheden dækker over en identifikation og varetagelse
af behov. Og vi ønsker, at patienter og pårørende hjælpes
af vores sundhedsfaglige kolleger, lige fra sygeplejersker til
socialrådgivere, egen læge, fysioterapeuter og diætister.
Vi ønsker derimod ikke, at tværfaglige problemstillinger
kontraktliggøres med halvprofessionelle frivillige, der skal
bryde kontakten med patienten efter et halvt år.

sundhedsprofessionelle. Hvis vi følger dette spor risikerer
vi at brolægge en vej, hvor selve kernefagligheden udliciteres til interesseorganisationer. De sundhedsprofessionelle
ender med at levere fragmenterede ydelser, hvis patienter
og pårørende skal navigere på baggrund af råd og vejledning fra frivillige.

For hvad er en kræftpatient? Patienter og pårørende
indretter sig efter forventningerne til dem. De formes
efter, hvad de oplever, der gør dem til ’gode patienter’.
Sygeplejerske og lektor Mari Holen viser i sin forskning, at
patienter forsøger at indrette sig efter sundhedsvæsenets
ofte uudtalte forventninger til dét at være en ’god’ patient.
De ”stærke” patienter, de ressourcestærke, er gode til at
benytte netværk og selv navigere i systemet. Man fristes
derfor til at konkludere, at det netop vil være de ”svage”
patienter – dem, der forsøger at indpasse sig i systemerne
– som inkluderes i navigator-projektet.
Det er netop denne gruppe af patienter, der gerne skal
have de sundhedsprofessionelles opmærksomhed, så de
hjælpes bedst muligt i et allerede svært sygdomsforløb.
Patienter er, ligesom alle andre, afhængige af konteksten.
Som sundhedsprofessionel forsøger man at forstå patienten i den kontekst og den relation, man indgår i.
En stor del af kernefagligheden ligger i denne relation.
Der er risiko for, at hjælpen og omsorgen reduceres til
ydelser, hvis patient, pårørende og sundhedsprofessionelle ikke forsøger at forstå hinanden i relationen.
Det betyder, at hvis vi som sundhedsprofessionelle overlader selve relationsarbejdet – dét at møde patienter og
pårørende hvor de er, og dét at skabe sammenhæng i et
behandlingsforløb – til frivillige, mister vi en stor del af
vores faglighed og reduceres til sygeplejersker, der står for
enkeltstående ydelser.

FSK
Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker (FSK)
har eksisteret siden 1980 - og er med ca. 1000
medlemmer et af de ældste og største faglige
selskaber under Dansk Sygeplejeråd.
Formålet med FSK er at udvikle og synliggøre
sygeplejens betydning indenfor kræftområdet.
Alle aktive medlemmer af Dansk Sygeplejeråd,
som er beskæftiget med kræftpatienter, kan
optages.

Frivillige professionaliseres, patienter og pårørende uddannes til at varetage opgaver, der hidtil har ligget hos de
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Bent Hansen
genopstiller ikke
Bent Hansen, formand for Danske Regioner, siger i år farvel til regionspolitikken. Siden 2006 har han været i spidsen
for alle fem regioner som formand for
Danske Regioner – og dermed en helt
central og tronende figur inden for dansk
sundhedsvæsen. ”Det har været en hård
beslutning, som har ødelagt min jul, men
jeg kunne ikke se mig selv sidde som
73-årig som formand for regionsrådet”,
siger Bent Hansen til Viborg Stifts Folkeblad. /SKA

Regioner: Nye speciallæger skal vente fem år på
overlægestilling
Danske Regioner vil indføre regler for,
hvornår man kan blive overlæge, fordi
der lige nu er for mange overlæger. ”Vi
kan se, at når man er blevet færdig som
speciallæge, har man været hurtig til at
gøre folk til overlæger. Vi siger nu, at en
tommelfingerregel er, at man skal have
været speciallæge i minimum fem år,
inden man er kvalificeret til en overlægestilling,” siger Bent Hansen fra Danske
Regioner. /SKA

Roskilde-Næstved
samler diagnoserne
Region Sjælland øger nu specialiseringen
af behandlingen med kemoterapi for
tre typer af kræftsygdomme. ”Vi samler
behandlingen af brystkræft i Næstved.
I Roskilde samler vi behandlingen af
patienter med kræft i tyk- og endetarm
samt de få patienter med kræft i bugspytkirtlen”, fortæller ledende overlæge
Mads Nordahl Svendsen, Sjællands Universitetshospital, i en pressemeddelelse.
”Vi ved, at det vil være en ulempe for
nogle patienter, der nu vil få længere til
deres behandlingssted. Men vi håber, at
patienterne oplever, at det bliver opvejet
af den større erfaring og rutine, lægerne
får”. /SKA

2020: patientansvarlige
kræftlæger i hele landet
Mindst 90 pct. af alle kræftpatienter skal
opleve at have en patientansvarlig læge
i 2020. Sundhedsministeriet og Danske
Regioner har indgået en aftale om en
national model. Aftalen er udformet i
samarbejde med Overlægeforeningen,
Yngre Læger, Dansk Sygeplejeråd, Danske
Patienter og Kræftens Bekæmpelse.
Den praktiske udformning af modellen
afventer nu evalueringerne af over 20
pilotprojekter med patientansvarlige
læger ude i regionerne, der allerede er
sat i gang, og som løb frem til slutningen
af 2016. /SKA
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Læge undersøger patient. Fremover skal patienter
også være med til at ansætte overlæger, på Sjællands Universitetshospital. Foto: Colourbox.com

Patienter skal være med
til at ansætte overlæger
En patient eller pårørende skal fremover
være med til at ansætte overlæger og
andre ledere på Sjællands Universitetshospital, skriver Ugeskrift for Læger. Formanden for Overlægeforeningen, Anja
Mitchell, ser positivt på tiltaget. /SKA

Loft for speciallæger
på store hospitaler
Grete Christensen advarer om
”nedslidt arbejdsmiljø”.
Foto: DSR

DSR: ”etisk uforsvarligt”
Dansk Sygeplejeråd opfordrer i et opråb
til et akut stop for de årlige krav om to
procents produktivitetsforbedringer for
at styrke basisdriften af sygehusene.
Dansk Sygeplejeråd har siden sommerferien advaret om, at nedskæringerne i
sundhedsvæsenet er nået til et punkt,
hvor arbejdsmiljøet er nedslidt, og hvor
mere end halvdelen af alle sygeplejersker melder, at muligheden for at løse
deres kerneopgaver på et fagligt forsvarligt niveau altid eller ofte er under pres.
”Jeg vil kalde situationen flere steder for
etisk uforsvarligt” siger DSR’s Grete Christensen i en pressemeddelelse. /SKA

Danske Regioner tager nu et nyt redskab
i brug for at sikre en ensartet lægedækning over hele landet. På tre af landets
store hospitaler skal antallet af speciallæger fastfryses, så det bliver attraktivt
for ledige speciallæger at søge til andre
hospitaler, skriver Danske Regioner i en
pressemeddelelse. /SKA

Genudnævnelse til
Rigshospitalets onkologer
Onkologisk Klinik på Rigshospitalet er
blevet genudnævnt til ’Global Excellence’
klinik. ”Denne genudnævnelse repræsenterer en meget stor anerkendelse af
det arbejde, som hver og en af jer lægger
for dagen”, skriver nuværende klinikchef
Hans von der Maase i en mail til sine
medarbejdere. Den fornemme status
forlænges således frem til 2020. /SKA
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Citat citat slut
”Det havde jeg ikke set komme. Godt, jeg sad ned, da beskeden kom”
Sophie Løhde (V), tidligere sundhedsminister, om overførslen fra Sundheds- og Ældreministeriet til nyt ministerie for offentlig innovation

”kors, hvor er det dumt”
Nicolai Döllner, chefredaktør, Dagens Medicin

”Et tab for sundhedsområdet, at Sophie Løhde skifter ministerium”
Liselott Blixt (DF), sundhedsordfører

”Ellen Trane Nørby på sundhedsområdet, det kender jeg ikke noget til, og det gør hun jo heller ikke selv”
Flemming Møller Mortensen (S), sundhedsordfører

”Jeg glæder mig til at overtage et stærkt regeringsprogram og et stærkt ministerium”
Ellen Trane Nørby (V), nytiltrådt sundhedsminister

”Sophie Løhde har i sine år som sundheds- og ældreminister leveret et solidt arbejde med flere store aftaler som bl.a. en
flot kræftplan IV og en handlingsplan for den ældre medicinske patient.”
Grete Christensen, formand, DSR

”Jeg har [også] store forventninger til Sophie Løhde, fordi regeringen med det nye innovationsministerium sætter fokus
på offentlig ledelse og samtidig vil arbejde for at give de offentligt ansatte større frihed i opgaveløsningen. Begge dele er
helt centrale for vores medlemmer og for sygehusvæsenet. Men vi har hørt den slags løfter før, og denne gang må der
gerne komme endnu mere skub i arbejdet”
Anja Mitchell, formand for Overlæger og Foreningen af Speciallæger

”Jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om der ligger en tanke i, at Sophie Løhde får et ministerium, der først skal
bygges op og den ny sundhedsminister Ellen Trane Nørby er gravid og skal på barsel. Spørgsmålet er, hvem der skal være
vikar. Jeg kunne forestille mig, at det kunne blive Sophie Løhde.”
Kjeld Møller Pedersen, sundhedsøkonom, Syddansk Universitet
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Tal der tæller

28%
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SIDENSAMFUND
SIDST + INDTIL
NÆSTE GANG
+ MENNESKER

vs. 25,7%
10-års-risikoen hos en 65-årig
for at modtage en kræftdiagnose,
i hhv. Region Sjælland og
Region Hovedstaden
KILDE:NORDCAN
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En flot fødselsdagsfejring
Fotos: Kaare Smith

Velkomst ved blandt andre Niels Henrik Holländer, formand for SKA’s
forretningsudvalg, overlæge på Sjællands Universitetshospital, Næstved.

Mikael Rørth, professor og overlæge, fortalte
om kræftbehandlingens historie frem til i dag...

.... og professor Ulrik Lassen fra Rigshospitalet fortsatte med
at fortælle om sit bud på morgendagens behandlinger.

Flaskehals i første pause.

Endelig kaffe efter lang tid i kø.

Rigshospitalets chefpsykolog, Svend Aage Madsen
fortalte om mændenes særlige problemer med det
eksisterende sundhedsvæsen.

SKA Nyt
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SKA markerede sine 20 år som sekretariat og bindeled mellem afdelingerne med et årsmøde, der tog hele rejsen fra de tidlige kemoterapeutiske behandlinsformer til fremtidens
CRISPR-teknologi. Vi kom også hele vejen fra ledelsens visioner om
patienterne til de pårørendes oplevelser i en travl klinisk hverdag.

Et lydhørt og engageret publikum.

Beth Lilja, vicedirektør,
Sjællands Universitetshospital, fortalte om
nye måder at møde
patienten på.

Spørgsmål fra publikum, her
Mads N. Svendsen, ledende
onkologisk overlæge i Roskilde.

Konsulent hos PAR3 Katrine Kirk fortalte om sine
tanker og forhåbninger til sundhedsvæsnet efter
et hæmatologisk kræftforløb.

Leonora Christina Skov, forfatter og litteraturanmelder hos Weekendavisen, fortalte om at
være pårørende og barfodslæge for en mor
ramt af brystkræft.
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Et Et paradigmeskift er på vej inden for kræft i æggestokkene.
Overlæge Mansoor Mirzas NOVA-studie var en af hovedhistorierne på årets
ESMO i Bella Center. Nu tilbyder SKA et
helt symposie, hvor den internationalt
anerkendte gynækologiske onkolog
præsenterer studiets perspektiver for
behandlingen af ovariecancer.
Tidligere tiders behandling bliver ligeledes opridset; kurset runder også kirurgi,
patienthensyn, bivirkninger og sygepleje.
Endelig vil der være cases, som tager
springet fra statistik og teori til den kliniske hverdag.

Mansoor Mirza er overlæge på Rigshospitalet.
Foto: Dagens Medicin

Nyt kursus

Tværfagligt seminar
om den døende kræftpatient
På dette seminar beskæftiger vi os både med nutidens praksis omkring døden, og vi betragter det store emne i
et historisk og kulturelt perspektiv. Også døden og de nye digitale medier vil blive berørt i en salonaften.
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Vægtige temaer som død, liv og tro er størrelser, man uundgåeligt vil møde i arbejdet med cancer.
SKA tilbyder en guidet tur gennem et svært felt i selskab med eksperter fra adskillige felter.
Foto: Colourbox.com
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På dette seminar beskæftiger vi os både
med nutidens praksis omkring døden, og
vi betragter det store emne i et historisk
og kulturelt perspektiv. Også døden og
de nye digitale medier vil blive berørt
under en salonaften.
Teologi, psykologi, jura, medicin, antropologi. Seminaret afdækker rigtig
mange indfaldsvinkler. En erfaren præst
vil sammen med en skuespiller træne
kursisterne i samtaletræning i temaer
som mening, tab af mening og sorg i den
sidste tid. /SKA
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Bivirkninger
relateret til immunterapi
Ved hjælp af cases belyser SKA en ny bivirkningsprofil,
der adskiller sig væsentligt fra den, vi kender fra kemoterapi.
Immunterapi er kommet for at blive. Behandlingen bliver mere og mere almindelig og både større og mindre afdelinger tilbyder den. Derfor er der opstået
et enormt behov for efteruddannelse og
udveksling af erfaringer med behandlingsformen.
Dette case-baserede tværfaglige kursus
handler specifikt om bivirkninger relateret til immunterapi. Flere af landets førende eksperter inden for feltet vil give
dig både den nødvendige grundviden
samt fremlægge cases fra den kliniske
hverdag.

SKA har tidligere holdt kurser om
immunterapi, og i den forbindelse har
bivirkninger også været berørt. Under
tidligere kurser har det vist sig, at der er
et kolossalt behov for at vide mere om
bivirkningerne og den mest hensigtsmæssige efterfølgende behandling af
disse. På den baggrund har vi besluttet
at holde dette kursus; med specifikke,
case-baserede problemstillinger. /SKA

Der er opstået
et enormt
behov for efteruddannelse og
udveksling af
erfaringer med
immunterapi.
Foto:
Colourbox.com
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Godkendelser
fra FDA

Anbefalinger
fra KRIS

OPDIVO® (nivolumab)
injektion til behandling af patienter med genkommende eller
metastaserende SCCHN, hvor der er konstateret sygdomsprogression under eller efter en platinbaseret terapi
(november, 2016)

ADCETRIS® (brentuximab vedotin)
til patienter med klassisk Hodgkin-lymfom med høj risiko for
relaps eller progression efter højdosiskemoterapi med autolog
stamcellestøtte (oktober, 2016)

DARZALEX® (daratumumab)
i kombination med lenalomid og dexamethason, eller bortezomib og dexamethason, til behandling af patienter med myelomatose, hvor mindst en tidligere terapi allerede er modtaget
(november, 2016)

CABOMETYX™ (cabozantinib)
til behandling af patienter med metastaserende renalcellecarcinom, som har sygdomsprogression efter tidligere behandling
med VEGFR-tyrosinkinasehæmmer (oktober, 2016)

RUBRACA ™ (rucaparib)
til behandling af patienter med avanceret ovariecancer relateret
til skadelig BRCA-mutation, hvor to eller flere kemoterapeutiske
behandlinger allerede er givet (december, 2016)
OBS
Informationen er blot vejledende og til almen orientering.
Den må ikke erstatte de mere grundige tekster, der forefindes hos de respektive godkendelsesinstanser m.m.
S. 35
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Det klemte subjekt
Nyudklækket psykolog beretter fra veloverstået SKA-kursus, hvor hun blev opmuntret over
den faglige spændstighed og villigheden til at reflektere over egen praksis.

LAURA SOFIE SCHILDT NABE-NIELSEN, psykolog
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”Menneskesyn til Debat” for
præster og psykologer.
Her landede jeg blødt
blandt praktikere, der
til min store glæde
stadig tog videnskabsteoretiske spørgsmål
op til diskussion. Over
to dage gav de forskellige bidragsydere
– filosoffer, præster,
psykologer og historikere - deres bud på, hvilke
implikationer forskellige menneskesyn får
i en sundhedsfaglig
sammenhæng, og der
blev på kurset lagt op til
kritisk refleksion over, hvilke præmisser,
ideologier og værdier, der ligger til grund
for vores teorier om, hvad der tjener
patienterne bedst.

der en risiko for, at man igen havner i
den objektgørelse af subjektet, som man
gerne ville undgå. Jonna Bornemark,
docent i filosofi og lektor og forsker ved
Södertörns Högskola, pegede i sit oplæg
blandt andet på, hvordan subjektet, som
objekt for behandling og dokumentation,
er forsvundet ud af sundhedssystemet.
De stigende krav til sundhedsprofessionelle om at dokumentere og kvalitetssikre

til personlige mave- eller situationsfornemmelser. Samtidig risikerer standarder
og dokumentationsværktøjer at stille sig
i vejen for varetagelsen af subjektet i det
eksistentielle møde.
Kritisk omgang
med grundantagelserne
Kurset påpegede en væsentlig problematik i det moderne sundhedsvæsens
bestræbelse på at
dokumentere og
kvalitetssikre: Den fine
balance imellem på den
ene side ikke at lade sig
blænde af standardisering, formalisering og
retningslinjer, så man
mister blikket for det
subjekt, man er til for
at hjælpe, og på den
anden side at undgå
at behandlingen bliver
inkonsistent, ambivalent eller direkte uetisk,
fordi det lades op til
den enkelte at tolke og
vurdere, hvad situationen fordrer.
Det, der fagligt kvalificerer enhver praksis er, at man konstant
forholder sig kritisk til de grundantagelser,
der bliver styrende for mødet mellem
patient og behandler. Min bløde landing
blandt praktikerne skyldtes altså ikke
faglig slaphed. De var bare ikke stivnet i
fastlåst praksis og forstenede fordomme,
men havde bevaret en velgørende faglig
spændstighed

Det, der fagligt kvalificerer
enhver praksis er, at man
konstant forholder sig kritisk
til de grundantagelser,
der bliver styrende for mødet
mellem patient og behandler.

”Total pain”
Inden for sundhedssystemet er netop
subjektet med den patientcentrerede
og holistiske tilgang til patienten på nye
måder blevet objekt for den medicinske
praksis. Ikke mindst på baggrund af det
palliative felts betoning af begrebet ”total
pain”. Men når subjektet på den måde
gøres til objekt for behandling, opstår
SKA Nyt

implicerer ifølge Bornemark, at det, der
sikres, er at behandlingen bliver gjort,
men ikke hvordan den bliver udført. Der
bliver snarere tale om kvantitetssikring
end kvalitetssikring.
Standarder vs. mavefornemmelse
Problemstillingen er kompleks, som
blandt andet sundhedspsykolog Peter
LaCour pegede på i sit oplæg. For at kvalificere sin praksis - også når det gælder det
eksistentielle møde - må man have nogle
standarder eller retningslinjer, der kan
evalueres. Ellers bliver for meget overladt
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Overlæge Gosia Tuxen
ny protokolkonsulent
hos SKA

Nye bivirkningsark
og opdateret pjece på vej
SKA’s bivirkningsark og informationspjece om medicinsk kræftbehandling bliver hyppigt uddelt til patienter på danske kræftafdelinger. SKA er nu påbegyndt arbejdet med at opdatere
både den generelle pjece og de specifikke bivirkningsark. Det
er planen, at de reviderede tryksager skal kunne forefindes
både i fysisk og elektronisk form fremover.
SKA har lige som tidligere en såkaldt informationsgruppe tilknyttet arbejdet; gruppen
består af sygeplejesker, sygeplejespecialister, psykologer m.m. /SKA
Pjecen om Medicinsk kræftbehandling, som den ser ud i dag.
Der er en opdatering på vej i 2017.

Foto: Kaare Smith

SKA’s protokoldatabase får ny tovholder. Det bliver overlæge,
ph.d. Gosia Tuxen fra Herlev Hospital, der fremover vil supplere sit kliniske virke med 8 timers konsulentfunktion hos SKA.
Gosia skal fungere som sparringspartner for de studerende,
der tilføjer protokoller til databasen, og hun skal sikre en god
kontakt og arbejdsflow med KFE’erne på de danske kræftafdelinger. Gosia Tuxen er til daglig leder af Herlevs brystkræft-team og medlem af DSKO, DBCG og har også tidligere
været involveret i SKA’s referenceprogrammer m.m. SKA byder
Gosia hjerteligt velkommen. /PMV, SKA

Ekstra onkologisk
medarbejder hos SKA
Birgitte Seierøe Pedersen er for nylig blevet tilknyttet SKA. Hun
skal supplere den lægelige ledelse med diverse skriveopgaver,
medicamina-håndbog og andre forefaldende, lægefaglige
opgaver, der måtte opstå i sekretariatet. Birgitte Seierøe Pedersen er indtil videre tilknyttet 6 timer ugentligt. Birgitte har
været væk fra onkologien i en årrække og arbejdet med IT, SKA
ønsker hende hermed velkommen tilbage. /PMV, SKA

2 studentermedhjælpere
til SKA’s protokoldatabase
SKA har ansat Sirin Haddad og Rebecca
Margolinsky til at hjælpe med protokoldatabasen. Det landsdækkendeprotokolarbejde foregår i samarbejde med
Kræftens Bekæmpelse. /SKA

Sirin Haddad Foto: Kaare Smith

Rebecca Margolinsky. Foto: Kaare Smith
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Konferencekalender
27-1-2017
- 28-1-2017

Cancer Survivorship Symposium: Advancing Care and Research
- A Primary Care and Oncology Collaboration
San Diego, USA

28-2-2017

Seminar om forskningssamarbejdet på sundhedsområdet mellem
Roskilde Universitet og Region Sjælland
Roskilde Universitet, Roskilde

10-2-2017
- 12-2-2017

ESMO Summit Africa 2017
Cape Town, Sydafrika

23-2-2017
- 25-2-2017

ASCO-SITC Clinical Immuno-Oncology Symposium
Orlando, USA

3-3-2017
- 5-3-2017

ESMO Update for Practising Oncologists 2017
Lissabon, Portugal

7-3-2017

Multisygdom bliver den nye normal
First Hotel Copenhagen, København

13-07-2017
-18-7-2017

ESMO-ESO Course on Medical Oncology for Medical Students 2017
Valencia, Spanien
Kender du til en relevant konference eller lignende, vi skal medtage på siden her?
Send dit tip til henrik.reinberg.simonsen@regionh.dk
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Kommende kurser fra SKA
28-2-2017

Statistik I (1. del af et 2-dageskursus)
IDA Mødecenter

6-3-2017
- 9-3-2017

Onkologikursus for ansatte i medicinalindustrien
Glostrup Park Hotel

14-3-2017

Statistik II (2. del af et 2-dageskursus)
IDA Mødecenter, København

16-3-2017

Bivirkninger relateret til immunterapi – med cases
Hotel Admiral, København

27-3-2017
- 30-3-2017

Supportive care
Hotel Admiral, København

3-4-2017
4-4-2017

Tværfagligt seminar om den døende kræftpatient
Hotel Admiral, København

27-4-2017

Ovariecancer - symposium
IDA Mødecenter, København

4-5-2017

Kræft i et ulighedsperspektiv
Hotel Admiral, København

17-5-2017

Smertebehandling af kræftpatienter - fra lidelse til lindring
Hotel Admiral, København

Med forbehold for ændringer og nye kurser.
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Hvad er SKA?
Sammenslutningen af kræftafdelinger i Østdanmark, SKA, blev oprettet i 1996.
SKA præsenterer viden om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til
medarbejderne i sundhedsvæsenet og til offentligheden, herunder patienter
og pårørende.
SKA afholder kurser og møder inden for forskellige aspekter af klinisk onkologi.

SKA er en non-profit organisation, finansieret
af Region Hovedstaden og Region Sjælland.		

Besøg SKA på
www.skaccd.org

