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Les Kaner
Ønsker du yderligere dokumentation, kilder
eller andet ift. bladets indhold, kan du altid
kontakte SKA på følgende adresse:
henrik.reinberg.simonsen@regionh.dk
Enhver form for information, der stilles til
rådighed i dette blad, er af orienterende
karakter. SKA kan på ingen måde drages til
ansvar for nogen skader eller gener, der måtte
være en direkte eller indirekte følge af brugen
eller misbrugen af informationer indeholdt
eller forudsat i denne tryksag. Indhold i
klummer m.m. er ikke nødvendigvis udtryk for
SKA’s holdninger og synspunkter.

Det er en rigtig sommerdag i København.
Solen skinner, og det bliver varmt i dag.
Jeg har talt med forskellige kolleger,
men ikke alle havde tid. Nogle lød blege
i mælet. Sommer er også lav besætning
i klinikken grundet ferie, der er færre til
at tage vagterne, og der går en måneds
tid, førend det normaliseres igen. Det er
også om en måneds tid at forberedelsen
til den sidste implementering af Sundhedsplatformen begynder for alvor, og i
november er det Region Sjællands tid til
at implementere det nye system. I øjeblikket har Herlev Hospital været i luften
over et år, Rigshospitalet er nået gennem
det første halve år og Nordsjællands

Her er det ikke den enkelte læge, der
er i centrum. Det er på ledelsesplanet,
udfordringerne kommer til at ligge. Når
der kommer noget så nyt og anderledes
som Sundhedsplatformen, er det op til
ledelserne på afdelingerne, sygehusene
og regionerne at ændre den måde, de ser
på sundhedsarbejdet, så Sundhedsplatformen ikke cementeres som en byrde
– en besværligere måde at arbejde på i
forhold til tidligere. Mulighederne i Sundhedsplatformen skal gribes med den restrukturering af arbejdsgange, teamsammensætninger, måder at arbejde på i og
udenfor ambulatorierne og sygehusene,
der ligger indlejret i den nye teknologi.

Mulighederne i Sundhedsplatformen skal
gribes med den restrukturering af
arbejdsgange, teamsammensætninger,
måder at arbejde på i og udenfor
ambulatorierne og sygehusene, der ligger
indlejret i den nye teknologi
Hospital er i forsommeren startet med
de erfaringer, der blandt andet er høstet
på de to andre onkologiske afdelinger i
Region Hovedstaden.
Der er stadig meget kritik i offentligheden
over Sundhedsplatformen. Der er naturligvis mange udfordringer, der er meget,
der er svært – det er en ny teknologi,
der radikalt ændrer den daglige arbejdsgang. Det er svært, og det forbliver svært
længe endnu.
Ny teknologi fordrer nye metoder, nye
måder at administrere på, nye måder
at lave teamarbejde på. Nogle bliver
til overs – andre kommer til at mangle.
Patienternes rolle bliver en anden.

Hvordan får vi de erfaringer, som vi gjorde med vores patienter i sidste måned,
gjort til en styrke i mødet med den næste
patient? Den viden, som hver enkelt
patient og hver enkelt behandling bærer
ind i vores erfaringsrum, kan og bør blive
nemmere at høste i Sundhedsplatformen.
De forskelle i behandlinger, der perkolerer ind i vores kliniske praksis uden at
være grundet i kliniske afprøvninger, vil
blive nemmere at teste – hvis vi sætter os
for at harmonisere retningslinjer og ved
uenighed at afprøve nye. Det burde give
mulighed for en bedre patientbehandling.
God videnskab er baseret på standardiseringer – gælder det ikke god klinik?

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

INDHOLD
VIDENSKAB
+ KLINIK

SAMFUND
+ MENNESKER

SIDEN SIDST
+ INDTIL NÆSTE GANG

Den fysiske effekt af
fysisk træning på cancer
Side 4

Interview med Bente
Klarlund Pedersen
Side 16

Nyt kursus:
Palliation
Side 30

Region Sjælland gør klar
til Sundhedsplatformen
Side 20
FRA MIT HJØRNE:
Cai Grau, DCCC
Side 24

I gang i en fart
Side 8

Endetarmskræftpatienter slipper måske
for stomi i fremtiden
Vejle Sygehus har været med til at teste en ny type
behandling, hvor patienter med endetarmskræft
kan undgå operation. I stedet bliver patienterne MR-scannet så præcist, at de kan
behandles med stråle- og kemoterapi, og dermed kan de undgå
stomi. /SKA

Kommende kurser
Side 35

15 millioner kroner til forskning i etiske
aspekter af personlig medicin
Der er øget behov for mere grundlæggende forskning i
de etiske, juridiske og organisatoriske aspekter af udviklingen og brugen af personlig medicin. Carlsbergfondet bevilger derfor 15 mio. kr. til professor,
ph.d. Mette Nordahl Svendsen fra Institut for
Folkesundhedsvidenskab på Københavns
Universitet til forskningsprojektet
Personalized Medicine in the Welfare State. /SKA

Rettelse
På side 31 i vores sidste blad skrev vi, at Kræftværket har modtaget 25 millioner på Finansloven. Det er hele unge og kræft-området, der har modtaget
beløbet. SKA NYT beklager fejlen.
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Den biologiske effekt af fysisk
træning på cancer
Træning kan reducere tumorvækst med op til 60 %, viser studier i mus og rotter, og denne
beskyttelse ses på tværs af en række forskellige cancerdiagnoser.

PERNILLE HØJMAN, cand.scient., ph.d., gruppeleder på Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet

Fysisk aktive cancerpatienter har
Mobilisering af cytotoksiske
kontrollere tumorvækst i mus gennem
markant nedsat risiko for sygdomsen mobilisering og aktivering af NK-celler
immunceller under træning
progression og tilbagefald. Udførlige
Under fysisk træning sker der en mar(7).
epidemiologiske undersøgelser har
kant stigning af koncentrationen af cyisær dokumenteret en nedsat risiko for
totoksiske immunceller i blodbanen (6).
Exercise faktorer
recidiv af bryst-, kolon- og prostatacanDisse immunceller bliver mobiliseret fra
med anti-cancer effekt
cer med fysisk træning (1-3), men de
deres depoter i løbet af bare få minutUdover denne akutte mobilisering af imunderliggende mekanismer for denne
ters træning. De immunceller, som primunceller, sker der også markante ænbeskyttelse er stadig ved at blive belyst.
mært bliver mobiliseret under træning,
dringer i blodets sammensætning under
En lang række studier i mus og rotter har
er Natural Killer (NK) celler, efterfulgt af
fysisk træning. Disse systemiske ændrinvist, at træning kan reducere tumorcytotoksiske T-celler, makrofager, og i
ger påvirker også direkte cancercellerne.
væksten med op til 60 %, og at denne
mindre grad andre immuncelle subpopuInkuberer man cancerceller i kultur med
beskyttelse ses på tværs af
serumprøver taget lige efter
en række forskellige canet træningspas, ser man en
moderat til høj intens træning med stigninger
cerdiagnoser (4). På trods
hæmning af cancercellei puls- og adrenalinniveauer kan have betydaf denne direkte effekt af
væksten på omkring 10 %
fysisk træning, har langt
ning for cancercellers vækst, metastasering og (8). Hvis man tager det et
de fleste træningsstudier i
skridt videre, og undersøgenkendelse af mobiliserede immunceller
cancer patienter fokuseret
ger cancercellernes evne
på træning som symptomtil at forme tumorer efter
lindring. I denne sammenhæng er det
lationer (6). Vi har tidligere vist, at denne
inkubation med serum taget lige efter
vist, at fysisk træning kan øge livskvalitetræningsinducerede mobilisering af især
et træningspas, finder man at tumorforten, reducere sygdomsrelateret træthed,
NK-celler spiller en central rolle i den
mationsrate er reduceret med 50 % (9).
forbedre patienternes fysiske formåen,
observerede reduktion i tumorvækst hos
Dette tyder på, at faktorer, der induceres
samt mindske en række behandlingsrelamus med adgang til løbehjul (7). Eliminei blodet under motion, ikke bare hæmterede bivirkninger (5). Men for at udnytrer man alle NK-celler i musene, mister
mer cancercellevækst, men også har
te det potentiale, som fysisk træning har
man den træningsafhængige reduktion
markant effekt på metastasering. Kani kontrollen af cancerprogression, er det
didater til at mediere denne effekt er de
i tumorvækst. Dette sker ikke hos mus,
klassiske exercise faktorer: adrenalin og
af afgørende betydning at identificere de
der har bibeholdt deres NK celler, men
noradrenalin. Disse stiger hurtigt inden
exercise faktorer, der forårsager denne
mangler modne T-celler. NK-celler bliver
for de første 15 minutter af træningen,
beskyttelse. Prækliniske studier tyder
mobiliseret af adrenalin, der gennem
og kan nå niveauer, der er op til 20 gange
på, at især den akutte mobilisering af
β-adrenerg signalering i immuncellerhøjere end de basale koncentrationer
cytotoksiske immunceller, samt induktine bidrager til rekrutteringen af disse
ved høj-intensiv træning. Adrenalin
on af stresshormoner og muskel-afledte
celler fra bl.a. milten. Hvis man blokerer
og noradrenalin kan begge hæmme
myokiner under træning bidrager til den
for den adrenerge signalering under
cancercellevækst direkte, samt forhindre
beskyttende effekt af fysisk træning på
løbehjulstræning med beta-blokkeren,
tumor formation efter pre-inkubation
sygdomsprogression.
propranolol, mister man den træningsafmed disse exercise faktorer (9). Tilsvahængige reduktion i tumorvækst. Samlet
rende bortfalder den beskyttende effekt
viser studierne, at moderat til høj intens
af serum taget lige efter et træningspas,
træning med induktion af adrenalin kan
SKA Nyt

SAMFUND
VIDENSKAB
+ MENNESKER
+ KLINIK
hvis man gennemfører cancercelleinkubationerne under tilstedeværelsen af
beta-blokkeren propranolol. Som set for
immuncellemobilisering kan moderat
til høj intens træning med induktion af
adrenalin og noradrenalin også medvirke
til at kontrollere tumorvækst og metastasering gennem direkte effekter på
cancercellernes signalveje (9).

Muskelafledte myokiner hæmmer
cancercellevækst
En anden væsentlig komponent af det
akutte systemiske exercise respons er
muskel-afledte peptider, kendt som
myokiner. Disse er små proteiner, som
udskilles fra kontraherende muskler
under træning (10). Det bedst karakteriserede myokin er IL-6, men siden opdagelsen af IL-6 er talrige andre myokiner
blevet identificeret, og listen over mulige
myokiner vokser stadig. Myokinerne
tilhører forskellige proteinklasser, og
deres potentiale i reguleringen af cancerceller afspejles af deres evne til aktivere
tumor suppressor pathways, eller til at
modvirke cellulære ligander, involveret
i onkogene pathways, f.eks TGF-β eller
Wnt/β-catenin signalering. Evidensen
for myokinernes beskyttende effekt på
cancer er begrænset til et par prækliniske studier. Disse viser dog ret overbevisende, at myokinerne OSM og Irisin kan
hæmme brystcancercellevækst i cellekulturssystemer (11-12), mens myokinet
SPARC kan reducere tumorgenesen i
tyktarmen hos mus, der er randomiseret
til løbehjulstræning (13).

Faktorer, der induceres i blodet under motion, hæmmer ikke bare
cancercellevækst, men har også markant effekt på metastasering.
Fotos: Colourbox.com
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Konklusion
Fysisk træning har potentiale til at påvirke ikke bare cancerpatienters psykosociale parametre og fysiske formåen,
men også selve kræftsygdommen. Men
for at kunne udnytte denne effekt, er
det nødvendigt at forstå de mekanismer,
som ligger til grund for denne beskyttende virkning. Ovenstående studier tyder
på, at moderat til høj intens træning med
stigninger i puls- og adrenalinniveauer
kan have betydning for cancercellers
vækst, metastasering og genkendelse af
mobiliserede immunceller. Denne indsigt
i den mekanistiske effekt af træning på
cancer kan bidrage til at designe mere
targeterede træningsinterventioner hos
cancerpatienter.

(10) Pedersen BK. and Febbraio MA. Muscles, exercise and obesity: skeletal muscle as
a secretory organ. Nat Rev Endocrinol (2012) 8:457-465.
(11) Hojman P. et al. Exercise-induced muscle-derived cytokines inhibit mammary
cancer cell growth. Am J Physiol Endocrinol.Metab (2011) 301:E504-E510.
(12) Gannon NP. Et al. Effects of the exercise-inducible myokine irisin on
malignant and non-malignant breast epithelial cell behavior in vitro. Int J Cancer
(2015) 136:E197-E202.
(13) Aoi W. et al. A novel myokine, secreted protein acidic and rich in cysteine 		
(SPARC), suppresses colon tumorigenesis via regular exercise.
Gut (2013) 62:882-889.
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Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet,
har lavet en booklet som henvender sig
til personer, der funktionsmæssigt starter
helt i den svage ende. En typisk læser vil
være den sengeliggende patient - som
forhåbentlig senere er oppegående og til
sidst udskrevet.
Bogen indeholder korte motiverende tekster om, hvorfor det er
godt at være aktiv, samt små lette

træningsprogrammer, målrettet den
sengeliggende, den oppegående og den
udskrevne patient/borger.

Send en mail til cfas.rigshospitalet@
regionh.dk, hvis du ønsker at modtage 50
eller 100 bøger til uddeling til en specifik målgruppe. For at du kan modtage
bøgerne gratis, er det et krav, at du har et
defineret projekt eller en specifik patientgruppe.

Bogen kan købes i boghandlen for kr. 50,
men uddeles også gratis til projekter, der
vil være med til at evaluere effekten af
denne type materiale til patienter.
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“The journey of a
thousand miles starts
with one step”
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Fra protokoldatabasen
PROTRACT
Sygdom: Testikelkræft
En undersøgelse af behandlings- og træningseffekt på muskelfunktion, morfologi
og inflammation hos testiscancerpatienter behandlet med BEP
Primære endpoints:
Beskrivelse af BEP-behandlingens påvirkning af muskelfunktion og -styrke, samt
kropssammensætning, og afdække effekten af progressiv styrketræning.
Beskrivelse af de molekylære process
relateret til hypertrofi- og atrofiudvikling som følge af BEP-behandling, samt
muskulære adaptationer ved styrketræning for testiscancerpatienter.
Undersøgelse af inflammation hos
testiscancerpatienter i BEP-behandling,
samt hvordan styrketræning påvirker den
inflammatoriske profil.
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Hvor: Rigshospitalet

Protract vil undersøge effekten af motion
på testikelkræftpatienter i behandling
med BEP-regimet (bleomycin, etoposid og
cisplatin). Fotos: Colourbox.com
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I gang i en fart
14 dage vs. 6 uger. Der er efter alt at dømme sundhedsmæssige gevinster ved at sætte
opererede lungekræftpatienter tidligt i gang med at træne. Og den fysiske aktivitet
tilbyder et psykisk løft til en patientgruppe, der oplever voldsom stigmatisering.

HENRIK REINBERG SIMONSEN, informationsmedarbejder, SKA

”Det ser lovende ud”, siger ph.d., fysioterapeut Morten Quist. Man modarbejder
blandt andet bivirkninger, funktions- og
muskeltab ved at træne blot 14 dage
efter lungeoperation. Det viser data fra
PROLUCA-studiet, som Morten Quist i

tankerne bag.
Er der slet ingen risici ved det her?
”Det skulle man synes! Tommelfingerreglen hedder, at man kan begynde at træne
regelmæssigt 5-6 uger efter operation.
Men der er ingen evidens for den regel.

gamle’, så er det svært selv at sætte sig
selv ud over det. Når vi sætter ind med
forholdsvis hård træning, giver vi dem en
oplevelse af, at de kan mere… Vi skal rokke ved omverdens syn på den her gruppe
patienter.”

”En del onkologer siger stadig, at KRAM skal vi ikke blande
os i, det synes jeg er helt forkert”
øjeblikket analyserer på. Den endelige
analyse er ikke færdiggjort endnu, resultaterne offentliggøres først i 2017 eller
2018, så over for SKA NYT kan den engagerede forsker mest snakke om nogle af

Proluca
Proluca (værdien af Postoperativ Rehabilitering ved Operation for LUngeCAncer) er et forskningsprojekt, hvor effekten af tidlig træning efter operation for
lungekræft bliver vurderet. Hypotesen
er, at tidlig rehabilitering, påbegyndt
to uger efter operation for lungekræft,
har større positiv effekt end et sent
iværksat rehabiliteringsforløb (14 uger
efter operation). I maj 2016 afsluttede
Center for Kræft og Sundhed i København efter fire år inklusion af opererede
lungekræftpatienter til forskningsprojektet. Resultaterne forventes publiceret i løbet af 2017/2018 af Morten
Quist. Kun omkring 25 % af lungekræftpatienter kan opereres.
Kilder: Morten Quist, Center for Kræft
og Sundhed

SKA Nyt

Det her studie er så lavet i samarbejde
med thoraxkirurgerne, og deres mavefornemmelse har sagt dem, at vi kan
begynde efter 14 dage. Og der har ingen
episoder været, hvor man har sagt; det
er uhensigtsmæssigt. En enkelt havde
et sår, der sprang op, men det var ikke
i forbindelse med træningen. Og ingen
andre studier har vist risici. Det her er et
forholdsvist nyt felt, der godt kan revolutionere, hvor tidligt man går i gang med
systematisk træning efter operation i så
vitale dele af kroppen.”
Hvorfor vælger man at sætte ind hos lungekræftpatienter, kan det ikke være nogle
meget marginale gevinster, man jager?
”Men det er jo netop derfor! Den her
gruppe har størst behov. Vores arbejdshypotese er, at jo længere tid man kan
opretholde funktion, jo længere tid kan
man klare sig. Mange lungekræftpatienters største frygt er tab af funktion,
livskvalitet og at være en byrde for
deres omgivelser. Og jo længere tid man
kan holde sig på benene jo bedre. Ved
at opretholde og forbedre kondition
og funktionsevne kan vi holde dem på
benene. Der er også meget psykologi her:
Hvis omverden siger, ’de er døende, de er

Den mest stigmatiserede
store patientgruppe
Når Kræftens Bekæmpelse og TV2 kører
Knæk Cancer, ser vi ikke lungepatienter,

Systematisk fysioterapeutisk vurdering
af kræftpatienter på
diagnosetidspunktet?
”I dag hidkalder man først fysioterapeuten til klinikken, når patienten ikke
kan gå eller komme ud af sengen”, siger
Morten Quist. Han er involveret i et
projekt, hvor man måler funktionsevne
ved diagnosetidspunktet, så man derefter har et sammenligningsgrundlag
både i behandlingsforløbet og i rehabiliteringen. ”Det ville kræve 10 minutter
mere at lave de her tests, når patienten
er der, og det ville gøre en senere rehabiliteringsplan væsentligt nemmere”.
Projektet, som stadig er i støbeskeen,
laver Morten Quist i samarbejde med
en cand.scient.san.-studerende.
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Foto: Jacob Crawfurd

Morten Quist
Der er så mange mål for, hvordan tumor udvikler sig, men hvordan det går for patienten,
er der meget få mål ud over en subjektiv vurdering fra lægen, siger Morten Quist.
Foto: Colourbox.com

selvom lungekræftgruppen er lige så stor
som prostata- og brystkræftgruppen,
reflekterer Morten Quist. ”Holdningen
til dem er, at de selv er skyld i det. Men vi
er jo ikke efter kvinder med brystkræft,
som er overvægtige og inaktive, selvom
vi ved, at de har en højere risiko. Men der
er åbenbart ikke penge i at få lungekræftpatienterne ud i offentligheden”,
siger Morten Quist, der understreger,
at det naturligvis er forbundet med stor
risiko at ryge. ”Det bliver for mig lidt for
kynisk, når tv-selskaberne og Kræftens
Bekæmpelse tager en mor, som paradoksalt nok er død af sin brystkræft i en
ung alder. Hun er slet ikke repræsentativ,
men hende er der penge i. Vi har også
lungekræftpatienter, som aldrig har røget, de har SÅ travlt med at fortælle alle,
at de aldrig har røget. De føler sig OGSÅ
stigmatiseret.” Også derfor opstår der en
samhørighed og et fællesskab i træningen. Også derfor viser erfaringerne fra
Morten Quists ph.d.-studie EXHALE, at
øvelserne og konditræningen bedst bliver
realiseret, når patienterne skal møde op
og lave dem i fællesskab med andre.

Onkologi: et paradoksalt speciale
Morten Quist og andre dele af UCSF
arbejder på at få fysioterapien og den
fysiske aktivitet mere systematisk ind
i kræftklinikkerne. ”Det er to specialer,
hvor fysisk aktivitet og funktionalitet
ingen betydning eller opmærksomhed
har haft. Man bruger et performance
stadie, som afgør ret meget for patienten. Det er en subjektiv vurdering lavet af
en onkolog. I ortopædkirurgien ville det

svare til, at ortopæden efter at have givet
patienten et nyt knæ spurgte ’kan du gå’,
så siger patienten ’ja’, og så sætter vi et
flueben dér. Men inden for det speciale
er der helt objektive, integrerede undersøgelser. Onkologien er det speciale, hvor
man ellers bruger flest objektive undersøgelser med scanninger, blodprøver og
alverdens andre undersøgelser. Men når
det handler om funktionalitet, så beror vi
på et subjektivt synspunkt fra en onkolog, der ikke er uddannet til at undersøge, hvordan kroppen bevæger sig.” Her
kan fysioterapeuter og humanfysiologer på et meget mere oplyst grundlag
vurdere, hvordan funktionsevnen er.
Behovet opstår også i et fag, der i disse år
bevæger sig fra at kurere og nedkæmpe
sygdommen til at man grundet gennembrud i behandling skal tænke meget mere
på langtidsoverlevelse, genoptræning, rehabilitering og livskvalitet på sigt, mener
Morten Quist. ”En del onkologer siger
stadig, at KRAM skal vi ikke blande os i,
det synes jeg er helt forkert. Det er det
paradoksale ved onkologien og hæmatologien: Der er så mange mål for, hvordan
tumor udvikler sig, men hvordan det går
for patienten, er der meget få mål for ud
over en subjektiv vurdering fra lægen”.

Fysioterapeut, cand. scient. san., ph.d.
Har siden 1999 arbejdet med fysisk
træning af kræftpatienter i kemoterapi, ansvarlig for intervention (design,
supervision og test) i projektet ”Krop og
Kræft”, netop afsluttet Projekt ”LUFT”
om fysisk træning til patienter med
uhelbredelig lungekræft. Forskningen er
centeret omkring gevinsterne ved fysisk
træning under behandling, ved øget fysisk kapacitet, forbedret livskvalitet samt
reduktion af angst og depression.
Arbejder aktuelt med et forskningsprojekt, der undersøger effekten af blandt
andet fysisk træning hos patienter i med
fremskreden lungecancer.
Initiativtager (sammen med Julie Midtgaard) til realiseringen af Proof of Life
(www.proofoflife.dk), samt PACT
(www.pactforening.dk)
Modtager af Kræftens Bekæmpelses
Hæderspris 2015.

UCSF
Universitetshospitalernes Center for
Sundhedsfaglig Forskning (UCSF) har
til formål gennem forskningsvirksomhed at udvikle og realisere patientnær
klinisk interventionsforskning, samt at
styrke forskningskompetencer og implementering af evidensbaseret viden
i klinisk praksis. Profilen er tværfaglig
og tværvidenskabelig. Rigshospitalet,
Hvidovre Hospital og Herlev Hospital
stod bag oprettelsen af UCSF i juni
1990. I dag er centeret organisatorisk
placeret i Ryesgade, Nørrebro, ved
Rigshospitalet. Professor Lis Adamsen
er forskningsleder.
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Kvinder med visse typer
brystkræft kan undvære
kemobehandling med PAM50
En større andel af danske brystkræftpatienter kan skånes for kemoterapi ved brug af
en prognostisk gentest. Det viser forskningsresultater fra Sjællands Universitetshospital og Den Danske Brystkræftgruppe (DBCG).
Mellem 50-60 procent af alle brystkræftpatienter skal gennem et krævende
behandlingsforløb med kemoterapi.
En genomisk analyse kaldet PAM50/
Prosigna gør det nu muligt at identificere
forskellige subtyper. På den måde kan
man identificere brystkræftpatienter,
som har lav risiko for tilbagefald. Disse
kvinder kan fremover nøjes med antihormonbehandling. ”For den enkelte kvinde
vil det betyde, at man kan opretholde
en bedre livskvalitet, mindre sygelighed
og for eksempel vil have mulighed for
at komme hurtigere tilbage på arbejde”,
fortæller Anne-Vibeke Lænkholm, overlæge på Sjællands Universitetshospital,
Patologiafdelingen, Slagelse i en pressemeddelelse.
Sjællands Universitetshospital vil, som
et af de første sygehuse i landet, tage
testen i brug i løbet af sommeren 2017,
og man vil også kunne udbyde den til
landets øvrige regioner.
På landsplan vil det være relevant at
tilbyde testen til omkring 300 brystkræftpatienter, som er over 50 år. Det
forventes, at 180 af de, der får tilbudt testen, kan skånes for kemoterapi, skriver
Region Sjælland. /SKA
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Der er bedre livskvalitet og mindre sygelighed til en stor gruppe brystkræftpatienter som forventet gevinst af genomisk analyse, fortæller overlæge Anne-Vibeke Lænkholm. Foto: Region Sjælland
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Ny forskningschef hos
Kræftens Bekæmpelse
Professor Jørgen H. Olsen går på pension efter 36 års virke.
Hans afløser er professor Mef Christina Nilbert.

Gentagne undersøgelser, som kårer de
bedste forskningsinstitutioner i verden,
har placeret Kræftens Bekæmpelses
forskningscenter helt i top. Det er resultater, der er opnået i Jørgen H. Olsens 36
år som forskningschef, og som i høj grad
kan tilskrives hans evne til at kombinere
klassiske dyder som kvalitet, arbejdsomhed og en imponerende faglig viden med
et talent for ledelse, skriver Kræftens
Bekæmpelse i en pressemeddelelse.

Afløseren er fundet
En svensk professor er valgt til at fortsætte Olsens flotte indsats. ”Jeg har i
hele mit professionelle liv arbejdet med
kræft. Både med den kliniske del som
kræftlæge, med den biologiske del som
forsker og senere som leder, og derfor
glæder jeg mig meget til at blive en del
af Kræftens Bekæmpelse,” siger Mef
Christina Nilbert. Hun er 50 år gammel,
uddannet læge fra Lunds Universitet,
hvorfra hun også har en ph.d.-grad i eksperimentel klinisk genetik. Mef Christina
Nilbert har forsket i tumorgenetik med
særlig interesse i arvelig tarmkræft.
/SKA

Jørgen er meget fagligt ambitiøs og har adskillige gange
været på forkant med at se nye muligheder og tendenser
indenfor forskning. Han gik forrest i at bruge data fra
blandt andet børnekræftjournaler og arbejdspladsdata og
har set perspektiverne i den viden, der har ligget her. Det
har gjort ham til en af Europas førende epidemiologer, siger
professor Christoffer Johansen om sin nyligt pensionerede
kollega.
Foto: KB

I det stærke felt var det især Mef Christina Nilberts ledelsesmæssige tilgang og hendes forståelse for forskningsverdenen, der gjorde udslaget for, at netop hun fik jobbet tilbudt,
siger KB-direktør Leif Vestergaard Pedersen.
Foto: KB
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Positive resultater af individuel
støtte til kvinder behandlet for
gynækologisk kræft
Udvikling og evaluering af en kompleks intervention

METTE LINNET OLESEN, sygeplejerske, MPH, ph. d., Gynækologisk Klinik & Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed, Rigshospitalet

En gynækologisk kræftdiagnose og den
efterfølgende behandling påvirker kvinder fysisk, psykologisk og socialt. Nogle
af disse følger kan varer i årevis og påvirke kvindernes livskvalitet negativt. Traditionelt blev kvinderne efter afsluttet behandling fulgt i 3-5-årige kontrolforløb,
der var ens for alle og havde primært
fokus på undersøgelse for recidiv. Men i
2015 lagde Sundhedsstyrelsens op til et
paradigmeskift i opfølgningen efter gynækologisk kræft (Opfølgningsprogram
for gynækologiske kræftformer, 2015).
Nu anbefales individualiseret opfølgning
med afsæt i sygdoms og behandlingsspecifikke faglige retningslinjer og at
der tages udgangspunkt i den enkelte

kvindes behov og ressourcer baseret
på jævnlige vurderinger. Kvinderne skal
involveres i planlægningen af opfølgningen, der også skal inkludere psykosociale
interventioner, fokus på senfølger og
støtte til egenomsorg. Det anbefales, at
opfølgningsprogrammet videst muligt er
evidensbaseret.
Få interventioner er målrettet senfølgerne efter gynækologisk kræft, og endnu
færre ud fra en filosofi om at støtte
kvindernes egen evne til at håndtere
senfølgerne. Vores formål var derfor at
udvikle og teste effekten af en intervention, der var målrettet gynækologiske
kræftoverleveres behov, og som kunne
understøtte deres egenomsorg.

Udviklingen af interventionen GEBGYN-C i 2012
Interventionen blev udviklet i overensstemmelse med MRC’s retningslinje for
udviklingen og evaluering af komplekse
interventioner (Medical Research Council, 2008). Først blev kvindernes behov
og oplevelse af det eksisterende kontrolforløb undersøgt via observation og
interviews, og sideløbende blev litteraturen gennemgået. Den empowerment-baserede metode Guidet Egen-Beslutning
(GEB), der er udviklet indenfor diabetes,
blev valgt som teoretisk ramme for interventionen. Herefter blev interventionen
pilottestet og justeret i flere omgange
indtil kvinderne fandt, at den fungerede

Tabel 1. QOL-CS værdier ved baseline og 9 måneder efter randomisering og gruppe forskelle efter 9 måneder i intention-to-treat populationen.
Baseline

9 måneder efter randomisering

GEB-GYN-C
gruppen
n = 80
Middel score (SD)

Kontrol gruppen
n = 85
Middel score (SD)

GEB-GYN-C
gruppen
n = 80
Middel score
(SD)

Kontrol gruppen
n = 85
Middel score
(SD)

Middel forskelle mellem
interventionsgrupperne
(95% CI)

P-værdier

Bonferronikorrigerede
P-værdier

Total skala

6.44 (1.17)

6.04 (1.27)

6.79 (1.10)

6.24 (1.32)

0.56 (0.18 - 0.93)

0.004*

0.022*

Fysisk subskala

7.68 (1.49)

7.45 (1.67)

8.16 (1.54)

7.35 (1.79)

0.81 (0.29 - 1.33)

0.002*

0.013*

Psykologisk
subskala

6.23 (1.58)

5.68 (1.65)

6.60 (1.50)

6.03 (1.72)

0.57 (0.07 – 1.07)

0.027*

0.133

Social subskala

7.26 (1.62)

6.70 (1.84)

7.64 (1.38)

7.04 (1.79)

0.60 (0.10 – 1.10)

0.019*

0.094

Spirituel subskala

4.63 (1.20)

4.59 (1.48)

4.76 (1.23)

4.58 (1.50)

0.18 (-0.25 – 0.60)

0.410

1.000

*Statistisk signifikant (alpha = 0.05), CI konfidensinterval, GEB-GYN-C Guidet Egen-Beslutning Gynækologisk Cancer, QOL-CS Quality of life-cancer survivor, SD standard deviation
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tilfredsstillende (Olesen ML, 2015). I
denne pilotproces blev det tydeligt, at
interventionen kunne doseres individuelt afhængigt af behov (1 til 4 samtaler).
Interventionen blev
navngivet Guidet
Egen-Beslutning
Gynækologisk Cancer
forkortet GEB-GYN-C
(på engelsk GSDGYN-C).

Hvad er Guidet
Egen-Beslutning?

på sit levede liv med sygdommen og
sygeplejersken bidrager med sin faglige
ekspertise.

fik 1 samtale, 40 fik 2 samtaler, 3 fik 3
samtaler, og 19 modtog de maksimale 4
samtaler.
Det primære effektmål var selvrapporteret livskvalitet 9
måneder efter randomiseringen på en
skala specifikt udviklet
til kræftoverlevere,
Quality of life cancer
survivors (QOL-CS).
Derudover blev effekten på en række sekundære eksplorative
effektmål undersøgt.
Efter 9 måneder
besvarede 96 % af
kvinderne i interventionsgruppen og 100
% af kvinderne i kontrolgruppen spørgeskemaet og indgik i intention-to-treat
analysen (Figur 1).
Efter 9 måneder havde gruppen, der
modtog GEB-GYN-C plus vanlig kontrol,
forbedret livskvalitet på den totale skala
og på den fysiske subskala sammenlignet
med kvinderne, der kun modtog vanlig kontrol (Tabel 1). Efter justering for
forskelle mellem grupperne ved baseline
var kun den fysiske livskvalitet signifikant
forskellig. Ingen af de sekundære eksplorative effektmål var signifikant forskellige
mellem grupperne.

Vi har et ønske om følge kvinden
med et sammenhængende
patientforløb, der går på tværs
af kirurgisk og onkologisk afdeling

Helt konkret består
metoden af en række
refleksionsark som
kvinderne udfylder hjemme (ark kan
findes på Rigshospitalets hjemmeside
under Forskningsenheden Kvinders og
Børns Sundhed i Juliane Marie Centret).
Arkene hjælper dem med at reflektere
og få indsigt i deres udfordringer med
sygdommen men også deres værdier,
ressourcer og prioriteringer i tilværelsen.
Dernæst medbringer kvinden de udfyldte ark til en samtale med en sygeplejerske, som er uddannet i metoden og dens
tilhørende kommunikation (aktiv lytning,
værdiklargøring og spejling). Deres møde
tager afsæt i de udfyldte ark, og de samarbejder derfor om kvindens personspecifikke udfordringer. I de efterfølgende
samtaler anvender parterne ark, der
understøtter systematisk problemløsning. I samarbejdet er kvinden ekspert

Det randomiserede forsøg:
165 kvinder
I perioden 2013 – 2014 undersøgte vi
effekten af GEB-GYN-C i et single center
randomiseret forsøg, hvor vi stratificerede for tid i kontrol og kræftdiagnose
(Olesen ML, 2016). Vi randomiserede
165 kvinder, som udelukkende var
kirurgisk behandlet 0 til 5 år tidligere for
forskellige gynækologiske kræftformer,
til vanlig kontrol eller GEB-GYN-C plus
vanlig kontrol.
Kvinderne, som indgik i forsøget, var
yngre, havde hyppigere livmoderhalskræft, var højere uddannede og oftere i
arbejde end dem, der ikke deltog. Kvinderne valgte sammen med sygeplejersken det antal samtaler, de havde behov
for: 4 kvinder fik ikke interventionen, 14

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

Kvinden er ekspert på sit levede liv med sygdommen og sygeplejersken bidrager med sin faglige ekspertise.
Foto: Mette Linnet Olesen
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Den fysiske subskala rummer spørgsmål
om træthed, appetitforandringer, ømhed
og smerte, søvnforstyrrelser, forstoppelse, kvalme, problematikker relateret til
menstruation og fertilitet og kvindens
samlede fysiske helbred.
Kvinderne, som var blevet randomiseret
til kontrolgruppen, fik tilbudt GEB-samtalerne efter at de havde besvaret opfølgningsskemaet efter 9 måneder, og 34 %
tog imod dette tilbud.

Figur 1
796 opfyldte inklusionskriterierne
77 blev ekskluderet
30 var behandlet med kemoterapi
22 var strålebehandlet
19 havde fysisk eller psykologisk
begrænsinger (f.eks blindhed, demens)
6 kunne ikke kommunikere på dansk
719 blev inviteret til at deltage
278 ønskede ikke at deltage, af disse:*
118 var tilfredse med deres situation
82 syntes transporttiden var for lang
75 havde ikke tid
26 troede ikke det ville hjælpe dem
123 gav andre grunde
276 svarede aldrig på invitationen

Højere fysisk livskvalitet
9 måneder efter randomisering
Vi udviklede og pilottestede en empowerment-baseret intervention til gynækologisk kræftoverlevere, GEB-GYN-C, i
samarbejde med relevante aktører. I et
efterfølgende RCT fandt vi højere fysisk
livskvalitet 9 måneder efter randomisering i gruppen, der havde modtaget
GEB-GYN-C plus sædvanlig kontrol sammenlignet med dem, som kun modtog
sædvanlig kontrol.

Fremtidsperspektiver
Vi samarbejder nu med Sundhed.dk om
at udvikle interventionen i en generisk, teknologiassisteret version. Det er
ønsket, at patienter og sundhedsprofessionelle i hele landet skal kunne anvende
GEB online. Det er vigtigt at undersøge
om interventionen stadig virker efter
hensigten, når den flyttes fra papir til en
teknologiassisteret version. Derfor planlægges et nyt RCT, som skal undersøge
effekten af den webbaserede version til
gynækologisk kræftbehandlede kvinder
inklusiv dem med sene stadier af kræft,
som har modtaget efterbehandling. I
samarbejde med CHR i Region Hovedstaden udvikles i øjeblikket et kursusforløb
i GEB, der både rummer e-learning og
fremmøde, det udbydes fra 2018. Vi har
et ønske om følge kvinden med et sammenhængende patientforløb, der går på
tværs af kirurgisk og onkologisk afdeling.
I en igangværende kvalitativ evaluering
af GEB-GYN-C beskriver kvinderne,
at de fik støtte til at udvikle life skills
(eksempelvis træffe beslutninger, løse
problemer, italesætte vanskelige følelser,
relationelle kompetencer) og at de havde
svært ved at formidle dette via vores
valgte effektmål.

SKA Nyt

165 blev randomiseret

80 blev allokeret til
GSD-GYN-C

85 blev allokeret til
sædvanlig kontrol

4 fik ikke interventionen (tre af
disse blev analyseret):
1 svarede aldrig**
1 blev akut syg
1 fik nyt arbejde
1 fortrød deltagelse
1 trak sit samtykke tilbage
2 besvarede ikke 9 måneders
opfølgning

77 (96%) var
inkluderet i analysen
af det primære
effektmål (ITT)

85 (100%) var
inkluderet i analysen
af det primære
effektmål (ITT)

29 (34%) modtog
venteliste
interventionen

* !"#$%&'()&("*+&&(",&-%$(".()("(&'"(&"-)+&'""!!"/(&&("*$%&'("()"0-12"(&",3"'("40"&('(&+&'()"10."%**("5(1$,)('("""
Kvinderne kunne angive mere end en grund
** "Denne kvinde er også en af de to
nedenunder som ikke besvarede

Litteratur
Olesen ML, Duun-Henriksen AK,
Hansson H, Ottesen B, Kaae Andersen K, Zoffmann V. A person-centered
intervention targeting the psychosocial
needs of gynecological cancer survivors:
a randomized clinical trial.
J Cancer Surviv 2016; 10: 832-41.
Olesen ML, Hansson H, Ottesen B,
Thranov IR, Thisted LB, Zoffmann V. The
psychosocial needs of gynaecological
cancer survivors: A framework for the
development of a complex intervention.
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ESMO:
Frugt, fisk, færre sodavand
Middelhavsmad nedsætter risikoen for GI-cancer,
så længe man holder igen med sodavandet, viser forskning offentliggort
på 19th ESMO World Congress on Gastrointestitenal Cancer.
Det er allerede velkendt blandt GI-onkologer, at kostvaner som dem, der
praktiseres i landene omkring Middelhavet, har en forebyggende effekt på
gastrointestitenal cancer. Hidtil har man
dog ikke været sikker på, hvilke aspekter
af de sydlige landes madindtag, der giver
den gavnlige effekt.
Nu har et nyt studie vist, at øget fisk og
frugt er det vigtigste aspekt af middelhavsmadens gavnlige effekt på tarmene.
Hvis man også samtidig skærer ned på
sodavandet.
”Vi opdagede, at hvert af disse valg
(frugt, fisk, færre sodavand) var associeret med omkring 30 % reduceret risiko
for at have en avanceret pre-cancer kolorektal læsion, sammenlignet med dem,
der ikke spiste middelhavsmad. Blandt
dem, der traf alle tre sunde valg blev den
samlede gevinst næsten 86% reduceret
risiko”, fortæller ph.d. Naomi Fliss Isakov
fra Tel-Aviv Medical Center.
Kolorektal kræft udvikler sig fra tarmpolypper og er kædet sammen med en
diæt bestående af få fibre, rødt kød,
alkohol og kalorierig mad, siger hovedforfatteren bag studiet. /SKA

Litteratur
Mediterranean diet components are
negatively associated with advanced
colorectal polyps in a population-based
case-control study
Naomi Fliss Isakov,
Tel-Aviv Medical Center, Tel Aviv, Israel,

Spis som man gør ved middelhavet, anbefaler israelske forskere bag studie offentliggjort på nyligt afholdte GI-ESMO:
Sørg for at få masser af frugt og fisk, samtidig med at du holder igen med sodavanden. Derudover forbinder man
typisk middelhavsdiæt med rigeligt indtag af grøntsager, olivenolie, bønner, fuldkorn, nødder og skaldyr.
Fotos: Colourbox.com
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Der er en polarisering i gang
Professor, overlæge Bente Klarlund Pedersen har været med til at sætte sundheden
og den fysiske aktivitets potentiale på det kliniske landkort. Opgaven bliver nu at få den nye viden
i spil, så vi ikke får et Danmark, der brækker midt over.

HENRIK REINBERG SIMONSEN, informationsmedarbejder, SKA

Motion bør ikke kun tænkes som forebyggelse af eksempelvis kræftsygdom,
men også som egentlig behandling. Bente
Klarlund Pedersen er daglig leder af
Center For Aktiv Sundhed og har sit navn
på mere end 500 videnskabelige artikler.
Derudover kender det avislæsende Danmark hendes brevkasse om sundhed, kost
og livsstil fra Politikens lørdagsudgave. Og
hun er stadig, på sin egen stilfærdige facon, passioneret omkring at formidle sine
data bredt og bygge bro. ”Man har ret til
at være velinformeret, inden man går i
hundene”, som hun udtrykker det. SKA
NYT har taget trappen op til afsnit 7542
på Rigshospitalet til en snak om motion,
kost, kræft og det frie valg.
70 forskere, teknikere, assistenter, sekretærer og sygeplejersker udgør centret. I
de mange dueslags-lignende rum foregår
der stamcelleforskning og humanfysiologiske studier. På førsteetagen i samme
opgang ligger træningslaboratoriet, hvor
man relativt hurtigt kan monitorere, om
modelforsøgene også viser tilsvarende
effekter på eksempelvis diabetes-, hjertekræft- og gigtpatienter. ”Den overordnede målsætning med Center for Aktiv
Sundhed er at udvikle fysisk træning til
patienter med kroniske sygdomme ud fra
en translationel vinkel,” fortæller forskeren og formidleren, der har været med til
at kortlægge, hvordan muskler fungerer
som et endokrint organ og hvordan brugen af dem aktivt kan forebygge sygdom
via stærkt øget produktion af cytokinet
Interleukin-6.

SKA Nyt

Fra supplement til naturlig
komponent i behandlingen

Det er næppe kontroversielt, at motion
kan dæmpe angst, kvalme og depression
for en kræftpatient. Men behandling og
helbredelse ligefrem?
”Befolkningsstudier viser, at fysisk aktivitet nedsætter risikoen for en række
cancere (bl.a. tarm- og brystkræft, red.)
og regelmæssig fysisk aktivitet nedsætter risikoen for tilbagefald”, siger Bente
Klarlund Pedersen. Fysisk træning kan
forbedre prognosen. Muskelmassetab er
i sig selv også del af en dårlig prognose,
man tåler dårligere kemoterapi og kirurgi,
uddyber professoren. Patienterne skal i
form, så de kan tåle den konventionelle
terapi. Der er en masse aspekter og hos
Center for Aktiv Sundhed har man altså –
”i de bedste stunder” – en vision om, at
fysisk aktivitet kan indgå aktivt som en på
alle måder naturlig del af behandlingen.
Men kan det ikke være hård kost for en
nydiagnosticeret patient at skulle op på
løbebåndet og spæne? Samtidig med at
man skal forholde sig til en ny diagnose
og eventuelle forandrede livsvilkår?
”Det er det optimale træningsstimulus,
det skal så sættes ind i en virkelighed:
Hvad kan lade sig gøre i forhold til angst,
motivation, og funktionsevne. Også derfor kan det optimale stimulus ikke altid
udføres i virkeligheden. Det er også derfor, at vi har bygget det her center op, så
vi kan finde ud af at tilpasse det optimale
stimulus til det enkelte individ.”

Doseringen af motion skal tilpasses
forskellige patientgrupper

Nogle patientgrupper træner for meget,
kan man høre kræftrehabiliteringssygeplejersker fortælle. De må bede dem om
at holde igen..?
”Er det brystkræftpatienter? Fysisk aktivitet er jo meget socialklasse- og ressourcebestemt. Vi arbejder jo også med
type 2-diabetespatienter, for dem virker
træning kun, hvis den er superviseret.
Og jeg kan godt forestille mig, at for en
40-årig kvinde med brystkræft, der får at
vide, at det er godt for hende at motionere, så kan det være at hun træner virkelig
meget og måske også for meget. Man
kan ikke lave en one size fits all. Vi håber,
at vi ad åre kan blive mere specifikke på,
hvilken træningsform der virker bedst for
den enkelte patient. Men tilbage til dit
spørgsmål: Måske er det hårdt at bede
dem om, men der er også et håb her. Og
det skal så balanceres med, at man ikke
får skyldfølelse, hvis man ikke formår at
træne. Mit virke som sundhedsformidler
er præget af en hårfin balance: Det ville
være kynisk ikke at fortælle folk, hvad
der virker, på den anden side ved vi også,
at der jo er rigtig mange grunde til, at
man får cancer: Hvordan formidler man
til dem, at der er noget de selv kan gøre,
samtidig med at de ikke får skyldfølelse,
hvis de ikke får det gjort…? Det har jeg
ikke noget svar på.”
Hvornår skal man helt fraråde træning?
”Der er individuelle hensyn, det er klart.
Hvis man får kemoterapi og har svækket

SAMFUND + MENNESKER
Foto: Les Kaner

Bente Klarlund råder kliniske medarbejdere til stadig at dyrke
træning, også selvom de rører sig meget i hverdagen på eksempelvis ambulatoriet. ”En mere legende tilgang til at bruge de store
muskelgrupper er stadig vigtigt, der er noget slid forbundet med
livet på klinikken”, siger professoren og overlægen.
Foto: Les Kaner

Bente
Klarlund Pedersen
Dr.med., professor på Københavns Universitet, overlæge på
Rigshospitalet, leder af Center
for Aktiv Sundhed. Omfattende
forskning og publikationer inden
for bl.a. reumatologi, immunologi
og infektionsmedicin, fysiologi og
motionsforskning, formidler hos
DR og Politiken. Modtaget blandt
andet Videnskabsministeriets
Forskningskommunikationspris,
Kulturministeriets Idrætspris,
Rosenkjærprisen og i juni måned,
2017 tildelt pris af Kirsten og
Freddy Johansens Fond.
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Center for
Aktiv Sundhed
TrygFondens Center for Aktiv
Sundhed vil med udgangspunkt i
forskningen udvikle nye træningsformer, der kan anvendes som
ideel behandling af personer med
en række kroniske sygdomme
med fælles behandlingsudfordringer. I Københavns Kommune
vil man teste de fysiske træningsformer, der har givet lovende
resultater i laboratoriet. Også
undervisning i og bred formidling
af fysisk træning som behandling
og sammenhængen mellem fysisk
aktivitet og sundhed vil blive
iværksat allerede ved centerets
start. 1,7 millioner mennesker i
Danmark svarende til cirka hver
tredje voksne dansker har en eller
flere længerevarende sygdomme,
som centrets forskning kan blive
relevant for.
Kilde: aktivsundhed.dk

immunsystem, så skal man ikke træne.
Har man meget lave blodprøver, skal
man heller ikke motionere. Hvis man har
knoglemetastaser, skal man også undgå
fald, og så videre”
Den traditionelle klinik er meget stilleliggende. Hvordan skal den indrettes i
fremtiden?
”Man kan jo gøre meget, det er et mindset, man kan ændre både hos behandlere
og patienter.”
Hvordan skal det se ud? Skal der motionscykler på alle stuerne?
”Jeg er med i et advisory board på Nyt
Hospital Nordsjælland, her tænker vi
også i kunst, arkitektur og kultur; et
inspirerende rum, der stimulerer til
nysgerrighed. Hospitalet skal blive så fedt
at sted at være, så også ens pårørende
bliver inspireret og tager patienten under
armen og går en tur. Man normaliserer
det. Jeg har brugt størstedelen af mit liv
på hospitaler, men som pårørende kan
jeg næsten ikke holde ud at være på et
hospital, jeg kan lide at være der som
læge, men ikke som patient eller pårørende”, siger Bente Klarlund Pedersen og
griner lidt beklagende.

Modsatrettede tendenser
i samfundet

Interwalk:
Intervalgang
med ny app
Center for Aktiv Sundhed har
udviklet en app, der hjælper
patienten med at veksle mellem
rolig gang i 3 minutter og hurtig
gang i 3 minutter. App’en er gavnlig hos diabetes 2-patienter, man
er ved afprøve den på cancerpatienter. Det er en anden form for
supervision, ved hjælp af moderne teknologi, siger Bente Klarlund
Pedersen.

Danskerne, især storbyboerne, går på
kure med navne som FODMAP og LCHF,
dyrker storsvedende spinning og tager på
wellness-ophold badet i eukalyptus-duft.
Andre dele af befolkningen ryger løs på
deres cigaretter, mens sport er noget,
man ser i fjernsynet. Dagens Danmark er
modsætningsfyldt som aldrig før, også på
sundhedsfronten, og SKA NYT’s udsendte
er ikke ene om at opleve mange modsætninger på spil.
Er Danmark ved at blive sundere, eller er
det modsatte ved at ske?
”Det overordnede billede er en polarisering. Færre ryger totalt end for 10 år
siden. Dem, der ryger, ryger mere. Der er
flere inaktive, men også flere ekstremt
aktive og mange marathon-løbere. Så ja,
der er en polarisering i gang.”
Hvordan bygger man bro?
”Jeg tror på oplysning, men det er ikke
nok. Det, der rykker, er infrastrukturelle
tiltag, lovgivning, påbud. Vi cykler, hvis
cyklen er der, vi tager trappen, hvis man

SKA Nyt

ikke kan finde elevatoren. Det ER det, der
flytter. Man kan bygge og lovgive sig til
meget sundhed.”
Det liberale modspørgsmål: Skal man ikke
have lov at leve usundt?
”Det er jo netop et ideologisk spørgsmål. Men det er kompliceret. Der er en
tendens til, at vi siger, det må du selv
om. Det er dit ansvar. INDTIL vi bliver
syge. Så er det samfundets ansvar. Man
kommer ikke uden om, at ens livsstil har
konsekvenser, der ligger ud over en selv.
Ultimativt kommer det til at handle om
sammenhængskraft. Det er rigtig farligt
for os alle sammen, hvis der kommer en
todeling, så der er dem, der tage vare på
sig selv, men ikke vil betale for dem, der
ikke gør det. Det er jo allerede lagdelt,
som det er nu, med private hospitaler og
sundhedsforsikringer. Min helt personlige
holdning er, at det er farligt for alle: Et
heterogent samfund vil ultimativt være
til skade for alle, det viser en masse
undersøgelser. Men nu er vi ovre i en
helt anden form for forskning end min
egen. Men man kan komme langt med
at oplyse og skabe de strukturer, der gør,
at man ikke peger den enkelte ud og ikke
diskriminerer og kriminaliserer, når folk
har en særlig livsstil.”
Hvornår betragter du missionen som
værende vellykket i Center for Aktiv
Sundhed?
”Det er et langt kontinuum. For 15 år siden begyndte jeg selv at være udadvendt
og formidle, og det har været fantastisk
at være del af en bølge, der trods alt
har sat fysisk aktivitet og sundhed på
dagsordenen og som del af lægernes curriculum”, siger Bente Klarlund Pedersen.
”Men det er en proces, og vi er mange
om det og andre vil føre det videre.”
Hvad får dig selv til at tage løbeskoene
på? Er det i forebyggelsesøjemed?
”Det er et frirum og velvære undervejs.
Og det er det eneste, jeg gør, for min
egen sundhed”, siger Bente Klarlund
Pedersen og peger over mod sin stillesiddende arbejdsplads, kontorstolen
ved computeren. ”Jeg har aldrig været
interesseret i sport eller idræt, men jeg
er overbevist af data. ”
Seniorforsker, ph.d., Pernille Højman fra Center for
Aktiv Sundhed bidrager med en videnskabelig artikel om motionens effekt på cancercellen, på side 4
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Bente Klarlund interesser sig ikke for
sport, idræt og konkurrence som sådan,
men hun er overbevist af sundhedseffekten og af de data, som hun, Center
for Aktiv Sundhed og mange andre
har bibragt. Og så kan motion virke
afstressende og angstdæmpende, også
for kræftpatienten.
Foto: Les Kaner
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Region Sjælland
gør klar til
Sundhedsplatformen
På Sjællands Universitetshospital, Roskilde har man for længst taget hul på
den omfattende køreplan op til implementeringen af EPIC.

HENRIK REINBERG SIMONSEN, informationsmedarbejder, SKA

Sundhedsplatformen er allerede et pænt
stykke undervejs bag kulisserne i Region
Sjælland. Implementeringsgrupper, parathedsgrupper, nøglepersoner og løbende
mail-opdateringer til alle medarbejdere
er for længst sat i verden, så tilkoblingen
kan foregå så smertefrit som muligt.
Både ledere og
medarbejdere
fra onkologisk og
hæmatologisk
afdeling har også
været på inspirationsture i Herlev
og på Rigshospitalet, hvor
EPIC’s IT-system
allerede ruller.

mer til elektiv indlæggelse: Hvem skal
gøre hvad, og hvilken dokumentation kan
ses? Vi har derfor ønsket at få installeret
en licens før go-live på tre pc´ere, der står
ved siden af hinanden, så vi tidligt kan
træne i arbejdsgange, hvor både sekretær, sygeplejerske og læge har opgaver”,

Nye arbejdsgange

fortæller ledende oversygeplejerske fra
Hæmatologisk Afdeling, Tina Lanther til
SKA NYT.

hedsplatformen. ”Der ligger et fuldstændigt struktureret program, og det er det,
vi følger”, siger ledende oversygeplejerske Helle Gert. Samtidig raser debatten
i medierne. Især overlæger fra Region
Hovedstaden lufter stærke frustrationer
over systemtræghed, utallige klik, øget
administration
og forsvundet
patientkontakt,
mens man laver
sammenligninger
med skatteskandaler og dødfødte
IC4-tog.

”Over for medarbejderne
lægger vi ikke skjul på, at det
er en stor omvæltning,
der venter os”

”Noget af det vi har fået med her, er, hvor
anderledes det er for faggrupperne at arbejde med hver deres log-in billede. Det
er svært at gennemskue arbejdsgange på
tværs af faggrupper og hvordan dokumentationen lægger sig i systemet. Hvad
sker der eksempelvis, når en patient komSKA Nyt

System i stormvejr
Også på Klinisk Onkologisk Afdeling er
man i fuld gang med at følge den drejebog, som er lavet af folkene bag Sund-

Børnesygdommene snart
overstået

Hvad gør I jer af tanker omkring implementeringen og modtagelsen af det nye
system, som det er forløbet indtil videre i
Region Hovedstaden?
”Det er jo sjældent objektivt, hvad
man hører” siger Helle Gert fra Klinisk
Onkologisk Afdeling. ”Og jeg tror, Region
Hovedstaden har taget mange af børne-
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Både ledere og medarbejdere fra onkologisk og hæmatologisk afdeling på
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
har været på inspirationsture i Herlev
og på Rigshospitalet, hvor Sundhedsplatformen allerede er i brug.

sygdommene. Man skal lytte til historierne og sortere det fra, som meget tydeligt
er subjektivt. Og så skal vi glæde os til et
IT-system, som på flere områder er mere
kvalificeret end det, vi anvender i dag.
Hvis du spørger bredt blandt medarbejderne i afdelingen, er der en positiv
forventning til Sundhedsplatformen, men
vi ved godt at det samtidig bliver en stor
udfordring for os. Derfor har vi gennem
længere tid brugt mange ressourcer på at
forberede os.” Og de samme toner lyder
hos hæmatologernes ledende oversygeplejerske: ”Over for medarbejderne
lægger vi ikke skjul på, at det er en stor
omvæltning, der venter os, men også at
det er vigtigt, at vi forholder os konstruktivt til situationen. Vores indgangsvinkel
er, at jo bedre vi er forberedt, des bedre
bliver implementeringen også. Det er
også, hvad Rigshospitalet og Herlev

melder til os. Alle erfaringer, som Herlevs
hæmatologiske afdeling har gjort, er
blevet brugt på Rigshospitalet, og vi har
fået lov til det samme. Begge afdelinger
deler gavmildt ud af materiale, smartsets, smart-texts, præferencelister og så
videre. Så vi skal ikke på samme måde
bygge alt op fra bunden.”
Sundhedsplatformen har go-live i Region
Sjælland 25. november.

I drift på 1.100
sygehuse
Sundhedsplatformen er leveret af
amerikanske EPIC. Systemet er i
drift på 1.100 sygehuse med i alt
172 millioner patienter.
Epic har leveret sundheds-it-system til prominente sygehuse
som Johns Hopkins, Cleveland Clinic, Stanford, Yale og Cambridge
i England. I Holland er systemet
også implementeret på adskillige
sygehuse.
Kilde: Region Sjælland
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Norge indfører neutrale
tobakspakker
1. juli trådte nye regler om neutrale tobakspakker i kraft i Norge.
Reglerne skal bidrage til, at færre børn og unge lærer at ryge.
Forskning viser, at færre børn og unge
bliver fristet til at ryge cigaretter, når
pakkerne ikke længere kan bruges til at
signalere en bestemt identitet, hævder
Kræftens Bekæmpelse.
Foto: Colourbox.com

Samme farve, samme skrift og ingen
logoer eller symboler på tobakspakker og
snusdåser. I Norge skal alle cigarretter fra
1. juli langes over disken i en brungrøn
pakke, når en lov om neutrale tobakspakker træder i kraft.
Formålet med neutrale tobakspakker er
at fjerne reklameværdien fra tobaksindpakningen. Og det har især betydning for
børn og unge.
”Tobaksindustrien bruger design til at
give deres cigaretter et image og en
identitet. Den fortælling får vi del i, når vi
køber et bestemt mærke. Med neutrale
pakker fjerner man reklameværdien fra
tobakspakkerne”, siger Niels Them Kjær,
chef for tobaksforebyggelse i Kræftens
Bekæmpelse.
SKA Nyt

Modstand i regeringen herhjemme
I Danmark er cigarethylden henne i den
lokale kiosk stadig et spraglet syn, og vil
nok være det en stund endnu. ”Der er
opbakning i befolkningen til at indføre
neutrale cigaretpakker og forebygge, at
børn og unge ikke begynder at ryge, men
der er modstand i regeringen. Efterhånden som de neutrale pakker bliver almindelige i landene omkring os, så tror jeg,
at støtten vil brede sig”, siger Niels Them
Kjær til SKA NYT. Forskning viser ifølge
Kræftens Bekæmpelse, at færre børn og
unge bliver fristet til at ryge cigaretter,
når pakkerne ikke længere kan bruges til
at signalere en bestemt identitet. /SKA
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Tal der tæller

98
ansøgninger har Koordineringsrådet
for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS)
behandlet i sin levetid siden 2012.
KRIS’s 25. møde i juni, 2017 blev det sidste af
sin slags, arbejdsopgaverne overgår nu
til Medicinrådet.
KILDE: regioner.dk
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De gode viljer
er til stede
Med kræftplan IV blev der lanceret et
nyt tiltag, Danish Comprehensive Cancer
Center (DCCC). Det kunne umiddelbart
lyde som navnet på et nyt stort nationalt
kræfthospital, men i sin initiale form
dækker begrebet over et murstensløst,
nationalt forpligtende samarbejde om
forskning og udvikling på kræftområdet.
Visionen for DCCC er beskrevet i Kræftplan IV. Først og fremmest er målet at
styrke nationalt samarbejde på kræftområdet. Det nationale samarbejde skal
modvirke geografisk ulighed, dvs. nye
principper og gennembrud i udredning,
behandling og efterforløb skal
komme alle patienter i hele
landet til gode. Kræftpatienter skal uanset bopæl
i størst muligt omfang
tilbydes at deltage i relevante forskningsprojekter
ud fra et princip om, at
”den behandling du får
er baseret på erfaring
fra den behandling, den
forrige patient fik – og
den behandling du får, vil
forbedre behandlingen for
den næste patient”.
SKA Nyt

Forskningsmæssigt er målet at etablere
et murstensløst center, der skaber optimale forhold for dansk kræftforskning
ved at styrke og fremme samarbejdet og samspillet mellem forskning
og klinik. DCCC skal være med til at
forkorte vejen fra forskning til klinik
for at imødekomme det fortsat stigende behov for at resultater hurtigere
omsættes til daglig praksis. DCCC skal
medvirke til at dansk kræftforskning kan
stå stærkt i forhold til at kunne tiltrække
eksterne forskningsmidler. På sigt skal
DCCC også medvirke til at øge adgangen
til international finansiering og partnerskaber, også som led i
eksempelvis EU-ansøgninger. På den måde kan
DCCC bidrage til, at der
investeres betydelige ressourcer i at udvikle innovative og multidisciplinære
forskningsprogrammer;
programmer som gerne
skulle vise resultater som
har tilstrækkelig evidens
til, at resultaterne kan
påvirke den efterfølgende
implementering i klinisk
praksis.
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Indenfor det kliniske er det en selvstændig målsætning at give det klinisk ansatte
sundhedspersonale inden for kræftområdet og på tværs af landet, specialer,
sektorer mv. mulighed for at drage nytte
og erfaring af hinanden, gerne på nye og
innovative måder.

DCCC har med politisk opbakning og
stærk forankring i ledelseslag i regioner,
på hospitaler og universiteter alle muligheder for at skabe helt unikke vilkår for
translationel og klinisk kræftforskning
i Danmark. Dertil kommer, at Kræftens
Bekæmpelse i forbindelse med etableringen af DCCC forpligtiger sig til at

Indtil videre kan vi konstatere, at de
gode viljer er til stede. Fagfolkene og
forskerne har nu muligheden for at løfte
området i et nationalt visionært og stimulerende fællesskab. Vi må tage ansvar
– være uselviske og nationale, og alle
skal være klar til det brede samarbejde.

”Det er indtil videre lidt uoverskueligt,
hvordan alle disse gode intentioner og kræfter
kommer til at spille konstruktivt sammen.
Men jeg tror på, at det kan lykkes”
DCCC skal bygge bro mellem eksisterende forskningsinfrastrukturer på
universiteterne og hospitaler, de danske
multidisciplinære cancergrupper (DMCG.
dk) med blandt andet nationale kliniske retningslinjer, Regionernes Kliniske
Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP),
Regionernes Bio- og Genombank (RBGB)
samt formentlig også det nye Nationalt
Genom Center.
DCCC styres af en bestyrelse og en
styregruppe, med repræsentanter fra
Danske Regioner, universiteter, universitetshospitaler, Kræftens Bekæmpelse
og Sundhedsstyrelsen. Styregruppen
for DCCC har nedsat et Fagligt Udvalg,
bestående af 28 fagpersoner fra hele
landet og dækkende de fleste aspekter
af det kliniske kræftforskningsområde,
fra translationel forskning, tidlig diagnose over behandling til understøttende
behandling og palliation. Det faglige udvalg skal være motor for nye landsdækkende initiativer, der kan fremme dansk
forskning, forebyggelse og behandling af
kræft. Udvalget skal udvikle samarbejder, der kan understøtte translationen
af nationale og internationale landvindinger på kræftområdet til forbedret
forebyggelse, tidlig diagnose og effektiv
behandling, og rådgive styregruppen i
videnskabelige spørgsmål og patientnære problemstillinger.

prioritere nationale forskningsinitiativer,
der udgår fra DCCC, herunder finansiere
tre nationale videnscentre om senfølger,
flere nationale forskningscentre og midler til afprøvning af ‘early breaking news’.
Det er indtil videre lidt uoverskueligt,
hvordan alle disse gode intentioner og
kræfter kommer til at spille konstruktivt
sammen. Men jeg tror på, at det kan
lykkes. Vi har tidligere set med eksempelvis forskningscentret CIRRO, at det er
lykkedes både med den hurtige omsætning af forskningsresultater til kliniks
praksis og med et nationalt forpligtende
samarbejde, samt at placere Danmark i
den absolutte internationale front inden
for udvikling af strålebehandling.

DCCC er etableret af Danske Regioner i
samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet, Kræftens Bekæmpelse, universiteterne og de Danske Multidisciplinære
Cancer Grupper (DMCG.dk).
Koncerndirektør Anne Bukh, Region
Nordjylland, er formand for styregruppen. Professor Cai Grau, Aarhus, er
formand for Fagligt Udvalg.

Cai Grau
Professor overlæge, dr.med.
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital & Dansk Center for
Partikelterapi.
Cai Grau er desuden leder af
Danish Center for Interventional
Research in Radiation Oncology
(CIRRO)
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Kan reformer skabe
sammenhæng på tværs?
Efterlyses: En platform, der sikrer refleksion og læring imellem sektorerne.

I min sidste FSK-klumme beskrev jeg, hvordan sundhedsvæsenet bærer præg af at være opdelt i siloer. At jeg oplever stor velvilje og engagement til at samarbejde på tværs,
men at samarbejdet udfordres af, at sundhedsvæsenet er
opdelt i to parallelle verdener.
I denne klumme ser jeg på, hvilke initiativer der er undervejs fra politisk side med det overordnede formål: sammenhæng!

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

Regeringen har, som følge af strukturreformen, initieret
en sammenhængsreform. Sammenhængsreformen skal
undersøge, hvordan vi sikrer, at sundhedsvæsenet ikke
fortsat arbejder i siloer. Arbejdet med sammenhængsreformen startede i april i år, og det forventes fra regeringens side, at der kan præsenteres et samlet reformprogram i starten af 2018.
Som en reaktion på dette initiativ er Danske Patienter,
Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen og FOA kommet med
en anbefaling om, at der iværksættes et forsøg på tværs af
sektorer med fælles finansiering og dertil fælles ledelse og
planlægning.
Dét vil være nytænkning og dét vil være at tilrettelægge et
forløb ud fra den enkeltes behov og ikke ud fra en forældet
incitamentsstruktur.
Et af målene i Kræftplan IV er, at 90 procent af alle kræftpatienter i 2020 oplever sammenhæng og tryghed i
behandlingsforløbet.
På det overordnede strategiske plan er der altså en fælles
målsætning i de tre initiativer om, at der skal skabes sammenhæng på tværs!

SAMFUND + MENNESKER

”Der er store beløb i spil, og de enkelte afdelinger rundt om
i landet er i fuld gang med at udvikle og beskrive projekter,
der skal skabe mening for den enkelte patient/ borger”

Økonomien er også på plads
Netop nu fordeles midler fra kræftplanen i regionerne. Der
er fokus på det nære sundhedsvæsen. Der er store beløb
i spil, og de enkelte afdelinger rundt om i landet er i fuld
gang med at udvikle og beskrive projekter, der skal skabe
mening for den enkelte patient/ borger.
Vi står i en overgangsperiode, hvor vi alle skal være åbne
for at dele viden og kompetencer på tværs af sektorer, så
vi netop imødekommer patienternes behov og ønsker. I
dette arbejde mangler vi bare en ting – dét organ, der skal
skabe sammenhængen på tværs. Som det er nu, tager næsten al kommunikation mellem sektorerne udgangspunkt
i digitale løsninger. Der sendes advis’er omkring udskrivelser, der sendes behovsvurderinger, genoptræningsplaner
osv. Alt sammen uden dialog.
Der er altså ikke en platform, der sikrer videndeling på
tværs. En platform, der sikrer refleksion og læring imellem
sektorerne.
Det vil være ønskværdigt, hvis regionerne sikrer, at der
skabes plads til et forum med repræsentanter fra begge
sektorer. Repræsentanter, der kan udvikle en fælles platform, hvor det sikres, at al nødvendig viden samles, udvikles og tilgår begge sider af sektorerne. På den måde kan vi
sikre et sundhedsvæsen, hvor viden og kompetencer følger
behovet til glæde og gavn for både patienter, pårørende og
ansatte.

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.
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Ældre borgere oplever
markante forbedringer
efter rehabiliteringsforløb

Rigshospitalets
onkologi skal igen
spare penge

Når ældre borgere gennemfører helhedsorienterede rehabiliteringsforløb,
der er tilrettelagt ud fra deres egne
mål for forløbet og koordineret af en
forløbsansvarlig, bliver deres funktionsevne forbedret markant. Samtidig
er de i overvejende grad tilfredse med
forløbene. Det viser en evaluering af
337 gennemførte rehabiliteringsforløb i
Slagelse og Syddjurs kommuner refereret
af Sundhedsstyrelsen. /SKA

Ledelsen på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet har igen orienteret om en
større besparelse op til sommerferien.
Rigshospitalet skal spare 126,2 mio. kr.,
hvoraf Finsencentrets andel er på 11
mio. kr. I Onkologisk Klinik betyder det,
at man skal spare 6,5 mio. kr. i 2018. På
nuværende tidspunkt arbejdes der på at
bringe beløbet ned, ligesom klinikledelsen arbejder tæt sammen med teamledelserne om at finde gode løsninger,
eksempelvis i form af omlægninger,
der har til formål at forbedre patientforløbene, og som samtidig er mere
ressourceeffektive, skriver klinikledelsen
i en mail til medarbejderne. Onkologisk
Kliniks spareforslag er sendt videre den
2. august. /SKA

Nyt patientindeks
skal hjælpe patienter
og pårørende

Solange Peters
Foto: ESMO

Solange Peters udnævnt
til ESMO-præsident
2020-2021
Den schweiziske lungeonkolog, ph.d.,
Solange Peters er valgt som præsident
for European Society for Medical Oncology fra 2020 til 2021. ”ESMO er blevet
et globalt samfund, som må prioritere
en øget integration af sundhedsprofessionelle fra forskellige geografiske,
socioøkonomiske og etniske baggrunde
for at skabe et levende fællesskab, der
betragter relevante emner fra et globalt
perspektiv”, siger Solange Peters i en
pressemeddelelse. /SKA
SKA Nyt

Et nyt indeks over danskernes aftaler
om behandlinger og undersøgelser i
sundhedsvæsnet skal skabe mere sammenhængende forløb og skabe tryghed
for patienterne. Indekset er en del af
Kræftplan IV og skal hjælpe patienter og
deres pårørende med at få overblik over
ofte meget komplekse forløb. Kræftens
Bekæmpelse hilser det nye Nationale
Patientindeks (NPI), som Sundheds- og
Ældreministeriet lægger op til at indføre,
velkommen. /SKA
Nyt indeks er en
del af Kræftplan
IV og skal hjælpe
patienter med at
få overblik over
ofte meget
komplekse forløb.
Foto:
Colourbox.com

”En meget rosenrød fremstilling at hente effektiviseringer samme år, hvor kun et par hospitaler kom på
Sundhedsplatformen.” Foto: Region Hovedstaden

Regionsformand:
Beregning bag Sundhedsplatformen var rosenrød
Det var alt for optimistisk, at Region
Hovedstaden ville score en hurtig økonomisk gevinst på Sundhedsplatformen.
Det siger formand Sophie Hæstorp Andersen (S) til Politiken. Hun tiltrådte kort
efter, at Region Hovedstaden i december
2013 tegnede kontrakt med det amerikanske firma EPIC. Aftalen byggede på
en business case fra regionens afdeling
for it, mediko og telefoni. ”Enhver kan
sige sig selv, at det er en meget rosenrød
fremstilling at hente effektiviseringer
samme år, hvor kun et par hospitaler
kom på Sundhedsplatformen.” Regionen
må måske lempe effektivitetskravene,
erkender Sophie Hæstorp Andersen
ifølge Politiken. /SKA

DSKO skal pege på
formand af fagudvalg
Medicinrådet vil nedsætte et fagudvalg vedrørende kræft i æggestokkene
og foreslår, at formanden indstilles
fra Dansk Selskab for Klinisk Onkologi.
Interesserede onkologer bedes sende en
kort begrundelse til selskabets formand,
Lars Henrik Jensen, på formand@dsko.org
Habilitetserklæring skal også medsendes. /SKA
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Citat citat slut
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”Medicinrådets skærpede habilitetsregler er begyndt at sætte sit aftryk. På rådets seneste møde blev 10 ud af 15 indstillede fagudvalgsmedlemmer eller -formænd erklæret inhabile.”
Onkologisk Tidsskrift

”industriens betaling for lægers efteruddannelse på kongresrejser er et eksempel på en tvivlsom og for tæt relation.
Det har Medicinrådet indset. Det har Region Syddanmark nu også. Den har netop forbudt, at syddanske læger rejser til
kongresser betalt af industrien. Hospitalerne skal nu selv finde penge til rejserne i budgettet. Derfor kommer færre læger
nok afsted fremover.”
Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør, Politiken

”Læger skal efteruddannes, men hvem skal eller vil betale? Vi mangler fortsat at høre fra store hospitaler. Hvordan kommer vi videre?”
LVS, på Twitter

US:
FOK ING
N
RYG
”Hvordan harmonerer regeringens plan om at udfase tobak med, at ministeren har givet udtryk for, at man ikke vil straffe
tobakssalg til børn?”
Jo Coolidge, overlæge i Socialmedicinsk Enhed, Region Hovedstaden, i Politiken

”Håndhæv forbud om salg af cigaretter til mindreårige. Afgørende, at børn og unge beskyttes mod rygning ”
Lægeforeningen, på Twitter

”Mens andelen af rygere falder globalt, ryger Afrikas befolkning flere cigaretter. Det er et afgørende marked for tobaksindustrien, som med bestikkelse og retssager forsøger at stoppe anti-rygningslove.”
Mikkel Danielsen, Berlingske Business
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Nyt kursus

Palliation
SKA arrangerer igen et tværfagligt kursus i palliation med undervisere fra hele landet.
Kurset er på 3 dage, med fokus på den onkologiske afdelings rammer og muligheder.
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Inden for den kurativt intenderede behandling er der de senere år sket store fremskridt, mens der inden for
palliation stadig er betydelige udfordringer og stort behov for symptomlindring i disse stadier af sygdommen.
Foto: Colourbox.com

SKA Nyt

SKA’s store palliationskursus tager sit
udgangspunkt i den del af det daglige
kliniske arbejde, hvor målet er at lindre
patientens symptomer. Inden for den
kurativt intenderede behandling er der
de senere år sket store fremskridt, mens
der inden for palliation stadig er betydelige udfordringer og stort behov for
symptomlindring i disse stadier af sygdommen. Kurset henvender sig primært
til yngre læger og sygeplejersker, samt
andet personale ansat på onkologiske
afdelinger i Danmark. /SKA
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Godkendelser
fra FDA

Anbefalinger
fra KRIS

Rituxan Hycela
(rituximab og hyaluronidase)
til voksne patienter med follikulært lymfom, diffust, storcellet
B-cellelymfom eller kronisk myeloid leukæmi (juni, 2017)

OPDIVO® (nivolumab)
til patienter under 75 år med metastaserende renalcellecarcinom, som har modtaget én eller to tidligere behandlinger (juni,
2017)

TAFINLAR® og MEKINIST®
(dabrafenib og trametinib)
som kombinationsbehandling til metastatisk NSCLC med BRAF
V600E-mutation som detekteret ved FDA-godkendt test
(juni, 2017)

DARZALEX® (daratumumab) i kombination med revlimid+dexametason / i kombination med bortezonib+dexametason
Som 2.linjebehandling til patienter med myelomatose
(juni, 2017)

Praxis™ Extended RAS Panel
NGS-test til at detektere genetiske mutationer i tumor-samples
hos patienter med metastatisk kolorektalkræft, til identifikation af
patienter egnet til behandling med panitumumab (juni, 2017)
Nerlynx™ (neratinib)
til udvidet adjuverende behandling af HER2-positiv brystkræft i de
tidlige stadier, som opfølgning på trastuzumab-baseret terapi
(juli, 2017)

KEYTRUDA® (pembrolizumab)
til behandling af Hodgkins lymfom, 3. linje (juni, 2017)
OPDIVO® (nivolumab)
som 2. linjebehandling til patienter med lokalt recidiverende
eller metastaserende planocellulært karcinom (hoved-hals), som
er PD-L1-positive og i performancestatus 0-1 (juni, 2017)

Anbefalinger fra
EMA
TECENTRIQ® (ATEZOLIZUMAB)
til behandling af lokalt avanceret eller metastatisk urotelialt
karcinom eller ikke-småcellet lungecancer (juli, 2017)

OBS
Denne side er blot vejledende og til almen orientering.
Den må ikke erstatte de mere grundige tekster, der
forefindes hos de respektive agenturer m.m.
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Første SOTA bliver
på Nordsjællands
Hospital
Det første af SKA’s nye state of the art-kurser er flyttet fra Næstved til Hillerød,
grundet Region Sjællands arbejde med Sundhedsplatformen.
SKA ønsker at sikre kræftafdelingerne i
Region Hovedstaden og Region Sjælland
den optimale faglighed.
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Således vil SKA fremover tilbyde SOTA-møder ude på afdelingerne, hvor eksperter
inden for de forskellige diagnoseområder
opdaterer personalet om de nyeste forskningsresultater, behandlingsmuligheder
m.m.
Kurserne vil på sigt blive gentaget på alle
onkologiske afdelinger i medlemsregionerne. /SKA
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SKA Nyt

SOTA-kurserne er GRATIS, du kan tilmelde
dig på medlemshospitalet eller via SKA’s
hjemmeside www.skaccd.org
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SKA’s 21 årsmøde:
skyld, skam,
sygdom og sundhed
Charlottehaven på Østerbro lægger igen rammer til en dag fyldt med faglig inspiration
og mangeartede perspektiver, og som altid slutter vi af med en god middag; i tidligere,
nuværende og fremtidige kollegaers selskab.
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SKA sætter de store spørgsmål i perspektiv med bidrag fra så forskelligartede fag
som molekylærbiologi, sundhedsøkonomi, filosofi, teologi og onkologi.
Hvor stort ansvar har patienterne for
deres sygdom? Kan vi gå for langt i vores
jagt på sundhed og godt helbred?
Vi glæder os til en spændende og udfordrende dag med oplæg, der vil sende alle
sundhedsprofessionelle hjem med fornyede perspektiver på det daglige arbejde.
/SKA
Charlottehaven ligger tæt på Nordhavn
station i indre København.
Foto: John Stick, Colourbox.com

Bekræftede
oplægsholdere:
Jes Søgaard
professor, sundhedsøkonom, Kræftens Bekæmpelse
Morten Ebbe Juul Nielsen
lektor på filosofi, Københavns Universitet
Maria Baastrup Jørgensen
hospitalspræst, forfatter
Pernille Højman
molekylærbiolog, ph.d., Center for Aktiv Sundhed
Christoffer Johansen, professor,
Rigshospitalet, Kræftens Bekæmpelse

Professor Jes Søgaard er en hyppigt citeret
sundhedsøkonom og debattør.
Foto: Tomas Bertelsen
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”Den største og mest
spændende udfordring
jeg nogensinde har haft”
Louise Rolin skiftede fra protokol- og kursusarbejdet hos SKA til stillingen som KFE-sygeplejerske på Sjællands Universitetshospital. Ikke lang tid efter sprang hun på, da den ledige
stilling som afdelingssygeplejerske på ambulatoriet i Roskilde opstod.
Louise Rolin er vendt tilbage efter seks
års virke hos SKA til en forandret klinisk
virkelighed. ”Behandlingerne er blevet
mere komplekse. Der er kommet flere
linjer til de enkelte sygdomme, især til
patienter med pancreascancer ”, fortæller
Louise Rolin i telefonen til SKA NYT med
sit nordjyske gåpåmod.
Og tempoet?
”Nu har jeg ikke været et lille sted tidligere. Og der er en verden til forskel mellem
Herlev Hospital og Roskilde, da hele
ambulatoriet i Roskilde jo er på størrelse
med et af teamsene på Herlev Hospital.
Så det er en helt anden verden. Men
der en ingen tvivl om, at det er blevet
væsentligt mere travlt. Også i kraft af at
vi har flere nye behandlinger at tilbyde
patienterne end før. Og der er jo ikke
kommet mere tid til det.”
Er der andre forskelle mellem livet på
Roskilde og i Herlev, hvor du var
sygeplejerske førhen?
”Opbygningen af én afdeling” svarer
Louise Rolin med reference til fusionen
mellem Roskildes og Næstveds onkologi,
”det fylder da her! Vi arbejder meget
på, at det ikke er ’de’ (kollegaerne i den
onkologiske afdeling i Næstved, red.),
men ’vi’. Om nogle år skal begge afdelinger flytte til Køge, så derfor arbejder vi
på at blive til én afdeling, når det sker. Vi
flytter sygdomsgrupper mellem Roskilde
og Næstved og er i slutfasen med det
arbejde, men det fylder stadigvæk. ”

SKA Nyt

Fra KFE til afdelingsledelse:
greb chancen
Da Louise Rolin forlod SKA, var det for en
stilling som KFE-sygeplejerske. Men virkeligheden tog snart en anden drejning.
Stillingen som afdelingssygeplejerske blev
slået op. ”Og det slog mig, at hvis man
skal være med til at præge sygeplejen, så
skal man jo ind og være leder. Det, som
gav mig mod på opgaven, var, at ambulatoriet her i Roskilde jo er meget erfarne,
kompetente sygeplejersker, som formår
at sætte patienten i centrum, uanset hvor
meget uro der er omkring. De er enormt
dedikerede og kvalitetsbevidste omkring hele tiden at holde på den enkelte
patient”.
Så du har ikke fortrudt det?
”Nej, bestemt ikke. Det er den største og
mest spændende udfordring, jeg nogensinde har haft.”
Hvad har særligt været udfordrende?
”Skiftet fra KFE til at være afdelingsygeplejerske. At pludselig skulle være leder
og tage beslutninger. Rolleskiftet. Og flere
havde ikke set det komme, det havde jeg
måske heller ikke selv, men da lejligheden
bød sig, besluttede jeg at søge.” /SKA

Foto: Kaare Smith

Louise Rolin
Onkologisk afdelingssygeplejerske,
Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
Uddannet som sygeplejerske fra
Vendsyssel Sygeplejeskole december
1992, master i klinisk sygepleje, Århus
Universitet, 2014.
Projektsygeplejerske hos SKA fra 2010 til
2016, fra 2007 til 2010 klinisk sygeplejespecialist Onkologisk Afdeling R, Herlev,
i Team UG.
Tidligere medlem af FSK’s bestyrelse,
deltaget i referencegruppe for diplommoduler vedrørende kræft på Metropol.
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Kommende kurser fra SKA
11-9-2017

Sorg og sørgende – i klinisk arbejde med kræftpatienter
Hotel Admiral

27-9-2017

Mødet med kræftpatienten i kommunerne: modul 1
Hotel Kong Arthur
INGEN LEDIGE PLADSER

27-9-201729-9-2017

Palliation
Hotel Admiral

5-10-2017

SOTA 1: brystkræft

5-10-2017

Bivirkninger til immunterapi
Comwell Hotel Aarhus

9-11-2017

Mødet med kræftpatienten i kommunerne: modul 2
Hotel Kong Arthur
INGEN LEDIGE PLADSER

30-11-2017

Skyld, skam, sygdom og sundhed: SKA’s 21. årsmøde
Charlottehaven

7-12-2017

Aktiv sundhed og kræft
Hotel Skt. Petri
INGEN LEDIGE PLADSER

25-1-2018

Kræft i et ulighedsperspektiv
Hotel Kong Arthur

8-2-2018

Sekretæren og kræftpatienten
IDA Mødecenter
FÅ LEDIGE PLADSER

1-3-2018

Aktiv sundhed og kræft
Hotel Skt. Petri

12-3-2018 –
15-3-2018

Onkologi for ansatte i medicinalindustrien
Glostrup Park Hotel
Med forbehold for ændringer og nye kurser.
S. 35

Hvad er SKA?
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

