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Kurserne har stort set været udsolgt i
2017, og ventelisterne har været lange.
Der har været efterspørgsel efter dubletkurser og disse er også gået som varmt
brød.
Vi har set, at onkologien er under forandring. Det er ikke længere sådan, at kræft
kun vedrører hospitalerne. Kræftbehandling foregår i stigende grad i ambulatorierne, det gives eller tages derhjemme,
og det øvrige sundhedspersonale, der er
organiseret i regioner og kommuner samt
statslige institutioner, har i stigende grad
deltaget i SKA´s kurser.
Vores nye tiltag ”State Of The Art” –
SOTA – kurserne er nået halvvejs gennem
første runde, og med stor succes. Her
kommer de bedste undervisere ud på
kræftafdelingerne i Region Hovedstaden
og Region Sjælland og de kommer i dialog
med medarbejderne under faglige fyraftensmøder. Vi er startet på kræftafdelingen i Hillerød og afdelingen på
Rigshospitalet med stor tværfaglig deltagelse og mange spændende diskussioner
personalet imellem. Næste mål er Herlev
Hospital.
Snart går SOTA også over regionsgrænsen
til personalet på Roskilde og Næstveds
onkologiske afdelinger. Når det er nået,
vil vi kunne starte på næste cirkel. Der er
et stort behov for at undervise de sundhedsprofessionelle, og det ligger i tiden,
at det skal ske via en neutral regional
organisation som SKA.

For patienterne er det vigtigt, at
regionale grænser ikke er grænser for
behandling.
At der er en nem adgang til den bedste
behandling, uagtet hvor den er, også når
det gælder nyeste behandlingsmuligheder. SKA har her, sammen med Kræftens
Bekæmpelse, haft to tiltag – moderniseringer – hvor man nu enkelt og let
som læge, sygeplejerske, patient eller
pårørende kan søge efter hvilke eksperimentelle behandlinger, der er inden for
kræftbehandling i Danmark, via SKACCD.
org-portalen eller via Kræftens Bekæmpelses hjemmeside. Samtidig er medicamina-håndbogen, hvor man kan læse
det seneste om nye lægemidler, blevet
opdateret som en hjælp til de ansatte på
sygehusene – men også til andre, der har
med kræftpatienter at gøre.
Den 30. januar 2018 tager Region Hovedstadens regionsråd stilling til, om man vil
nedlægge bevillingen til SKA. Det bliver
i givet fald et farvel til det nuværende
sekretariat, men glædeligt nok har Region
Sjælland budt ind med at ville fortsætte
SKA i Region Sjælland’sk regi.
Fremtiden indenfor kræftbehandling er
et tiltagende tværregionalt samarbejde.
Vi har set det senest med DCCC – Danish
Comprehensive Cancer Center –, der har
Danske Regioner og Kræftens Bekæmpelse som centrale aktører. Det er ved at stå
på skuldrene af hinanden, at vi kommer
derop, hvor andre kan se os.
Det gælder i forskning, det gælder ved
kræftbehandling, og det gælder, når vi
skal fastholde og øge kompetencerne hos
alle de, der står bi på patienternes vej fra
diagnose til helbredelse eller palliation.

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

ASH 2017
Side 4

Interview med
Niels Kroman,
Kræftens Bekæmpelse
Side 12

Årsmøde 2017
Side 28

Liquid biopsy
Side 9

FRA MIT HJØRNE:
Medicinrådet,
Steen Werner Hansen
Side 22

Myten om kontrol
Side 30

Betablokkere kan forbedre
effekten af immunterapi
Specifik type af de blodtrykssænkende
betablokkere ser ifølge amerikansk
undersøgelse ud til at øge effekten
af immunterapí blandt patienter
med malignt melanom. /SKA

Rettelse
Professor Christoffer Johansen er kun
projektansvarlig på den kommende københavnske senfølgerenhed annonceret
af Kræftens Bekæmpelse i forbindelse
med Knæk Cancer – og ikke alle tre, som
vi har givet indtryk af i seneste nummer
af SKA NYT. Vi beklager fejlen. /SKA

Positive resultater ved 1. linjebehandling af
immunterapi og kemoterapi til NSCLC-patienter
Roche har udsendt data fra et fase III-studie, IMpower150,
hvor patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) blev
behandlet med Tecentriq i kombination med kemoterapi
og Avastin i 1. linje (forsøgsgruppen) vs. kemoterapi i
kombination med Avastin (kontrolgruppen). Studiet,
der omfattede 1202 patienter, viste 38 procent
risikoreduktion for sygdomsforværring eller
død i forhold til kontrolgruppen. Median
PFS var på 8,3 vs. 6,8 måneder i
kontrolgruppen. /SKA
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ASH 2017:
profylaktisk antibiotika
kan spare sengepladser
Myelomatosepatienter kan undgå infektioner og tidlig død,
samfundsøkonomien opnår ligeledes gevinst.

Resultaterne fra det såkaldte
TEAMM-studie – Tackling Early Morbidity and Mortality in Myeloma – viser,
at brug af antibiotikastoffet levofloxacin
giver en signifikant fordel i forhold til
både febertilfælde, antal indlæggelseskrævende infektioner og tidlig død (af
alle årsager). Det er særdeles lovende
resultater, eftersom infektioner er den
største årsag til tidlig død hos myelomatosepatienter, fortæller professor
Niels Abildgaard fra

Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital til Hæmatologisk Tidsskrift.
”Myelomatosepatienter har stor risiko
for at dø af infektioner. Det er værst lige,
når de får stillet diagnosen, og deres
sygdom er særlig aktiv. 15-20 procent
af de ældste patienter dør inden for de
første tre-seks måneder, og mere end
halvdelen dør på grund af infektion.
TEAMM-studiets resultater kan få stor
betydning for vores praksis allerede nu,
uden at komme til at lægge sundhedsvæsnet til last,” siger han.

Mindre sygehusaktivitet
I studiet har de engelske forskere
randomiseret 977 patienter til enten
at modtage placebo eller levofloxacin
250 mg gange to dagligt i de første tre
måneder efter diagnosen. Patienternes
gennemsnitsalder var 67 år. Det primære
endepunkt viste en signifikant fordel
for anvendelsen af levofloxacin. Alt i alt
konkluderer forskerne, at profylaktisk
anvendelse af 12 ugers levofloxacin til
patienter, der behandles for aktiv myelomatose, signifikant reducerer febrile
episoder og dødsfald uden at øge

”Man undgår ikke kun, at patienterne dør, man skåner dem også for lungebetændelse, indlæggelse med feber og så videre”, siger
professor Niels Abildgaard om TEAMM-studiet. Illustration: Amin, Colourbox.com
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forekomsten af behandlingsrelaterede
infektioner og sygehusinfektioner.
Niels Abildgaard glæder sig over studies
resultater, som ikke kun er til gavn for
patienterne, men også samlet set kan
spare samfundet for ressourcer. ”I løbet
af de første tre måneder døde 22 patienter i placeboarmen og kun otte i behandlingsarmen. Selvom det ikke er store tal,
er der en signifikant forskel – som opnås

med en meget lille omkostning. Man
undgår ikke kun, at patienterne dør, man
skåner dem også for lungebetændelse,
indlæggelse med feber og så videre. Det
vil være ressourcebesparende, hvis det
implementeres i dansk kontekst, fordi
man undgår en masse sygehusaktivitet,” siger professoren til Hæmatologisk
Tidsskrift. /SKA

”ressourcebesparende, hvis
det implementeres i dansk
kontekst, fordi man undgår
en masse sygehusaktivitet”

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. ASH beskæftiger sig også med benign
hæmatologi.

ASH
Annual Meeting
Teamm-studiet er blot et af
mange fund fremlagt på The
2017 ASH Annual Meeting,
9-12. december, på Georgia
World Congress Center i
Atlanta, hvor mere end 5000
abstracts blev præsenteret for
25.000 deltagere.
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CLL: ASH-studie kan ændre
praksis på danske klinikker
En B-celle-lymfom-hæmmer i tabletform giver gevinster for CLL-patienter.
Nu bliver næste kapitel at finde ud af, nøjagtigt hvilke patienter, der har gavn af
at modtage det dyre stof, så det ikke vælter budgetterne.

HENRIK REINBERG SIMONSEN, informationsmedarbejder, SKA

”Det er en meget stor opgave for os”,
siger Carsten Utoft Niemann, overlæge og ansvarlig for CLL-forskningen på
Rigshospitalets Hæmatologiske Klinik til
SKA NYT over telefonen. Patienter med
refraktær kronisk lymfatisk leukæmi
kan opnå markant forbedret PFS med
BCL-2-hæmmeren venetoclax, viser
Murano-studiet, et af årets centrale Late

LBA-2 Venetoclax
Plus Rituximab Is
Superior to Bendamustine Plus Rituximab in Patients
with Relapsed/
Refractory Chronic
Lymphocytic Leukemia - Results from
Pre-Planned Interim
Analysis of the Randomized Phase 3
Murano Study
Præsenteret på ASH Annual
Meeting 2017 som Late Breaking
Abstract, hovedforfatter er John F
Seymour, Royal Melbourne Hospital, Australien

SKA Nyt

Breaking Abstracts på ASH 2017. Stoffet,
der indtages i tabletform, er allerede
godkendt af amerikanske FDA og europæiske EMA til patienter, der har tilbagefald eller uvirksom førstelinjebehandling
og som er testet positive for 17p-deletion. Carsten Utoft Niemann vurderer, at
studiet ”muligvis” kommer til at ændre
den hjemlige behandling af CLL, som
årligt rammer op mod 500 herhjemme og
ligeledes er den mest udbredte form for
leukæmi i andre vestlige lande.

Æbler og pærer
Samtidig erkender overlægen manglerne
i Murano-studiets design, hvor man til en
vis grad sammenligner æbler og pærer:
Studiets ene arm er reelt en vedlige-

holdelsesbehandling, hvor der gives
venetoclax i to år sammen med antistoffet rituximab. Studiets anden arm er
standardbehandlingen bendamustin og
antistoffer, altså en cellegift-funderet behandling, som gives i blot seks måneder.
”Det er okay at gøre, hvis det også giver
en bedre overlevelse, men det er helt
klart en udfordring, hvordan vi skal sammenligne effekten af to behandlinger”,
som overlægen sagde til Hæmatologisk
Tidsskrift allerede, da han var på besøg
i Atlanta. ”Samtidig ser det ud til, at der
kommer et fald i PFS, når man når de 2
år, hvor behandlingen med venetoclax
stopper”, tilføjer Carsten Utoft Niemann
over telefonen til SKA NYT.

Udover en forbedring i PFS viste venetoclax-behandlingen også konsistente forbedringer i nogle sekundære
endepunkter, herunder en forbedret samlet overlevelse (OS). Venetoclax modtog Breakthrough Therapy Designation af
FDA i 2015. Foto.: Colourbox.com
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Kronisk lymfatisk leukæmi er ifølge Kræftens Bekæmpelse mest almindelig hos personer over 50 år, medianalderen ved diagnose er 70 år.
Det er den mest udbredte leukæmiform i Vesten, men halvdelen af patienterne behøver ikke øjeblikkelig behandling. Ill.: Colourbox.com

Dyr behandling
bør ikke gives til alle…
Så vidt betænkningerne ved selve
forskningsresultaterne. Noget andet er
prisen. Venxlyxto er et dyrt stof: Hver ny
CLL-patient i behandling med B-celle-lymfom-hæmmeren vil koste Carsten Utoft
Niemanns afdeling omkring 1,5 millioner kroner for to års behandling, i dag
koster standardbehandlingen med kemo
og antistoffer omkring 150 000 kroner
(i runde tal blot). Derfor er det vigtigt,
når Medicinrådet nedsætter et udvalg
for CLL – ”det sker vel på et tidspunkt,”
som Carsten Utoft Niemann siger til SKA
NYT – at drøfte, om alle med tilbagefald
af CLL skal have dette stof, eller der skal
laves nogle begrænsninger. ”Vi skal finde
nogle undergrupper, som klarer sig godt
med den nuværende behandling. Det er
en udfordring: Hvordan skal vi bruge de
her data?” siger Carsten Utoft Niemann.
Håbet er, at de data, leukæmiforskeren
og hans kollegaer henter fra både PERSIMUNE (tværfagligt forskningscenter på
Rigshospitalet omtalt i tidligere nummer
af SKA NYT, red.) og den danske CLL-database kan hjælpe med at belyse, hvem der
har bedst effekt af hvilken behandling.

… så hvem skal
modtage tabletterne?
Big data og genomisk analyse er således
måske svaret, også her, og Carsten Utoft
Niemann er centralt involveret i denne
del af arbejdet som Head of Leukemia
Laboratory på Rigshospitalet. Han er i
et tværfagligt samarbejde med blandt

andet matematikere, biostatistikere,
IT-udviklere og epidemiologer ved at
udvikle et nyt trial, som ved hjælp af en
machine learning-algoritme kan udpege
de patienter, der vil få gavn af at indtage
eksempelvis de dyre BCL-2-hæmmer-tabletter, samtidig med at man kan skåne
patienter – omkring halvdelen behøver
ikke her-og-nu behandling for denne
langsomt udviklende blodlidelse – for
unødig behandling. 50 forskere med
blandt andre Carsten Utoft Niemann som
tovholder mødtes på Comwell Hotel i
Snekkersten for i en maraton-session at
få knækket data, til gavn for fremtidens
CLL-patienter. En videnskabscamp af
denne type – initieret af Jens Lundgren
fra PERSIMUNE – er ifølge Ugeskriftet for
Læger den første af sin art i Danmark.
Carsten Utoft Niemann og hans internationale hold håber at have en publikation
klar som resultat af det intensive samarbejde inden sommer. Forhandlinger om
kliniske forsøg baseret på CLL-algoritmen
er ligeledes i gang med flere medicinalfirmaer.

Carsten
Utoft Niemann
Overlæge, ph.d., Hæmatologisk
Klinik, Rigshospitalet
Head of Leukemia Laboratory,
særlige interesseområder er CLL
og Mantle-celle-lymfom
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Forskere på SUH bag spændende
forskning til hoved-halskræft
I år indfører Sjællands Universitetshospital som de første nyt avanceret skanningsudstyr i
form af en halskrave, som kan give mere præcise billeder og diagnose.
Sjællands Universitetshospitals Forskningsenhed for avanceret billeddiagnostik har opfundet og patenteret en helt
ny avanceret teknik i form af en halskrave, der fjerner støj og forstyrrelser, som
hidtil har vanskeliggjort MR-skanninger
af halsområdet ved mistanke om hovedhalskræft.
Halskraven giver en markant forbedret
billedkvalitet på skanninger af halsområdet som, siden man i 1984 indførte
MR-skanninger, har givet udfordringer i
forhold til billedkvalitet og præcision.

Bedre billeder til brug ved
undersøgelse for hoved-halskræft
”Med det nye udstyr bliver det muligt
for os langt bedre at se, om lymfeknuder
lyser op, når vi undersøger for hovedhalskræft. Det er et stort gennembrud
inden for billeddiagnostik, og vi vil undersøge om den type udstyr, vi har opfundet
og udviklet, også kan bruges i andre
sammenhænge,” fortæller professor
Carsten Thomsen fra Sjællands Universitetshospital.
”Det har længe været en kendt udfordring at skanne halsområdet optimalt i
forbindelse med kræftdiagnose og behandling. Vi har nu en løsning, som giver
en meget høj kvalitet, og vi er stolte af at
være de første, der kan tilbyde
patienterne en meget forbedret skanning”, siger Anders Ohlhues Baandrup,
som er forskningsingeniør på Sjællands
Universitetshospital og en af hovedpersonerne bag den nye opfindelse. /SKA

Forskningsingeniør Anders Ohlhues Baandrup med halskraven.
Foto: Region Sjælland
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’Liquid biopsy’ kan
finde otte forskellige kræftformer
En international forskergruppe har afprøvet en blodprøve, som finder 70 % af
kræfttilfældene – og når det gælder æggestokkræft, finder den hele 98 %.
CancerSEEK hedder blodprøven, som
forskere har afprøvet på 1.005 personer med kræft i æggestok, lever, mave,
bugspytkirtel, spiserør, tyk- og endetarm,
lunge og bryst.
Undersøgelsen – offentliggjort i Science –
viste, at testen kan udpege 70 % af kræfttilfældene på tværs af de otte kræftformer. Det bedste resultat fandt forskerne
ved æggestokkræft, hvor hele 98 % af
patienterne blev testet positive. Næsten
lige så præcis var testen ved leverkræft,
mens den udpegede 69 % af tilfælde af
bugspytkirtelkræft. Alle forsøgspersoner
havde kræft i et tidligt stadie. Ifølge BBC
er prisen for CancerSEEK omkring 500
dollars per patient.

Skaber måske flere problemer, end
den løser
Testen blev også afprøvet på 812 personer, der ikke havde fået konstateret
kræft. Kun syv af disse blev testet posi-

tive for kræft og blev altså kategoriseret
som ’falsk-positive’.
”Tanken om at man kan finde tumorspecifik DNA i blodet er interessant, men
skaber flere problemer end den løser, ”
siger SKA’s lægelige leder, overlæge Peter
Michael Vestlev.
”Hvis en blodprøve er negativ – altså at
der ikke er tegn på cancer i den – vil den
være falsk positiv i ca. 1 % af tilfældene. Hvis man tager blodprøver i 50 års
alderen, vil den formentlig være sandt
positiv i ca. 1 % af tilfældene og falsk
negativ i 0,3 % af tilfældene. Således vil
cirka halvdelen af de positive svar være
falske, ” siger Peter Michael Vestlev – der
også spekulerer på, hvor tit man skal lave
undersøgelsen. ”Spændende ja, men på
et tidligt stadium”, konkluderer SKA’s
overlæge. /SKA

Detection and
localization of
surgically resectable
cancers with a
multi-analyte blood
test
Joshua D. Cohen, Johns Hopkins
University School of Medicine,
Baltimore, USA

Ny blodprøve viser lovende resultater med 70 % af
kirurgisk resektable kræftformer.
Foto: Colourbox.com
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CD4 og VISION/HOVON 141 CLL er begge protokoller
fra SUH, Roskilde. Foto: Region Sjælland.

De tre nyeste
hæmatologiske protokoller
fra SKA’s database

CD4

Sygdom: Lymfekræft, myelomatose
CD4-positive T lymfocytter og infektioner hos patienter med myelomatose og lymfomer behandlet med højdosis kemoterapi og autolog stamcelletransplantation
Primære endpoints:
At vurdere CD4-tallet før og efter autolog stamcelletransplantation
At korrelere CD4-tallet til infektionsrate, type og overlevelse
At vurdere behovet for profylaktisk antibiotisk behandling mhp. at optimere livskvalitet og forlænge overlevelse
Hvor: Sjællands Universitetshospital, Roskilde

VISION/HOVON 141 CLL
Fase 2
Sygdom: CLL
Et prospektivt, multicenter fase II forsøg for behandling med ibrutinib plus venetoclax af patienter med kreatinin clearance ≥ 30 ml/
min, som har modtaget tidligere behandling for kronisk lymfatisk leukæmi (RR-CLL) med eller uden TP53 aberrationer
Primært endpoint: Progressionsfri overlevelse
Hvor: Sjællands Universitetshospital, Roskilde

INDIVIDUALISERET PATIENTBEHANDLING
Prospektivt studie
Sygdom: Akut leukæmi
At øge forståelsen for sygdomsmekanismer ved akut leukæmi og udvikle en bedre diagnostik samt en målrettet og mere effektiv behandling til patienter med akut leukæmi.
At undersøge hvorvidt karakterisering af blod- og knoglemarvsceller med genchip-,
proteom-, og genmutationsanalyser, er bedre end de sædvanlige diagnostiske metoder til
at forudsige effekten af behandlingen.
Primære endpoints: At udvikle ny behandlingsstrategi til identificering og hæmning af
signaleringsmolekyler (kinaser) og signaleringsveje med fejlagtig høj aktivitet i de bloddannede celler hos patienter med akut leukæmi
Hvor: Rigshospitalet, København
SKA Nyt
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SP: Roskildes hæmatologer
beholder sekretærerne
På Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde har man designet arbejdsgange, hvor de oprindelige lægesekretæropgaver forbliver på sekretærhænder.
Blandt Sjællands Universitetshospital
blodlæger er man ”godt beskæftiget”
med Sundhedsplatformen, forsikrer
ledende overlæge Ulf Christian Frølund i
en mail til SKA NYT.
”Sundhedsplatformen er et system, der
kræver megen registrering, og det lægger
op til, at man flytter opgaver fra lægesekretærerne til lægerne. Er man tro mod
det koncept tror jeg, at hospitalerne får
svært ved at opretholde den aktivitet, de
havde forud for implementeringen af det
nye system.”

Kernekompetencer skal blive
hos de rigtige
”Det vil i hvert fald blive et problem i vores afdeling, hvor vi har stor ambulant aktivitet”, fortsætter Ulf Christian Frølund.
”Vi har derfor lavet arbejdsgange, hvor
de oprindelige lægesekretæropgaver
forbliver på sekretærhænder. Det er i
min optik en forudsætning for et velfungerende sundhedsvæsen, at de enkelte
faggrupper tildeles arbejdsopgaver, der
ligger inden for deres kernekompetencer.” /SKA
SKA NYT har også forsøgt at få en kommentar fra Onkologisk Afdelings ledende
overlæge Mads Nordahl Svendsen, men
han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Antabus brugbart mod kræft
Forskere har påvist, hvordan kræftpatienter, der tager antabus, har en lavere dødelighed. Og de har fundet
ud af, hvordan specifikke molekylære mekanismer
bevirker, at antabus rent faktisk kan gå ind og
dræbe kræftcellerne. Resultaterne er netop
offentliggjort i Nature, og studiet bygger
blandt andet på registerdata fra flere
tusinde danske alkoholikere i antabusbehandling. /SKA

Ny test for prostatakræft
afprøves i Danmark
En ny test kan med høj præcision opfange tilfælde af
aggressiv prostatakræft. Mænd i Region Midtjylland bliver de
første i Danmark til at få tilbuddet om at afprøve testen.
Den hedder sthlm3 og benyttes allerede i Sverige,
Norge og Finland. ”Den nye test er langt bedre til at
skelne mellem fredelig og behandlingskrævende – såkaldt “aggressiv” prostatakræft – end
den sædvanlige PSA-test”, siger gruppeleder Per Guldberg fra Kræftens
Bekæmpelse. /SKA
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Patienternes nye
lægefaglige talsmand
vil ikke bøje nakken
Vi skal ikke blive så ydmyge, at vi taber vores autoritet,
siger Niels Kroman på lægefaglighedens vegne.

HENRIK REINBERG SIMONSEN, informationsmedarbejder, SKA

Som kliniker i 29 år på blandt andet Rigshospitalet oplevede professor, overlæge
Niels Kroman at dokumentationsbyrden
tyngede det kliniske arbejde og mødet
med patienten. ”Sundhedsplatformen gjorde det blot
yderligere vanskeligt at være en
ordentligt arbejdende læge”,
siger han til SKA NYT. I dag kan
brystkirurgen derfor kalde sig
cheflæge hos Kræftens Bekæmpelse. En nyoprettet stilling,
hvor Niels Kroman tegner den
lægefaglige profil for den store
organisation sideløbende med,
at han fortsat bestrider kliniske
og akademiske poster. ”Stillingen her var interessant for mig,
da det handlede om formidling,
”fortæller professoren. ”Det
har jeg arbejdet med hele min karriere.
Lige så længe jeg har lavet forskning, har
jeg lavet formidling, og brystkræft er den
mest eksponerede kræftsygdom overhovedet. Derfor har jeg helt automatisk
fået en rutine i at håndtere formidling og
pressen, så derfor var jeg klædt ret godt
på til opgaven. At sætte ting i patientperspektiv er, hvad det drejer sig om for mit
vedkommende.”
I det hele taget virker kirurgen til at
have en støt og rolig hånd også i det
nye arbejde, når SKA NYT spørger ind til
mærkesager og faldgruber i en broget
ny virkelighed. ”Mærkesagen for mig har
altid været, at vi skal give patienten den
bedste behandling både fagligt og menneskeligt. Om jeg siger det som overlæge
i Region Hovedstaden, professor hos

Københavns Universitet eller cheflæge
hos Kræftens Bekæmpelse, ser jeg ingen
interessekonflikt i.”

for de sundhedsprofessionelle?
”Jeg håber meget, at de sundhedsprofessionelle vil kontakte mig, hvis de
har noget, som jeg skal bære frem som
lægefaglig talsmand for patienterne. Hvis nogen kolleger
oplever noget åbenlyst forkert
eller urimeligt, så håber jeg,
de kontakter mig og siger, her
synes vi ikke, patienten får den
hensigtsmæssige behandling.
Selvom jeg er subspecialist
inden for brystkræft, så har jeg
en bred berøringsflade både
inden for onkologien og det
kirurgiske,” understreger Niels
Kroman.

”Jeg håber meget, at de
sundhedsprofessionelle vil
kontakte mig, hvis de har
noget, som jeg skal bære
frem som lægefaglig
talsmand for patienterne.”

SKA Nyt

Den patriarkalske læge M/K
Også ambassadør for de
sundhedsprofessionelle
Niels Kroman og SKA NYT får sig en kop
kaffe serveret i Pink Floyd-krus. Vi sidder
i et hermetisk lille kontor på Rigshospitalets brystkirurgiske afsnit, som stadig
er Niels Kromans pind knapt halvdelen af
arbejdsugen. Det er som en studiehybel,
men med et majestætisk panorama over
Blegdamsvej. De grønne græsarealer og
de statelige bygninger på den modsatte
side tager sig flot ud fra det store vindue
– også på en grålig fredag eftermiddag i
januar.
SKA NYT ønsker at være et magasin, der
formidler til sundhedsprofessionelle,
som har med kræftpatienter at gøre.
Niels Kroman har sat sig for at tale patienternes sag, men hvad kan han gøre

Kender man lidt til Niels Kromans vej frem til den flotte toppost, ved
man, at det ikke har skortet på møder
med udkanten af det konventionelle
behandlingsregime.
Hvordan forholde du dig til de nye strømninger og skepsissen mod den etablerede medicin som talsmand for Kræftens
Bekæmpelse?
”Igen oplever jeg ikke noget skift i
rollen. Og jeg har været vant til at svare
patienter, at jeg kan bakke op omkring
det, hvis de føler sig styrket af en eller
anden form for behandling, og så gør det
ikke noget, at den er alternativ. Hvis de
føler, de får det bedre. Men jeg er ked
af, hvis de fravælger den konventionelle
behandling, som jeg anbefaler.
FORTSÆTTES PÅ SIDE 14
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Niels Kroman kan sagtens savne patientkontakten i sit
nye virke. ”Jeg blev læge for at hjælpe patienter i en svær
situation. Det er en stor del af ens identitet, man lægger fra
sig. Jeg har også været kirurg i 25 år”, siger Niels Kroman,
som dog stadig bliver brugt som faglig sparringspartner
ved komplicerede forløb og komplekse patienter, især når
det handler om yngre kvinder med brystkræft.
Foto: Kaare Smith

Niels Kroman
cand.med. i 1988 og dr.med. i
2001 fra Københavns Universitet.
Speciallæge i kirurgi og mammakirurgi, ansat som overlæge på
Rigshospitalet siden 2003 og i et
professorat siden 2012.
Niels Kroman tiltrådte som cheflæge hos Kræftens Bekæmpelse i
august, 2017 og beholder sit professorat på Københavns Universitet og sin nuværende afdeling,
som fra 1. juni hører under Herlev
Hospital.
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Som cheflæge hos Kræftens Bekæmpelse skal kirurgen Kroman forholde sig til en masse farmakologisk og immunterapeutisk stof. Professoren har dog fuld tillid til, at 25 års forskning giver nok indblik i forskningsmetode til, at han kan vurdere et stykke forsknings reelle perspektiver for patienten.
Også når medierne oversælger nye, lovende resultater, så det indgyder falskt håb.
Foto: Kaare Smith

Eller hvis de bruger store resurser på
en udokumenteret behandling. Den
holdning har jeg altid haft over for de
patienter, jeg har haft behandlingsansvar
over for. Og den behøver jeg ikke ændre,
fordi jeg skal dække et bredere felt.”
Hvordan angriber I det postfaktuelle,
som man hører så meget om?
”Kræftens Bekæmpelse skal fastholde, at
vi skal have evidensbaseret behandling.
I det etablerede system skal man være

DCCC ifølge
Niels Kroman
”Det vigtigste med Danish
Comprehensive Cancer Center
er at se i øjnene, at Danmark er
et lille land”, siger Niels Kroman.
”DCCC kan gøre Danmark til én
stor forskningsafdeling. Forskerne
vil få et større optageområde.
Det er nødvendigt i forhold til
internationalt samarbejde, der
skal en national deltagelse til og
ikke en regional. Så står vi meget
stærkere.”

SKA Nyt

åben over for, at folk søger nye veje. Det
skal vi tale med patienterne om. Der er
situationer, hvor alternativ behandling
kan være problematisk i forhold til vores
behandling, derfor skal vi også have
en dialog omkring det,” mener Niels
Kroman. ”Jeg vil gerne sige generelt, at
jeg ikke synes, man som læge skal være
bange for at gå ind og tage ansvar og
være lidt patriarkalsk. En som patienten
kan læne sig op ad.”
Er det ikke utidssvarende sådan at abonnere på et patriarkalsk lægesyn i en tid
med patient empowerment og lignende
strømninger?
”Som jeg hørte en patient sige for nylig:
Vi er ved at nå dertil, hvor man tror mere
på naboen end på sagkundskaben. Det,
tror jeg, er en meget farlig udvikling.
Her skal jeg som cheflæge i Kræftens Bekæmpelse bestemt ikke bøje nakken. Vi
skal ikke blive så ydmyge og imødekommende, at vi fuldstændig taber autoritet.
Vi skal være venlige og imødekommende, men også stå fast på det, vi ved.”

Misforstået patientinddragelse

Men kan Kræftens Bekæmpelse ikke risikere at fremmedgøre patienterne, som
vil nye veje end ad det etablerede spor?
”Jeg hører nogle gange fra patienter, at
de kommer ind til lægen og de bliver

spurgt Hvad synes du selv? Jeg er klart af
den opfattelse, at kræftlægen skal sige
til patienten, så han kan forstå det: Du
fejler sådan og sådan, jeg mener, det her
og det her er den bedste behandling for
dig. Der kan være situationer, hvor valget ikke er entydigt, men det skal starte
med, at lægen lægger sin faglighed på
bordet. Derefter kan man tage en dialog.
Det er misforstået patientinddragelse ellers: Patienten skal have en klar fornemmelse af, hvad lægen mener. Hvis denne
holdning er overleveret til patienten, så
er man lykkedes. Så kan patienten derefter så tage en anden beslutning, som
man kan være enig eller uenig med. Så
må man argumentere. Og kunsten er, at
der ikke er to, der skal have det forklaret
på samme måde.”
Kræft er et mægtigt sygdomsområde,
der opnår kæmpe opmærksomhed og
bevillinger. Kan man ikke risikere, at det
giver bagslag. Andre områder føler sig
forsømte, som om I tager hele kagen?
”Det snakker vi faktisk meget om hos
Kræftens Bekæmpelse. Vi er den største
og den stærkeste patientorganisation. Vi
vil meget gerne være den gode storebror”, siger Niels Kroman med et lille
grin. ”Pippi Langstrømpe har sagt: Hvis
man er meget stærk, skal man også være
meget god. Og vi kan måske initiere

SAMFUND + MENNESKER

Kirurgien er stadig den grundlæggende kræftbehandling, når det gælder svulster. Det er først
langt ude i fremtiden, at den ikke spiller en central rolle. Men der er et kvalificeret håb om,
at vi i en overskuelig fremtid i højere grad kan gå fra operative til diagnostiske indgreb, siger
brystkirurgen.
Foto: Kaare Smith

samarbejder med andre patientorganisationer. Som med Røgfri Fremtid kan vi
eksempelvis samarbejde med Hjerteforeningen, som jeg godt ved, også er en
stor forening.”

Uafhængig, offentlig forskning på
dagsordenen!
Niels Kroman har sammen med snart
forhenværende direktør Leif Vestergaard
været i Politiken og slå et slag for den
frie, uafhængige forskning. SKA NYT vil
gerne blive klogere på, hvad fri forskning
indebærer midt i den travle vrimmel,
som er det moderne sygehus.
”Den frie forskning – og her er det underordnet, om det er Kræftens Bekæmpelse eller det offentlige, der finansierer
– skal være forskning, som medicinalindustrien ikke har nogen interesse i.
At udvikle ny medicin ligger overordnet
set fint i industriens hænder. Vi har haft
fokus på i pressen, at medicin, der er
gået af patent, kan man ikke forvente, at
industrien undersøger for ikke-opdagede
effekter. Kræftens Bekæmpelse har støttet forskning, der har sandsynliggjort, at
antabus og kolesterolsænkende medicin kan bruges i behandlingen af kræft.
Men stofferne har meget lille avance,
så man kan ikke forvente, at industrien
vil bruge mange penge på at forske. Her
skal frie forskningsmidler til. Derudover

er der naturligvis forskning i senfølger og
rehabilitering, hvor det absolut er, om
jeg så må sige, vores ansvar, at der bliver
forsket.”
Hvordan opnår vi gennemskuelig offentlig forskning, som I har efterlyst?
”Man skal sige tydeligt: Hvad har vi taget
fra budgettet og brugt til forskning?
Lige nu er der stor del af det, som de
offentlige siger, de bruger til forskning,
der for eksempel er lægers arbejde i
fritiden med at lave forskning og faglige
forbedringer. Hvis du bruger så og så
mange timer på det, så værdisætter man
de forbrugte antal timer, og så ser det
pludselig ud som et meget stort beløb.
Det ligner et beløb, som det offentlige
har afsat til forskning. Men jeg synes ikke
det er timer afsat til forskning, medmindre tiden er skemasat som forskningstid.
Det er ikke rimeligt at man værdisætter
frivilligt arbejde og så siger, det er vores
bidrag. Det er for kreativt. ”
”Det er heller ikke fair, synes jeg, at man
tager 15 % i administrationsgebyr fra
forskere på hospitalet, der opnår ekstern
støtte til deres projekter,” tilføjer Niels
Kroman.

Færre skåltaler, mere handling

Hvis jeg var hospitalsdirektør og ville
imødekomme dig, hvad gjorde jeg så på
mandag?
”Hospitalsdirektøren er presset af krav
om produktion. Patienterne går forud
for alt andet. Men jeg synes, hospitalsdirektøren skal være lidt mere kritisk
og være med til at lave en åbenhed og
synlighed omkring forskning og produktion. Der er lidt for mange flotte skåltaler
på direktionsniveau, men når vi kommer
ned til daglig praksis, så er det forskningen, der bliver prioriteret lavest.”
Og som det vil være mange med en blot
overfladisk kendskab til den klart talende Niels Kroman bekendt, er det ikke i
Sundhedsplatformen, at vi her og nu skal
hente vores håb, ifølge professoren.
”Sundhedsplatformen fremmer ikke muligheden for uafhængig og fri forskning,
som det er lige nu. Hvis den teoretisk set
fungerede optimalt, kunne den understøtte forskning. Men hvornår gør den
det? Alene den manglende indberetning
til vores databaser lige nu er en katastrofe for verdens måske bedste epidemiologiske forskning. Jeg tvivler på, det bliver
rettet helt op. Vi får nogle årgange, hvor
man ikke rigtig kan bruge data fra Region
Hovedstaden. ”
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”Kommunerne
ønsker det her”
Herlev og Gentofte Hospital har ansat to kræftrehabiliteringssygeplejersker til at skabe systematik
i rehabiliteringsarbejdet, øget indsigt i mulighederne for patienterne og et yderligere styrket
samarbejdet mellem hospitalerne og blandt andet de ni kommuner i Planområde Midt.

HENRIK REINBERG SIMONSEN, informationsmedarbejder, SKA

Herlev og Gentofte Hospitals nye
kræftrehabiliteringssygeplejersker går
ydmygt til opgaven. ”Vi står foran en
kæmpe opgave, da rehabiliteringstanken
er en kultur vi skal forsøge at forankre på
hospitalet. Heldigvis tænker mange afdelinger allerede rehabilitering ind i patienternes forløb”, understreger de flere
gange for SKA NYT. Camilla Lindhardt og
Heidi Terndrup har i tandem siden januar
2017 arbejdet på at forankre, fæstne og
systematisere kræftrehabiliteringen. Det
sker ud fra de tanker og henstillinger, der

Danmarks største
kommunale
samarbejde omkring
kræftrehabilitering
Formålet med det tværkommunale samarbejde i Planområde Midt
om rehabilitering og palliation i
forbindelse med kræft er at sikre,
at kræftsyge borgere fra Ballerup,
Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Furesø
og Egedal, Rudersdal, Gentofte og
Lyngby- Taarbæk Kommune får
tilbudt målrettede rehabiliterende og palliative indsatser af høj
faglig kvalitet. Det er centralt, at
de involverede kommuners ressourcer udnyttes mest effektivt,
således at det er muligt at have
flere forskellige og differentierede
tilbud til gavn for forskellige.
Kilde: Sundhedskommunikation

SKA Nyt

er nedfældet i kølvandet på Kræftplan III
fra 2013.
”Der skal fokus på behov for palliation og
rehabilitering lige fra behandlingsstart.
Hospitalet skal have et stærkt behandlingsfokusog samtidig sikre fokus på
hverdagslivet med og efter kræftsygdom.
For som bekendt, kan kræftsygdom og
behandling få væsentlige fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle følgevirkninger for både patienten og de pårørende”,
forklarer Camilla Lindhardt.
Herlev og Gentofte Hospitals vicedirektør Pernille Slebsager siger til Dagens
Medicin: ”Mange kræftpatienter har
forløb på tværs af både afdelinger og
hospitaler, og her kan de to rehabiliteringssygeplejersker gøre en forskel. De
skaber overblik og koordinerer indsatsen
for at sikre, at patienten får de rigtige
tilbud – og samtidig er de kommunernes
indgang til hospitalet”.

Det hele er ikke sat i struktur endnu.
Region Hovedstadens implementeringsplan for det nationale forløbsprogram
for Rehabilitering og Palliation ved Kræft
Rehabilitering og Palliation
ved kræft

Implementeringsplan for forløbsprogram
for rehabilitering og palliation i forbindelse
med kræft. For hospitaler, kommuner og
almen praksis i Region Hovedstaden

Kræftplan III i aktion
Der er således nok at tage fat på i de
to nyoprettede stillinger. De to sygeplejersker er i gang med at opbygge,
hvordan de første rehabiliteringstiltag
skal struktureres tidligt i den kræftsyge patients forløb. ”Overordnet er det
allerede defineret i Sundhedsstyrelsens opfølgningsplaner for de enkelte
diagnoser, hvornår hospitalet skal tilbyde
patienten en såkaldt behovsvurdering.
Men for at sikre at implementeringen
giver mening i hvert eneste patientforløb
her på Herlev og Gentofte Hospital har vi
gennemgået samtlige behandlingsforløb
med de enkelte afdelinger, så behovsvurderingen ligger mest hensigtsmæssigt
for patienten”.

Godkendt af Den Administrerende Styregruppe, november 2014

Figur 1: Region Hovedstadens implementeringsprogram for
kræftrehabilitering og palliation.
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siger noget om, hvad kommunen skal varetage, og hvad skal hospitalet varetage.
I udmøntningsplanen for Kræftplan III er
der afsat 40 millioner årligt fra 2013 og
frem til at understøtte kræftrehabilitering. Der skal fokus på patientens behov
for rehabilitering, lige fra behandlingsstart og så igennem behandlingsforløbet og igennem opfølgningsforløbet.
Implementeringsplanen – layoutet i et
appetitligt format med en skarp lyserød
farve – er den centrale køreplan for en
stor del af sygeplejerskernes arbejde
(figur 1).
Hvilken slags patienter møder I typisk?
”Man kan ikke sige det sådan”, siger
Heidi Terndrup. ”Vi skal sikre, at ALLE
kræftpatienter får mulighed for at tale
om deres behov for støtte. En stor del af
patienterne søger selv viden og henvender sig til tilbuddene eksempelvis i
kommunen eller i Kræftens Bekæmpelse.
Vi skal også sikre den gruppe patienter,
som måske ikke har de samme ressour-

cer. De skal have samme mulighed for
hjælp og støtte. Vi skal mindske uligheden i sundhed”
Camilla Lindhardt og Heidi Kallehauge
Terndrup skal være praksisnære, samtidig med at de skal gennemskue strukturer og snitflader og få enderne til at
mødes bedre i den daglige klinik.
”Behovsvurderingerne skaber en mulighed for, at det er patientens ’dagsorden’
og patientens oplevede udfordringer i
hverdagslivet, der bliver fokus for samtalen, fremfor den sundhedsprofessionelles ’dagsorden’, som måske kan være
præget af et mere behandlingsmæssigt
fokus,”siger Camilla Lindhardt og henter
det støtteark til behovssamtalen, som
Region Hovedstaden har udarbejdet
(figur 2). Støtteskemaet bliver lavet på
regional basis.Region Hovedstadens
støtteark benytter pointafgivelser, fritekstmuligheder og ja/nej-spørgsmål til
at skabe et billede af patientens rehabiliteringsbehov – fra tristhed til slimhindeproblemer.

Til dig og dine pårørende

1

Støtte til livet med kræft
Forberedelsesskema – en hjælp til dig – forud for samtale om rehabilitering og palliation
Din kræftsygdom og behandling kan medføre symptomer og forandringer i hverdagen, som du og dine pårørende kan opleve som
belastende. Skemaet hjælper dig med at finde frem til de problemer, der fylder mest. Du kan bruge skemaet som forberedelse
til samtale med personalet, så du får den rigtige hjælp og støtte. Du bestemmer selv, om du vil bruge skemaet og behøver ikke
aflevere det til nogen. Det kan være en god idé, at du udfylder skemaet sammen med dine nærmeste, som eventuelt også kan
deltage i samtalen.

Problemer/udfordringer i hverdagen, som du gerne vil tale om
Marker ved at sætte kryds i ja eller nej rubrikkerne, hvilke problemer eller udfordringer du/I oplever i hverdagen.

Udfordringer med de daglige gøremål

Jeg får støtte fra

Ja Nej

Ja Nej

Indkøb, madlavning, vask af tøj mm
Børnepasning
Bad og påklædning
Boligforhold
Forsikring/økonomi
Transport
Arbejde/skole
Hjælpemidler
At tage medicin

Udfordringer i dit sociale liv
Ja Nej
Børn
Arbejde
Partner/samlever
Netværk fx venner, bekendte, kollegaer
Helbredsproblemer blandt dine nærmeste
At leve godt/sundt
At være sammen med andre
At dyrke fritidsinteresser, fx hobby, sport eller lign.
At følge min tro og deltagelse i trosmæssigt fællesskab
At have nogen at dele bekymringer og tanker med

Min familie
Omgangskreds, venner
Kommunal hjælp fx hjemmepleje,
sagsbehandler, jobcenter
Egen læge
Hospital
Andre

Fysiske og psykiske udfordringer
Ja Nej
Træthed/manglende energi/søvn
Smerter
Nedsat syn/hørelse
Vejrtrækning
Mad/drikke
Kvalme/opkastninger
Forstoppelse/diarre
Infektion/feber
Kropslugt
Vandladning
Hud/slimhinder/sår
Nedsat bevægelighed og muskelkraft
Hævelse af fx arme/ben/hals
Svimmelhed/balance
Føleforstyrrelser
Seksualitet
Mulighed for at få børn
Udseende
Hukommelse/koncentration
Tanker om døden
Frygt/angst
Nervøsitet/bekymring
Tristhed/sorg
maj 2014

Figur 2: Støtteskema til brug i klinikken i Region Hovedstaden

Indsats
på rette
tidspunkt i
forløbet

Kan man gøre
brugen af dem
obligatorisk?
Heidi Terndrup:
”Det er obligatorisk, at vi skal
tilbyde samtalen, samtidig er
det regionalt
bestemt, at
støttearket skal
udleveres som
forberedelse.
Men vi kan
jo ikke tvinge
patienten til at
bruge det. Det
er et tilbud, og
vi skal sikre,
at personalet
også føler sig
klædt på til at
bruge arket i
samtalen.”.
Rehabiliteringsindsatsen
er som sagt,
tilrettelagt
efter kræftpakkeforløbet

og opfølgningsplanerne, understreger
de. ”Hvis du har en koloncancerpatient,
der først bliver set, udredt og opereret i
kirurgisk afdeling, så vil det typisk være
der, i kirurgisk afdeling, at første samtale
ligger,” eksemplificerer Heidi Terndrup.
”Men hvis patienten eksempelvis skal
videre til en onkologisk afdeling bagefter
og have noget medicinsk behandling,
og så måske videre til Rigshospitalet for
yderligere behandling, så prøver vi at
kigge på, ok, hvornår giver det mening
for den enkelte patient. Under udredningen giver det næppe mening for ret
mange. Så laver vi en aftale på tværs af
de involverede afdelinger: Ved de her
diagnosegrupper er det onkologisk afdeling, der udleverer støtteskemaerne og
tager samtalen. Det bliver ikke kun defineret ud fra kræftpakkeforløbene, men
også ud fra, hvornår det giver mening for
patienten. ”
Camilla Lindhardt: ”Det er også vigtigt
at sige, at nogle afdelinger allerede har
behovsvurderinger for deres patienter”.
De to kræftrehabiliteringssygeplejersker
er nået frem til, at de som udgangspunkt
ikke ser så mange patienter selv, men
mere arbejder i maskinrummet for at få
hele patientrejsen til at glide så sømløst
og meningsfuldt som muligt. ”Det er
personalet på afdelingerne, der kender
patienterne”, som Heidi Terndrup siger.
”Så kan de så, personalet, henvende sig
til os. Eller ringe til os og sige: Det her
forløb er komplekst. Måske kan det give
mening, at det er os, der tager den i
visse tilfælde”.

Undervisning af personalet
De to kræftrehabiliteringssygeplejersker
har, i samarbejde med afdelingsledelser
og ressourcepersoner, udarbejdet en
individuel plan for hver afdeling: Hvad er
der brug for af sparring, kurser og undervisning for, at afdelingerne kan komme i
mål med de her krav? I hvilke henseender skal læger og sygeplejersker klædes på i forhold til denne kæmpestore
rehabiliteringsopgave? ”Vi er i fuld gang
med at undervise personalet i forskellige
relevante emner. Eksempelvis omkring
de kommunale rehabiliteringsforløb og
hvad dette indebærer, så personalet måske oplever sig mere kompetente til at
have en samtale med patienten om disse
forløb”, siger Camilla Lindhardt.

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE
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Camilla Lindhardt
Et hospital som Herlev Hospital har et behandlingsfokus, som Heidi Terndrup og
Camilla Lindhardt skal arbejde med at udvide. Foto: Region Hovedstaden

”Det kan også være undervisning i
forberedelsesskemaet, man bruger i
behovsvurderingssamtalerne. Hvordan
tager man udgangspunkt i skemaet på en
brugbar måde? Hvad hvis patienten har
sat ”krydser” i de fleste felter i skemaet
– skal jeg så som sundhedsprofessionel
have svarene på det hele? Og andre emner, der kan være en barriere for brugen
af skemaet”. Derfor vil de to sygeplejersker klarlægge og synliggøre tanken bag
behovsvurderingerne for hver afdeling.
Og i det hele taget ridse området op, så
afdelingerne bliver i stand til at henvise
til specialiserede tilbud på hospitalet,
andre tilbud fra kommunerne, Kræftens
Bekæmpelse og andre patientforeninger.

Vi skal kende hinanden
Det tværsektorielle er den største
udfordring i et hypermoderne sundhedsvæsen, hører man ofte. Og Camilla
Lindhardt og Heidi Terndrup er blevet
placeret lige i brechen. Deres egentlige
arbejdsområde er nede i selve snitfladerne.
”Silonedbrydning sker via kendskab
til hinanden”, siger de samstemmigt.
Repræsentanter fra Planområde Midt er
inviteret til dialogmøder om kræftrehabilitering. Det har givet stor gevinst at få
ansigt på for begge parter, og klinikerne
er blevet klogere på den vifte af muligheder, rådgivning og tilbud, der faktisk er
for patienter ude i kommunerne.
Planområde Midt dækker over i alt ni
storkøbenhavnske kommuner med tilknytning til Herlev og Gentofte Hospital,
der har indgået et tværkommunalt samarbejde om kræftrehabilitering.
Kan kommunerne bære den her kæmpe
rehabiliteringsopgave?
Camilla Lindhardt, der selv har erfaring
SKA Nyt

med at arbejde i kommunalt regi, siger:
”80 % af pengene til kræftrehabilitering
er gået til kommunerne. 20 % til hospitalerne. Det, vi hører fra Planområde
Midt, er: Kommunerne ønsker det her.
Silonedbrydningen. Der er et stort ønske
om at samarbejde. De har nogle diagnosegrupper, som de ikke får henvist
særligt mange af, og det er jo ikke fordi,
at de ikke er der. Når man går sammen ni
kommuner, kan man måske også bedre
løfte det”.
Heidi Terndrup supplerer sin kollega:
”Vores fornemste opgave bliver her at
formidle til personalet på hospitalet,
hvad der ligger hos kommunerne, og
hvad der hører til på hospitalet, som eksempelvis lymfødem-behandling. Bygge
broer udadtil. Vi laver informationsmøder til patienter og pårørende, skræddersyede programmer i samarbejde med
Rigshospitalet, kommunerne og Kræftens Bekæmpelse: Hvilke muligheder for
støtte er der til mig? Også her styrker vi
det gode samarbejde.”
Det første informationsmøde er afholdt,
siden interviewet fandt sted. Sygeplejerskerne rapporterer, at det gik rigtig godt,
deltagerne fandt indholdet brugbart og
vil anbefale mødet til andre.
Og som en fysisk manifestation af de
mange indsatser er Kræftens Bekæmpelse lige nu ved at bygge det syvende
LIVSRUM, et center for rådgivning og rehabilitering, i hjertet af Herlev Hospital,
få skridt fra Camilla Lindhardt og Heidi
Terndrups kontor. Det nye arkitekttegnede hus forventes taget i brug i 2018.

Tidligere forløbskoordinator i
Egedal Sundhedscenter
17 års erfaring som sygeplejerske
overvejende på Herlev Hospital,
både inden for onkologi og en
lang række andre specialer
Diplommoduler fra Den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse

Heidi Terndrup

Tidligere sygeplejerske på Onkologisk Afdeling R, Team UG, Herlev
Hospital og Onkologisk Klinik på
Rigshospitalet, hvor hun var ansat
i 8 år
Klinisk vejlederdiplom fra Metropol, i gang med Region Hovedstadens Forbedringsuddannelse

LIVSRUM
Kræftens Bekæmpelse og Realdania bygger den syvende og sidste
kræftrådgivning i projekt Livsrum i Herlev. Kræftrådgivningen
etableres efter principperne om
helende arkitektur og vil invitere
kræftpatienter og pårørende til ro
og frirum lige ved den pulserende
ringvej ved Herlev Hospital.
Kilde: Cancer.dk

Arkitekttegning af Danmarks syvende
livsrum.
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Rådgivningsleder Else Carlstedt:
Et rigtig godt samarbejde mellem kommunerne
og Kræftens Bekæmpelse
I Region Hovedstaden har Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger gennem flere år
samarbejdet med de omkringliggende kommuner om at tilbyde de kræftramte borgere
en relevant rehabilitering.
Allerød, Hillerød, Fredensborg og
Hørsholm har valgt at samarbejde med
kræftrådgivningen i Hillerød om 4 årlige
kursusforløb rettet mod kræftramte
borgere.
Samarbejdet med Kræftrådgivningen i
Hillerød består i, at ansatte fra kræftrådgivningen varetager de fleste af oplæggene på kurserne. Fysioterapeuter fra de
involverede kommuner varetager oplæg
under overskriften Rør dig godt.
”Fordelen ved samarbejdet er, at også
nogle af landets mindre kommuner,
som kan have svært ved at rekruttere
tilstrækkeligt mange borgere med kræft

til holdundervisning, kan have et relativt
hyppigt tilbud”, siger leder af Kræftrådgivningen Hillerød, Else Carlstedt, til SKA
NYT.

Redskaber til hverdagen
Kurset tager afsæt i konceptet: Ditliv,
som Kræftens Bekæmpelse udviklede i
2012 i samarbejde med flere eksperter.
Ditliv-kurser udbydes i flere af landets
kræftrådgivninger og præsenterer
kræftramte og deres pårørende for
viden, inspiration, gode råd og enkle
redskaber til hverdagen.
I Hillerød har man valgt at lægge endnu

et emne på: Kommuniker godt. ”Vi ved,
at mange familier også udfordres på det
område, når et kræftbehandlingsforløb
bliver en del af dagligdagen”, siger Else
Carlstedt. I aftalen mellem Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og
Indenrigs- og sundhedsministeriet: Fælles
udmøntningsplan for Kræftplan III, 27.
maj 2011 beskrives rammer og ansvarsplacering for kræftrehabilitering. Der står
blandt andet: ”Kommunernes samarbejde med Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger og lokalforeninger er et oplagt
udgangspunkt for dette arbejde”. /SKA

Samarbejdet med Kræftrådgivningen i Hillerød består i, at ansatte fra kræftrådgivningen varetager de fleste af oplæggene på kurserne.
Fysioterapeuter fra de involverede kommuner varetager oplæg under overskriften Rør dig godt. Foto: Jan Sluimer, Colourbox.com
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Ny rapport tager temperaturen
på kræftrehabiliteringen
REHPA har kortlagt indsatsen i Danmark på hospitaler og i kommuner.
Ny rapport viser en stor udvikling inden
for kræftrehabilitering efter kræftplan III.
Den viser også, at mange patienter ikke
får den hjælp, de burde. ”Kortlægningen
har fulgt patientens vej igennem systemet, så vi har undersøgt praksis både
på hospitaler og i kommuner, og vi kan

blandt andet se at langt fra alle patienter
får identificeret deres behov for kræftrehabilitering.” siger Jette Thuesen, en af
forskerne bag rapporten ”Kræftrehabilitering i Danmark – kortlægning af praksis
på hospitaler og i kommuner”. /SKA

Anbefalinger for fortsat udvikling
af kræftrehabilitering
REHPA kommer med fem anbefalinger på baggrund af kortlægningen:
· Der er brug for at gentænke behovsvurderingspraksis, hvis behovsvurderingen skal leve op til
· forløbsprogrammets intention om, at alle patienter skal have identificeret behov for både rehabilitering og palliation.
· Det tværsektorielle samarbejde skal styrkes, især hvad angår opgavedeling og hospitalernes kendskab og tillid til
kommunal kræftrehabilitering, hvis patienter systematisk skal henvises til relevante rehabiliteringsindsatser.
· Der skal udvikles mere ensartede kræftrehabiliteringsindsatser og evalueringsmetoder.
· Der skal udvikles faglige retningslinjer for kræftrehabilitering, og det skal evalueres, hvordan de efterleves i praksis.
· Der skal større fokus på rehabilitering ved fremskreden kræft og på palliativ indsats i relation til kræftrehabilitering.
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Ny kræftrehabiliteringssygeplejerske
på Rigshospitalet
Rigshospitalet har ansat Charlotte Bille
Pedersen som kræftrehabiliteringssygeplejerske. Hun kommer fra en
stilling i Ballerup kommune. Hun har her
blandt andet planlagt og koordineret
undervisning af borgere i forbindelse
med forløbsprogrammer. Charlotte har
onkologisk erfaring fra Herlev Hospital og
fra Rigshospitalet, desuden har hun en
master i sundhedspædagogik. /SKA
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Tal der tæller

60 %
af supermarkeder, kiosker og tankstationer
i hele landet brød loven om tobakssalg til
mindreårige, da Politiken lavede stikprøver
fra april til oktober i 2017

KILDE: Dagbladet Politiken, januar, 2018 (132 ud af 221 butikker)
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Status på
Medicinrådets arbejde
Medicinrådet, som er afløseren for KRIS
(Koordineringsrådet for ibrugtagelse
af sygehusmedicin) og RADS (Rådet for
Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin), har
nu eksisteret i et år. Derfor er det tid til,
som den ene af rådets formænd, at gøre
status over, hvad der har fyldt i arbejdet
det forgangne år. Her kan jeg primært
pege på to ting, nemlig vurdering og anbefaling af nye lægemidler, samt spørgsmålet om habilitet i fagudvalgene.
Prioritering i brug af nye lægemidler er
ikke en ny disciplin i sundhedsvæsenet.
Det sker løbende og er styret af klinikerne. Men mange klinikere føler, at prioriteringen bliver stadigt sværere, samtidig
med at samfundets forventninger til ny
medicin er stigende i et omfang, der
langt overgår, hvad kliniske undersøgelser kan begrunde. Endvidere har der
gennem årene tilbagevendende været
den udfordring, at priserne er konstant
stigende. Netop derfor nedsatte Danske Regioner for år tilbage KRIS.
I KRIS’ levetid blev næsten
200 medikamenter/
indikationer vurderet, hovedparten i
relation til kræftbehandling. Ikke
alle anbefalinger
fra KRIS var lige
populære, men
vi havde gode
og udviklende
diskussioner.
Foto: Region Hovedstaden
Overordnet blev
SKA Nyt

langt de fleste beslutninger accepteret
og efterlevet, og det tror jeg kun skete,
fordi grundlaget for beslutningerne var
gennemarbejdet.

Fortsat diskussion om evidens
Under et møde i DSKO (Dansk Selskab
for Klinisk Onkologi) blev tilhørerne
spurgt, hvor stor en forskel i progressionsfri overlevelse eller overlevelse, der
var klinisk meningsfuld. Svaret var ca. 3 4 måneder. Men omsat til praksis kan jeg
se, at når det gælder egne patienter, så
hælder man mere til 1 - 2 måneder. Det
er nok her, et af de største dilemmaer i
forhold til prioritering fortsat ligger. For
vi ved godt, at vi næsten aldrig kan finde
den samme forbedring, når vi ser på ’real
life’- data og sammenligner dem med
data fra studierne. Når vi i KRIS derfor
bad om en status på, hvordan det gik
for et specifikt lægemiddel i Danmark,
kunne svaret meget vel lyde: ’vi har fulgt
de kriterier, som var til stede i studiet,
men vi kan ikke genfinde den samme
forbedring som i forsøget, der ligger til
grund for godkendelse af medicinen’.
Jeg er sikker på, at vi også i Medicinrådet vil få mange udfordrende
faglige diskussioner, fordi det
er vanskeligt at vurdere
den faglige evidens, når
der ofte kun foreligger
ét studie. En yderligere
udfordring er dér, hvor
flere lægemidler med
samme virkningsmekanisme har forskellige resultater i de
få studier, der ligger
til grund for godkendelserne. Vi har
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allerede fået en smagsprøve på dette i
relation til bedømmelse af immunterapi,
hvor jeg reelt ikke tror, der er forskel på
lægemidlerne, men hvor brug af forskellige markører og måske uforklarlige

kan kritiseres for at have tilknytning til
forskellige firmaer. Kunsten er at bevare
det gode samarbejde med de forskellige
firmaer, samtidig med at der sikres faglig
rådgivning af offentlige råd og instituti-

I Medicinrådet har vi allerede meget
travlt, og intet tyder på, at det bliver
mindre de næste år, for der er rigtig
mange nye lægemidler og indikationer
på vej. Kunsten bliver at træffe kloge

”I Medicinrådet har vi allerede meget
travlt, og intet tyder på, at det bliver
mindre de næste år”
tilfældigheder kan få det til at se ud som
om, at der kan være en forskel. Derfor
tror jeg, at vi kommer til at efterspørge
data, der vil sætte os i stand til bedre
at kunne sammenligne lægemidler med
stort set samme virkningsmekanisme.

Pris med i vurderingen
I tiden med KRIS sagde mange onkologer,
at de ville foretrække, at vi også kunne
tage prisen med i vurderingen af et lægemiddel, fordi det ville give mere gennemskuelighed i prioriteringen. Det er blevet
hørt, og i Medicinrådet, som startede
sit arbejde 1. januar 2017, vurderer vi,
om den kliniske effekt står mål med de
omkostninger, der er ved brug af lægemidlet. Jeg er sikker på, at dette i nogle
tilfælde giver større uenighed, end hvad
vi har oplevet i relation til beslutninger i
KRIS. Mit håb er dog, at anbefalingerne
fra Medicinrådet vil blive respekteret,
fordi også de hviler på et grundlag, som
er fagligt gennemarbejdet og afvejet.

Fagudvalgenes habilitet i fokus
Fagudvalgene er helt centrale for processerne i Medicinrådet. Det er der, den
faglige ekspertise er til stede, og det er
ofte medlemmer af fagudvalgene, der
senere skal implementere beslutningerne i praksis. Nogle vil så spørge, hvorfor
vi har strammet reglerne, så det reelt er
blevet sværere at blive erklæret habil,
når man indstilles til fagudvalget, og
dermed også sværere at blive medlem af
fagudvalg.
Det er rigtigt, at vi i Medicinrådet har
lagt meget vægt på habilitetsproblematikken. Det har vi gjort, fordi det er afgørende, at fagudvalgets medlemmer ikke

oner. Uanset hvad man selv opfatter, så
påvirkes man – også som faglig ekspert
– af tætte samarbejder med andre. Jeg
er sikker på, at flere oplever, at de arbejde bedre sammen med nogle firmaer
end andre, men i Medicinrådet må vores
anbefalinger og arbejde ikke influeres af
personlige præferencer.
Derfor skal Medicinrådet selvfølgelig
følge forvaltningsloven, når der skal findes medlemmer til fagudvalgene. I hvert
tilfælde er det en konkret vurdering,
hvor nogle oplysninger vægter tungere
end andre. Det er der skrevet meget om
i forskellige medier, men det afgørende
for mig er, at vi grundigt undersøger, om
de fagfolk, der skal sidde i udvalgene,
dels er uden interessekonflikter, dels besidder den faglige viden, som er nødvendig for fagudvalget. Hvis vi kommer i den
situation, at det er svært at rekruttere,
så må vi i hvert enkelt tilfælde vurdere,
hvordan vi bedst sikrer fagligheden i udvalgene, samtidig med at vi minimerer risikoen for, at der sættes spørgsmålstegn
ved rapporterne. I den sidste ende er det
Medicinrådet, der kommer med anbefalingerne, og her tages beslutningerne af
fuldt habile medlemmer. Personligt kan
jeg i øvrigt oplyse, at jeg gennem mange
år har været underlagt langt strengere
krav til habilitet som rådgiver for EMA
(European Medicines Agency) end dem,
vi i Medicinrådet finder ønskelige. Jeg er
dog sikker på, at habilitetsspørgsmålet i
nær fremtid vil fylde langt mindre, fordi
vi har fundet andre måder at finansiere eksempelvis kongresdeltagelse end
direkte kontakt mellem den enkelte læge
og et firma.

beslutninger på baggrund af fagudvalgenes rapporter, og for fagudvalgenes
vedkommende at gennemskue og kritisk
gennemgå de data, der er til rådighed,
når vi skal omsætte resultaterne fra et
studie til daglig klinisk praksis.

Steen
Werner Hansen
Steen Werner Hansen har været
vicedirektør på Herlev Hospital siden april 2012 og er i dag
vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital. Han er desuden
formand for Medicinrådet og
tilknyttet European Medicines
Agency (EMA) som ekspert inden
for onkologi. Fra 2000 -2002 var
Steen Werner Hansen kontorchef
i Sundhedsstyrelsen, derefter var
han i ti år lægelig direktør og vicedirektør på Bispebjerg Hospital.
Steen Werner Hansen har tidligere været ansat på Herlev Hospital
på Onkologisk Afdeling i 1994,
hvor han var i seks år – heraf de
seneste fire som overlæge. Steen
Werner Hansen er uddannet læge
fra Københavns Universitet i 1978
og speciallæge i intern medicin.
Dr. Med. i 1993.
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Flyttedag for
behovsvurderingerne
Hvor leves hverdagslivet? Det gør det hjemme. For patienterne kan det være
svært at forestille sig, hvor træt man egentlig bliver, når man er hjemme.
Behovsvurdering, genoptræningsplaner, udskrivelsesnotater, kontakt mellem kommune og hospital, information om
rehabiliterende indsatser i de enkelte kommuner og så videre og så videre. Det er alt sammen eksempler på begreber,
der er i spil, når en patient med kræft udskrives fra hospitalet til hjemmet.
Begreber, som alle, der arbejder med kræft, kan nikke genkendende til.
For år tilbage blev det vedtaget, at den rehabiliterende indsats skal ligge i kommunerne – medmindre det er en specialiseret indsats, så ligger indsatsen, tilbuddet, i hospitalsregi.
Der er netop udgivet en rapport fra REHPA, ”Kræftrehabilitering i Danmark”, som kortlægger den rehabiliterende
indsats på hospitaler og i kommuner i Danmark.
Min fornemmelse af, at vi i hospitalsregi kan blive bedre til
at informere om de kommunale tilbud underbygges af tal fra
min egen praksis samt af resultaterne i rapporten. Kommunerne står klar med flotte tilbud indenfor rehabilitering,
men det er svært for personalet i sekundær sektor at danne
sig et overblik. Det kan der være rigtig mange gode grunde
til, men en af dem tror jeg skal findes i den alenlange liste af
dokumentation, som enhver udskrivelse fordrer.

Ditte Naundrup Therkildsen
Faglig konsulent, tidligere formand for FSK
udviklingssygeplejerske, Hæmatologisk Afdeling
X, Odense Universitetshospital
Master i humanistisk sundhedsvidenskab og
praksisudvikling fra Aarhus Universitet
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Mange kræftafdelinger har regionsdelsfunktion. Det vil sige,
at der er et meget stort optageområde. Da ikke to kommuner har samme tilbud, er det vanskeligt for det kliniske
personale at have et overblik over de rehabiliterende tilbud
i de enkelte kommuner, og spørgsmålet er, om patienterne
oplyses om de specifikke tilbud?
Der er muligheder for at danne sig et overblik over indsatserne på eksempelvis visinfosyd.dk, men vi ved alle, at i en
presset hverdag er det ikke dét, der prioriteres. Resultater i
rapporten viser også, at det er tid og mangel på ressourcer,
der udgør en barriere for at sætte sig ind i eksisterende tilbud og derved give den fornødne information til patienten.
Hvad gør vi så?
Behovsvurderinger!
Alle patienter med kræft har krav på at få tilbudt en behovsvurdering. Behovsvurderingen dækker over fysiske, psykiske, sociale og åndelige problemstillinger, som den enkelte
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måtte have brug for hjælp og støtte til. Behovsvurderingen
er udformet som et afkrydsningsskema og er tænkt som
et redskab, der kan følge patienten på tværs af sektorer.
Opgaven med at udføre selve behovsvurderingen ligger i
hospitalsregi. Når behovsvurderingen er lavet, sendes en
konklusion til kommunen, som følger op, når patienten er
hjemme.

tilbud, der er. De ved, hvad der kan tilbydes den enkelte og
muligheden for at tilbuddene benyttes vil med høj sandsynlighed øges markant.
FSK arbejder derfor målrettet på, at Sundhedsstyrelsen vil
ændre praksis omkring behovsvurderingerne, da vi mener,
at det vil give bedst mening for patienter og pårørende,
det kan øge deltagelsen i de kommunale rehabiliterings-

FSK arbejder målrettet på, at
Sundhedsstyrelsen vil ændre praksis omkring
behovsvurderingerne, da vi mener, at det vil
give bedst mening for patienter og pårørende
Selve spørgsmålene i behovsvurderingen er meget rettet
mod hverdagslivet. Hvor leves hverdagslivet? Det gør det
hjemme. For patienterne kan det være svært at forestille
sig, hvor træt man egentlig er, når man er hjemme. Der er
mange eksempler på, at problematikkerne først viser sig,
når man er hjemme og hverdagslivet atter skal leves. FSK’s
forslag er, at behovsvurderingerne flyttes fra sekundær
til primær sektor, da det vil give patienterne en mere reel
mulighed for at vurdere, hvad der egentlig er behov for –
for at få hverdagen til at fungere.
En yderligere gevinst ved en flytning af opgaven vil være,
at de, der kommer og udfører behovsvurderingen, er
eksperter indenfor egen kommune, de ved præcis hvilke

indsatser og en sidegevinst vil være, at kendskabet til
patienter med kræft, og dermed kompetencerne indenfor
området, fordeles på tværs af sektorer.
FSK har repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen, og alle arbejder i samme retning. Håbet er,
at vi med gode argumenter kan ændre en ramme, så den
giver bedre mening for såvel patienter som sundhedsprofessionelle.

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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84 % af kræftpatienter
behandlet til tiden
84 procent af kræftpatienter kom i
behandling inden for den fastsatte tid i 3.
kvartal 2017, skriver Sundhedsstyrelsen.
Det er en positiv udvikling i forhold til 2.
kvartal 2017, hvor der var sket et større
fald. ”Der har været et stærkt politisk
og ledelsesmæssigt fokus på, at kræftpatienter kommer i behandling til tiden,
og det bærer nu frugt”, siger Kræftens
Bekæmpelses Leif Vestergaard. /SKA

”Medicinrådet laver behandlingsvejledninger og har
et godt indblik i, hvor der er huller i evidensen.”
Foto: Tine Harden, Region Hovedstaden

Karin Friis Bach:
Lad Medicinrådet uddele
penge til forskning
Medlem af regionsrådet i Region
Hovedstaden og kommende formand
for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, Karin Friis Bach (B), foreslår, at
Medicinrådet skal råde over en vis sum
af de offentlige forskningsmidler, som
rådet kan uddele til styret forskning. ”Jeg
synes, at der i Danmark mangler et sted,
hvor politikere og andre med ansvar for
sundhedsvæsenet kan rekvirere den
nødvendige forskning,” siger hun til
Sundhedspolitisk Tidsskrift og fortsætter:
”Medicinrådet laver behandlingsvejledninger og har et godt indblik i, hvor der
er huller i evidensen.” /SKA

KB får ny direktør
Departementschef i Undervisningsministeriet Jesper Fisker bliver ny administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.
Han har tidligere bestredet topposter i
Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen. /SKA

KIinikchef:
Fusionér hæmatologien i
Region Hovedstaden
Klinikchef Lars Kjeldsen fra Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet så gerne,
at hæmatologien i Region Hovedstaden
blev fusioneret og samlet på Rigshospitalet. “Det er tåbeligt, at vi ikke slår
pjalterne sammen med Herlev Hospital.
Hæmatologi er et lille speciale, og det
giver åbenlyst nogle meget bedre muligheder for forskning og udvikling, hvis vi
er sammen frem for hver for sig. Spredning på for mange afdelinger betyder,
at den enkelte læge får mindre erfaring
og rutine i at behandle de ofte meget
sjældne og komplekse hæmatologiske
sygdomme”, siger lederen til patientforeningen LyLe. /SKA

Leif Panduro Jensen
til Region Sjælland
Leif Panduro Jensen bliver ny koncerndirektør og indtræder i den øverste ledelse
af Region Sjælland. Han kommer fra en
stilling som centerdirektør for Finsencentret på Rigshospitalet og er uddannet speciallæge i karkirurgi. ”Med Leif
Panduro Jensen får vi en koncerndirektør, som er parat til at gå foran og tænke
nyt og innovativt for at skabe de bedste
rammer for patienter og medarbejdere,”
siger adm. direktør Per Bennetsen, Region Sjælland. /SKA

Kræftpakke for
uspecifikke symptomer
virker efter hensigten
De kræftpatienter, der bliver henvist
til den nye kræftpakke for uspecifikke symptomer, har omtrent samme
prognose som dem, der bliver udredt
og får behandling via andre kanaler. Det
viser en ny ph.d.-afhandling fra Aarhus
Universitet. /SKA
SKA Nyt

Jobskifte:
Leif Panduro ny
koncerndirektør
i Region Sjælland
Foto: Region
Hovedstaden

Medicinrådet: Nødvendigt
at fravige habilitetskrav
For at finde en formand til fagudvalget
for æggestokkræft er Medicinrådet klar
til at fravige de normale habilitetskrav
eller finde en formand uden for subspecialet. Trods flere forsøg er det ikke
lykkedes at få indstillet en formandskandidat fra hverken LVS eller regionerne til fagudvalget vedrørende kræft i
æggestokkene. Da Medicinrådet har et
lægemiddel til vurdering, anmoder Medicinrådets formandskab derfor på ny LVS
og regionerne om at indstille kandidater
til posten som fagudvalgsformand for
fagudvalget. Medicinrådet vil drøfte de
indstillede kandidater og træffe beslutning om udpegning på rådets møde d.
30. januar 2018. /SKA

Omfanget af patientansvarlige læger for
kræftpatienter er uvist
Der er ingen landsdækkende registrering
af, hvor mange kræftpatienter, der får
tildelt en patientansvarlig læge, fremgår det ifølge Dagens Medicin af svar
fra sundhedsministeren til Folketingets
sundhedsudvalg. /SKA

Ingen viden om omfanget af patientansvarlige læger
for kræftpatienter i Danmark. Foto: Colourbox.com

Tusinder af læger
underskriver mistillidsvotum til Styrelsen for
Patientsikkerhed
9.035 læger har bakket op om et mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed. Underskriftindsamlingen er overbragt til Styrelsen for Patientsikkerhed,
fortæller initiativtager Kristian Rørbæk
Madsen til Dagens Medicin. ”Med vores
skrivelse ønsker vi at fortælle politikere
og befolkning, at vi i Danmark er på vej
mod amerikanske tilstande med udbredt
brug af defensiv medicin – til stor skade
for befolkningssundheden – og at vi har
en styrelse, som stiller enkelte læger til
ansvar for organisatoriske og systemiske
fejl.” /SKA
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”Mediefolk er blevet nægtet adgang til sygehusafdelinger i Region Sjælland lørdag, den første dag med det nye IT-system,
Sundhedsplatformen. […]Beslutningen er taget af ”Beredskabet omkring Sundhedsplatformen”, bekræfter regionens
pressechef Claus Clausen. Så hvordan overgangen fra det gamle it-system, Opus, til det nye, Sundhedsplatformen, er gået
i nat, kan man kun få chefernes version af.”
TV ØST, onlineartikel

”Selv om Region Sjælland og Region Hovedstaden havde forventninger om, at alle kliniske kvalitetdatabaser og nationale
registre skulle modtage data fra Sundhedsplatformen, sker det kun for hver tiende database.”
Dagens Medicin

”Arbejdsglæden er totalt forsvundet, vi føler os som marionetdukker, som føres rundt i SP af superbrugerne, vores marionetførere, og vi frygter hele tiden at overse noget, som kan få fatale konsekvenser for patienterne. Der er kun ganske lidt
tid til den enkelte patient, og resten af arbejdsdagen går med at sidde foran computeren og klikke med musen for at få
overblik over journalen, skrive i journalen, bestille undersøgelser og indføre ligegyldig dokumentation i SP.”
Per Boye Hansen, overlæge, Roskilde Universitetshospital, Politiken

”Til gengæld står det desværre klart, at håndtering af medicin medfører en uforholdsmæssig stor arbejdsbyrde, men
værre endnu: en betydelig og uigennemsigtig risiko for patienternes sikkerhed[…] Vi finder denne situation uacceptabel
og efterlyser en tydelig plan for, hvordan medicinmodulet snarest kan ændres”
Overlæger, Sjællands Universitetshospital, Køge i brev til ledelsen, citeret i Politiken
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SKA’s 21. årsmøde

Fotos: Kaare Smith

SKA’s 21. årsmøde havde 120 tilmeldte, alle engagerede og lydhøre sundhedsprofessionelle.

Seniorforsker, molekylærbiolog
Pernille Højman fra Center for
Aktiv Sundhed forklarede effekten af
motion på cancertumorer. Hendes
forskning er også formidlet i sidste
års fjerde nummer af SKA NYT.

Professor og sundhedsøkonom Jes
Søgaard fra Kræftens Bekæmpelse
kom med et tankevækkende oplæg
om medicinprisernes himmelflugt og
om de etiske overvejelser tilknyttet
hertil.

Præst Maria Baastrup Jørgensen dissekerede pressens sportsmetaforer i omtalen af
patientforløb og den forceret positive tilgang til sygdom og modgang, der ofte gør sig
gældende på eksempelvis sociale medier.

SKA Nyt

Professor Christoffer Johansen
fra Rigshospitalet og Kræftens
Bekæmpelse afsluttede dagen med et
personligt funderet blik på sundhedsvæsnets mangler og sygeplejerskens
sandsynligvis endnu større og centrale rolle i morgendagens klinik.

Formand Niels Henrik Holländer fra
Sjællands Universitetshospital, Næstved åbnede med en tale om SKA’s
nuværende situation.

Filosof, lektor Morten Ebbe Juul Nielsen tog afstand fra sundhedsideologien, advarede
imod stigmatisering af usunde og introducerede sit begreb ’sunddom’. Hvad fedme
angår, er øget opmærksomhed kontraproduktivt, viser forskning.

SIDEN SIDST + INDTIL NÆSTE GANG

… næste gang på Herlev Hospital
SKA tilbyder vederlagsfri state of the
art-kurser ude på afdelingerne, hvor eksperter inden for de forskellige diagnoseområder opdaterer personalet om de
nyeste forskningsresultater og behandlingsmuligheder
Tredje SOTA-kursus vil blive afholdt
på Herlev Hospital. Som til de første
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SOTA-kurser, afholdt på Nordsjællands
Hospital i oktober og på Rigshospitalet i
januar, bliver emnet neoadjuverende og
kirurgisk behandling af brystkræft. /SKA
OBS: SOTA-kurserne er forbeholdt personalet på det pågældende hospital.

Fahimeh Z. Andersen slutter hos SKA
SKA’s lægelige leder takker for over 5 års fagligt engagement
inden for udvikling af kurser og elektroniske håndbøger.
Jeg har været i SKA igennem de sidste
fem år. I starten som formand for forretningsudvalget og senere som lægelig
leder. Et af fokuspunkterne har været
SKA-kurserne og overlæge Fahimeh
Z. Andersen har i hele denne periode
været en del af SKA og været lægelig
ansvarlig for kursusområdet. Men i SKA
er vi en lille skare – så man har ikke én
taburet, der definerer, hvad man skal
lave, man er med i alle de områder hvor
der er brug for arbejdskraft, inspiration
og handling. Fahimeh har således også
været centralt involveret i udviklingen

Fahimeh Z. Andersen har GI-cancer som særligt
interesseområde. Foto: SKA’s arkiver

af eksempelvis Medicamina-håndbogen.
Hos SKA har vi haft stor glæde af hendes
faglige engagement og glød, heldigvis for
patienterne fortsætter Fahimeh Z. Andersen som overlæge på Nordsjællands
Hospital. Fahimeh kunne desværre ikke
længere finde tid til at fortsætte en dag
om ugen i SKA og samtidig være ansat i
en af Sundhedsplatformens hjemregioner. Så fra den 1. januar 2018 har vi
været en inspirator mindre på Blegdamsvej. Tak for din indsats i de sidste fem år,
Fahimeh, på hele sekretariatets vegne.
/PMV, SKA

Fahimeh (nr. 2 til højre) sammen med SKA’s øvrige personale fotograferet til forrige årsmøde.
Foto: Kaare Smith
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Myten om kontrol

Truslen om afmagt som præmis er et tabu i det moderne sundhedsvæsen,
mener psykolog med speciale i sundhedssektoren, der gang på gang møder op til SKA’s
præste/psykolog-kurser fuld af spændt forventning. Og heller ikke til årets udgave i
januar, om tabu og myter, gik hun skuffet hjem.

HENRIK REINBERG SIMONSEN, informationsmedarbejder, SKA

”SKA’s præste- og psykologkursus er
højdepunktet i årets kursuskalender for
mig”, siger Camilla Schrøder til SKA NYT i
kølvandet på et just afsluttet af slagsen.
Årets kursus fokuserede på tabuer og
myter og fandt sted i medio januar på
Hotel Admiral i København. Igen i år med
indlæg fra professorer, filosoffer, digtere
og læger.
”Det er så berigende på alle planer, det
er aldrig et issue for mig ikke at melde
sig,” tilføjer den glade kursist, som gerne

deler nogle af de bibragte indsigter med
SKA NYT. ”Man får både et fantastisk
socialt samvær og en udfordring af nogle
faglige forståelser, siger Camilla Schrøder, der er blevet både fagligt ”udfordret, pirret og bekræftet” efter endnu en
kursusomgang.

To forskellige fagtraditioner med et
fælles felt i sundhedsvæsnet
Mange fagligheder er repræsenteret fra
undervisningspulten på et SKA-kursus

Camilla Schrøder
Uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 1998, specialist i sundhedspsykologi; ansættelser og konsultativ tilknytning til
hospitalsvæsenet indenfor onkologiske, medicinske og kirurgiske
områder, med opgaveløsning i
forhold til ledere, personale, patienter/klienter og pårørende.
Auguste Rodins ”Grubleren”. Foto: GIMAS, Colourbox.com

SKA Nyt

som dette. I denne forskellighed opdager
man også sin egen faglighed igen, oplever psykologen.. Stævnemødet mellem
de to faggrupper fungerer.
”Vi opererer i et fælles felt, hvor angst
som en eksistentiel præmis lyser op.
Hvor den biomedicinske sygdomsmodel,
som vi jo arbejder inden for på sygehusene, ikke altid slår til. Vi er fælles om
mødet med afmagten i al dens vælde.”
Både præster og psykologer bliver ofte
tilkaldt på hospitalet, når man som

SIDEN SIDST + INDTIL NÆSTE GANG
sundhedspersonale ikke rigtig ved, hvad
man ellers skal stille op, reflekterer Camilla Schrøder. Men præsterne er ikke
underlagt løsnings- eller håndteringskrav
på samme måde som psykologerne, som
ofte forventes at skulle udvikle folk og
tilbyde ’redskaber’. Præsterne har en tilgang til at kunne være og gå på opdagelse i eksempelvis sorgen eller afmagten,
som kan være meget inspirerende for
psykologen, siger Camilla Schrøder. Det
kan psykologen trække på, samtidig kan
det klargøre for hende, hvor hendes eget
fagområde med sit teoretiske grundlag
og lange videnskabelige tradition, adskiller sig.

Grænser for
altings og alles formåen
Myterne er knyttet til et behov for at
kunne skabe en meningsfuld forklaring
til at håndtere livet – ikke mindst når

døden rammer eller står present ved sit
fravær, som hos de svært syge. ”Vi ser
eksempelvis den her blame-kultur, der
udspiller sig over for lægerne lige nu og
vi ser det ofte i klinikken og i medierne
i antagelsen om, at lægerne skal kunne
helbrede alt – ellers er det for dårligt,
uacceptabelt,” siger psykologen . ”Fortællingen, eller håbet, og måske en af de
helt store myter i sundhedsvæsenet, er
ofte, at hvis vi bruger vores redskaber,
videnskabelighed og snilde, så kan vi
helt opretholde kontrol, undgå fejl og
afmagt. Men selv hvis betingelserne var
helt perfekte, og uanset hvor dygtig lægen er, er angsten, afmagten og dødeligheden jo også af og til en præmis”, som
Camilla Schrøder siger. At mødes med et
andet menneske i det, er præsterne og
psykologerne fælles om. ”Jeg glæder mig
allerede til næste kursus”, siger Camilla
Schrøder.

Tabu og myter i et
liv med alvorlig sygdom - for præster og
psykologer
18. - 19. januar 2018, med oplæg
fra blandt andre professor Signild
Vallgårda, digter Søren Ulrik
Thomsen, teolog René Rosfort
og professor Klemens Kappel.
Arrangeret og afholdt af SKA i
samarbejde med psykolog Bo
Snedker Boman og præst Lotte
Blicher Mørk.

SKA’s fremtidige situation
endnu ikke afklaret
Det er stadig uvist, om Region Hovedstaden vil fortsætte sin økonomiske støtte til SKA.
19. december skulle have været dagen,
hvor SKA blev klogere på sin fremtid.
Men af uvisse grunde har man i Region
Hovedstaden udsat punktet om SKA’s

fortsatte bevilling fra Danmarks største
region. I skrivende stund ser beslutningen ud til at blive truffet d. 30. januar i
stedet, efter dette blads deadline. /SKA

SKA bor i øjeblikket på Blegdamsvej nær Rigshospitalet. Hvis Region Hovedstaden trækker
sin økonomiske støtte, har Region Sjælland udtrykt interesse for at fortsætte SKA i deres regi.
Foto: Rigshospitalet
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Få ledige pladser på
SKA-kurser i 2018
SKA møder 2018 med massivt efterspurgte kurser

Tabu og myter i et liv med alvorlig sygdom
– for præster og psykologer
Hotel Admiral, 18-01-2018 - 19-01-2018
INGEN LEDIGE PLADSER

Kræft i et ulighedsperspektiv
Hotel Kong Arthur, 25-01-2018
FÅ LEDIGE PLADSER

Sekretæren og kræftpatienten
IDA Mødecenter, 08-02-2018
FÅ LEDIGE PLADSER

Aktiv sundhed og kræft
Hotel Skt. Petri, 01-03-2018
INGEN LEDIGE PLADSER

Onkologi for ansatte i medicinalindustrien
Glostrup Park Hotel, 12-03-2018 - 15-03-2018
INGEN LEDIGE PLADSER

De unge alvorligt syge
– patienter mellem 16 og 26 år og deres netværk
Radisson Blu Royal Hotel, København V, 14-03-2018
INGEN LEDIGE PLADSER

Senfølger efter kræft hos voksne
Hotel Admiral, 10-04-2018
INGEN LEDIGE PLADSER

Professor Bente Klarlund Pedersen fra Center for Aktiv Sundhed er blandt
oplægsholderne på det populære kursus om ’Aktiv Sundhed og kræft’.
Foto: Les Kaner

SKA Nyt
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Nyt kursus

Smertebehandling af kræftpatienter
- fra lidelse til lindring
Vil du gerne dygtiggøre dig indenfor smertebehandling? Kursisten bliver i stand til at identificere
og behandle smerter hos kræftpatienter, derudover vil han/hun lære at foretage follow-up og
gennemføre de nødvendige justeringer.
Kurset vil fokusere på de vigtigste facetter af smertebehandling til kræftpatienter. Kursisterne vil blive præsenteret for
den nyeste medikamentelle viden, og vil
blive aktivt inddraget i praktiske øvelser, hvor kursisterne vil blive trænet i at
omsætte viden til praksis.
De psykiske mekanismer, som kunne
tænkes at ligge bag vanskelighederne
med at omsætte faglig viden til mærkbar smertelindring hos patienten, vil
blive belyst gennem indlæg fra erfaren
psykolog med rødder i den onkologiske
hverdag. /SKA
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Hjælp patienten af med smerten
. Foto: Colourbox.com

Nyt kursus

Bivirkninger til immunterapi
Immunterapi er kommet for at blive. Derfor er der opstået et enormt behov for
efteruddannelse og udveksling af erfaringer med behandlingsformen
SKA har tidligere holdt kurser om
immunterapi, og i den forbindelse har bivirkninger også været berørt. Men 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.
Flere af landets førende eksperter inden
for feltet vil give dig både den nødvendige grundviden samt fremlægge cases fra
den kliniske hverdag. /SKA
Overlæge, klinisk lektor Henrik Schmidt fra AUH
er kursusleder på SKA’s efterspurgte kursus om
bivirkninger til immunterapi. Tredje udgave bliver
afholdt i 2018 i Odense. Foto: Aarhus Universitet

for e ”En fant
asti
t go
meg dt og in sk dag. T
tere
Supe et pra
ssan ak
k
r
ti
u
s
t
k
n
send
d
a
e
n
rvise
vend kursus,
e an
r
e
d
e
lig
r
.
kurs
us, e sygep Vil helt t.
Citat hvis det lejerske sikkert
rp
b
fr
sam a tidlige liver gen å dette
me k
re de
tage
ursu
t
s i kø ltager p .”
å
benh
avn

De
SKA tte er tr
stor holder edje ga
ng,
kurs
efter
e
løbe spørgsel t, grund
r kur
,
e
set denne t
i Od af stable gang
ense
n

S. 33

SIDEN SIDST + INDTIL NÆSTE GANG

Godkendelser
fra FDA

Godkendelser
fra EMA

Sutent® (sunitinib malate)
til adjuverende behandling af patienter, der har fået foretaget
nefrektomi og er i højrisiko for at få tilbagefald af deres
renalcellekarcinom (november, 2017)

Herzuma® (trastuzumab)
biosimilært lægemiddel til behandling af bryst- og mavekræft
(december, 2017)

FoundationOne CDx™
NGS-baseret diagnostisk værktøj til at detektere mutationer in
vitro i solide tumorer (november, 2017)
Ogivri ™ (trastuzumab-dkst)
til behandling af patienter med brystkræft eller metastatisk
mavekræft med HER-2 overekspression, biosimilær til Herceptin
(december, 2017)
PERJETA® (pertuzumab)
til kombinationsbehandling med trastuzumab og kemoterapi som
adjuverende behandling af patienter med HER2-positiv brystkræft
med høj risiko for tilbagefald (december, 2017)
OPDIVO® (nivolumab)
til adjuverende behandling af patienter med melanom, hvor der er
lymfeknudeinvolvering, eller til patienter med metastatisk sygdom,
som har fået foretaget komplet resektion (december, 2017)
BOSULIF® (bosutinib)
til behandling af nydiagnosticeret, kronisk, Ph+ CML (december,
2017)
CABOMETYX® (cabozantinib)
til behandling af avanceret renalcellekarcinom (december, 2017)
LYNPARZA® (olaparib)
tabletter til behandling af BRCA-muteret, HER2-negativ metastatisk
brystkræft, hvor der er givet kemoterapi enten i den neoadjuverende, adjuverende eller metastatiske setting (januar, 2018)
Gilotrif® (afatinib)
tabletter til en udvidet indikation i førstelinjebehandlingen af
patienter med metastatisk NSCLC, hvor tumorer besidder ikkeresistente EGFR-mutationer som detekteret af en FDA-godkendt
test (januar, 2018)

Anbefalinger
fra Medicinrådet
OPDIVO® (nivolumab)
som mulig standardbehandling til kræft i blære og urinveje til
patienter i performancestatus 0-1 med sygdomsprogression
efter platinbaseret kemoterapi (december, 2017)
KEYTRUDA® (pembrolizumab)
som mulig standardbehandling til kræft i blære og urinveje til:
· patienter i performancestatus 0-2, som ikke er kandidater til
cisplatinbaseret kemoterapi (1. linje)
· patienter i performancestatus 0-1 med sygdomsprogression
efter platinbaseret kemoterapi (2. linje)
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Denne side er blot vejledende og til almen orientering.
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Kommende kurser fra SKA
19-04-2018

Sekretæren og kræftpatienten - modul ll
IDA Mødecenter

03-05-2018

Bivirkninger til immunterapi
Radisson Blu Royal Hotel, Odense

03-05-2018

SOTA: Brystkræft I
Herlev Hospital

17-05-2018

Smertebehandling af kræftpatienter – fra lidelse til lindring
Hotel Admiral

24-05-2018

SOTA: Brystkræft I
Næstved Sygehus

29-05-2018

Senfølger efter kræft hos voksne
Hotel Admiral

18-09-2018

Aktiv sundhed og kræft
Hotel Skt. Petri

24-10-2018

De unge alvorligt syge – patienter mellem 16 og 26 år og deres netværk
Radisson Blu Royal Hotel, København

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

