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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.

For SKA er denne sommertid også speciel. Man har fra Region Hovedstaden
fjernet bidraget til SKA med den konsekvens, at SKA i sin nuværende form
bliver nedlagt, førend det bliver vintertid
igen. SKA på Blegdamsvej lukker for at
åbne igen i Region Sjælland-regi.
SKA er et middel,
ikke et mål. Målet
er sikring af den
tværfaglige onkologiske uddannelse af
personale tilknyttet
de onkologiske afdelinger. Med de netværksdannelser som
de mange kurser har
medvirket til at etablere mellem professionelle beskæftiget
på de kræftrelaterede afdelinger i hele
Danmark. Inklusiv de onkologiske afdelinger i Region Hovedstaden. Viseren er
flyttet, pengene i Region Hovedstaden
skal nu gå til regionens onkologiske
afdelinger og bruges dér til onkologisk
kompetenceudvikling. Vi har i SKA oplevet en stor tværregional interesse for
vores produkt. En tværregional interesse, der ikke er funderet i SKA, men er
funderet i at onkologien igennem SKA´s
tyveårige levetid er vokset til at blive
et mere centraliseret og specialiseret
speciale. I dag kan onkologien betegnes
som summen af mange subspecialer,
hvor de diagnostiske fag og kirurgiske af-

delinger er blevet tiltagende integrerede
i patientens forløb gennem diagnostik,
behandling og opfølgning, bakket op af
en vilje til tværregional forskningsstyring
som afspejler sig i etableringen af Danish
Comprehensive Cancer Center (DCCC),
funderingen af kliniske retningslinier i de
tværregionale DMCG´er, styringen af medicinimplementering via Medicinrådet,
samt udfærdigelsen af kræftpakker på
statsligt niveau. Behandling, forskning,
implementering og styring er blevet national. Det monoregionale er på vej væk.
Solen går sin gang,
uagtet at vi flytter
en viser.

Vi har i SKA
oplevet en stor
tværregional
interesse for
vores produkt

SKA fortsætter. Hvis
SKA ikke fandtes,
ville man opfinde SKA. Så det er
glædeligt, at vi kan
forsætte arbejdet
med at lave kurser,
herunder PostASCO, der løber
af stablen i juni
måned. Programmet for 2018 – som
præsenteret på hjemmesiden og bagerst
i dette magasin – vil blive gennemført
som planlagt.
Så fortsæt med at bakke op om SKA og
deres medarbejdere. Det er i sidste ende
det behov og de ønsker, som SKA modtager fra afdelingerne og det onkologiske
behandlingspersonale, der skaber det
curriculum, SKA formidler.

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
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Danske forskere tester T-celleterapi
mod æggestokkræft
Herlev Hospitals Center for Cancer Immunterapi
er som det første i verden i gang med at teste
immunterapiformen T-celleterapi mod
æggestokkræft. De første resultater er
lovende, fortæller projektets leder,
professor Inge Marie Svane til
Onkologisk Tidsskrift. /SKA

CAR T-celleterapi årets fremskridt
ASCO har ifølge Hæmatologisk Tidsskrift udnævnt CAR T-celleterapi
som det største fremskridt
inden for kræftbehandling
i 2017. /SKA
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Elektrokemoterapi og
calcium elektroporation
Elektrokemoterapi til kutane metastaser er tilgængeligt på mange cancercentre,
og behandlingen udvikles til en række nye indikationer, inklusive hoved-hals cancer
og kolorektal cancer.

JULIE GEHL, professor, overlæge, dr.med., Sjællands Universitetshospital

Calcium elektroporation
og elektrokemoterapi
Ved hjælp af korte elektriske pulse kan
man permeabilisere cellemembraner,
hvorved molekyler, som ellers ikke vil
kunne trænge ind i cellens indre, kan få
adgang (elektroporation). Dette kan udnyttes i kræftbehandling, fordi man kan
give en normal dosis kemoterapi, og samtidig åbne kræftceller i et lokalt område
hvor de elektriske pulse gives, hvorved
kemoterapiens effekt bliver særligt stor
i netop dette område – såkaldt elektrokemoterapi [1]. Ved elektrokemoterapi
anvendes bleomycin, der skaber 10-15
DNA strengs brud per molekyle og derfor
er særdeles effektivt – men som under
normale omstændigheder har svært
ved at trænge over cellemembranen,
blandt andet fordi stoffet er hydrofilt.
Effektiviteten af bleomycin, når det anvendes med elektroporation, øges over
300 gange, og derfor er behandlingen
effektiv mod alle typer af solid cancer, og
behandlingen kan gives som engangsbehandling, evt. som få behandlinger.
Elektrokemoterapi anvendes i dag
rutinemæssigt til behandling af kutane
metastaser af enhver histologi, og indgår
nu i forskellige guidelines [2-5]. Responsraterne ligger højt efter én behandling, i
størrelsesordenen 80%, med en betydelig andel af komplette respons i de
behandlede tumorer. Elektrokemoterapi
er nu under videreudvikling til behandling
af bl.a. hoved-halscancer [6], pancreas
cancer, colorektal cancer, levertumorer
(primære som metastaser) samt knoglemetastaser.
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Calcium elektroporation
En serie forsøg ledte til den erkendelse,
at calcium kan anvendes i forbindelse
med elektroporation og ligeledes føre
til effektivt tumorcelledrab. Det første
prækliniske studie publiceredes i 2012
[7], og da calcium allerede produceres til
klinisk brug gik vi videre med et dobbelt-blindet randomiseret studie, der
sammenlignede effekten af elektrokemoterapi med calcium elektroporation
på kutane metastaser [8], og fandt at
calcium elektroporation ligesom elektrokemoterapi gav anledning til høje
responsrater efter en enkelt behandling.
Endvidere observeredes hos en patient
med malignt melanom respons i ikke-behandlede områder, samt vitiligo som tegn
på et immunrespons [9]. Prekliniske studier understøtter, at calcium elektroporation kan give anledning til immunrespons
og langvarig immunitet [10].
Et mindre fase I studie med calcium elektroporation hos patienter med recidiv
af hoved-halscancer er netop afsluttet
(Plaschke et al, manuskript indsendt),
og to kliniske studier til behandling af
colorektal cancer med calcium elektroporation er klar til at gå i gang.
Bivirkninger til behandling
Det er vist, både for elektrokemoterapi
og calcium elektroporation, at normale
væv er mindre følsomme for behandlingerne end maligne væv [11]. I de hidtidige studier har bivirkningerne til calcium
elektroporation været meget begrænsede [8], men det må tages i betragtning, at
der i det første studie kun er behandlet

mindre metastaser. Til elektrokemoterapi indgives bleomycin enten lokalt
(få, små tumorer) eller systemisk (ved
større tumorer), og ved sidstnævnte ses
bivirkninger til enkeltstof bleomycin. De
elektriske pulse giver anledning til kortvarig kontraktion af den muskulatur, som
ligger lige under behandlingsområdet.
For de fleste patienter er generne efter
behandling begrænsede, men smerter
efter behandling kan være et problem for
patienter, som har smerter før behandlingen, har store tumorer, og hvis disse
ligger i tidligere bestrålet område [12].
Perspektiver
Både elektrokemoterapi og calcium elektroporation er i reglen engangsbehandlinger, og responsraterne er høje. Elektrokemoterapi til kutane metastaser er
tilgængeligt på mange cancercentre, og
behandlingen udvikles til en række nye
indikationer, inklusive hoved-hals cancer
og kolorektal cancer. Omend elektrokemoterapi og calcium elektroporation i
princippet er lokale behandlinger, er det
interessant at calcium elektroporation
tillige giver anledning til immunrespons.
Elektrokemoterapi og calcium elektroporation er behandlinger karakteriseret af
høj effektivitet og lav pris, og kan derfor
ses som led i behandlingsstrategier både
i vores del af verden, og i lav- og mellemindkomst lande hvor den største del af
verdens kræftpatienter befinder sig.
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Patient med modermærkekræft før (til venstre, A), og efter behandling med elektrokemoterapi og calcium elektroporation (B, C, D hvor sidstnævnte er ved 1 års opfølgning).
Paneler til højre: PET/CT scanning viser lymfeknuder (A) som efter behandling mindskes /forsvinder (B).
Fra Falk et al Acta Oncol, 2017 [9]

Litteratur
1. Falk H, Matthiessen LW, Dahlstrom K, Gehl J: Elektrokemoterapi til behandling af kutane metastaser. Ugeskr Laeger 2015, 177(32).
2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE): Electrochemotherapy for metastases in the skin from tumours of non-skin origin and melanoma.
http://publicationsniceorguk/electrochemotherapy-for-metastases-in-the-skin-from-tumours-of-non-skin-origin-and-melanoma-ipg446 2013.
3. National Institute for Health and Care Excellence (NICE): Electrochemotherapy for primary basal cell carcinoma and primary squamous cell carcinoma. In.
www.nice.org.uk; 2014.
4. Stratigos A, Garbe C, Lebbe C, Malvehy J, Del Marmol V, Pehamberger H, Peris K, Becker JC, Zalaudek I, Saiag P, Middleton MR, Bastholt L, Testori A, Grob JJ,
European Dermatology F, European Association of D-O, European Organization for R, Treatment of C: Diagnosis and treatment of invasive squamous cell
carcinoma of the skin: European consensus-based interdisciplinary guideline. Eur J Cancer 2015, 51(14):1989-2007.
5. Garbe C, Peris K, Hauschild A, Saiag P, Middleton M, Bastholt L, Grob JJ, Malvehy J, Newton-Bishop J, Stratigos AJ, Pehamberger H, Eggermont AM, European
Dermatology F, European Association of D-O, European Organisation for R, Treatment of C: Diagnosis and treatment of melanoma. European consensus-based
interdisciplinary guideline - Update 2016. Eur J Cancer 2016, 63:201-217.
6. Plaschke CC, Bertino G, McCaul JA, Grau JJ, de Bree R, Sersa G, Occhini A, Groselj A, Langdon C, Heuveling DA, Cemazar M, Strojan P, Leemans CR, Benazzo M,
De Terlizzi F, Wessel I, Gehl J: European Research on Electrochemotherapy in Head and Neck Cancer (EURECA) project: Results from the treatment of mucosal
cancers. Eur J Cancer 2017, 87:172-181.
7. Frandsen SK, Gissel H, Hojman P, Tramm T, Eriksen J, Gehl J: Direct Therapeutic Applications of Calcium Electroporation to Effectively Induce Tumor Necrosis.
Cancer Research 2012, 72(6):1336-1341.
8. Falk H, Matthiessen LW, Wooler G, Gehl J: Calcium electroporation for treatment of cutaneous metastases; a randomized double-blinded phase II study,
comparing the effect of calcium electroporation with electrochemotherapy. Acta Oncol 2018 ;57(3):311-319
9. Falk H, Lambaa S, Johannesen HH, Wooler G, Venzo A, Gehl J: Electrochemotherapy and calcium electroporation inducing a systemic immune response with local
and distant remission of tumors in a patient with malignant melanoma - a case report. Acta Oncol 2017, 56(8):1126-1131.
10. Falk H, Forde PF, Bay ML, Mangalanathan UM, Hojman P, Soden DM, Gehl J: Calcium electroporation induces tumor eradication, long-lasting immunity and
cytokine responses in the CT26 colon cancer mouse model. Oncoimmunology 2017, 6(5):e1301332.
11. Frandsen SK, Kruger MB, Mangalanathan UM, Tramm T, Mahmood F, Novak I, Gehl J: Normal and Malignant Cells Exhibit Differential Responses to
Calcium Electroporation. Cancer Res 2017, 77(16):4389-4401.
12. Quaglino P, Matthiessen LW, Curatolo P, Muir T, Bertino G, Kunte C, Odili J, Rotunno R, Humphreys AC, Letule V, Marenco F, Cuthbert C, Albret R, Benazzo M,
De Terlizzi F, Gehl J: Predicting patients at risk for pain associated with electrochemotherapy. Acta Oncol 2015, 54(3):298-306.

S. 5

VIDENSKAB + KLINIK

Anvendelsen af robotkirurgi til
behandling af mundsvælgkræft
Transoral robotkirurgi udgør et muligt alternativ til skånsom behandling
af HPV-forårsaget mundsvælgkræft

HANI I. CHANNIR, reservelæge, ph.d.,
CHRISTIAN VON BUCHWALD, professor, dr. med., Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet

Mundsvælgkræft associeret
til human papillomavirus (HPV)
Hoved-hals kræft er den sjettehyppigste
kræftform i verden. Generelt har antallet
af hoved-hals kræft tilfælde været faldende, formentlig forklaret af det faldende forbrug af alkohol og tobak. Trods
dette fald er der
igennem de seneste
årtier sket en stor og
signifikant stigning i
antallet af patienter
med mundsvælgkræft i den vestlige
verden. Det er især
halsmandlerne og
tungeroden, som
kræften udgår fra.
Større epidemiologiske og kliniske
studier udført på
Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk
Klinik på Rigshospitalet har fundet, at årsagen til nævnte stigning hovedsageligt
forårsages af HPV; samme HPV type(r)
er også årsag til livmoderhalskræft. Det
seneste studie fra Rigshospitalet, som
har inkluderet mere end 700 patienter
fra sjælland- og københavnsområdet,
viser, at hele 62 % af alle patienter med
mundsvælgkræft skyldes HPV. Denne
sygdom rammer typisk yngre, ellers
raske og ofte erhvervsaktive patienter
og er forbundet med en bedre prognose
end den klassiske tobaks- og alkoholinducerede mundsvælgkræft. Denne nye
patientgruppe sætter med deres forventede længere restlevetid og overordnede
bedre prognose højere krav til reduktion
af behandlingsmorbiditet, dvs. såvel til

tidlige som sene bivirkninger. Behandlingen af mundsvælgkræft i Danmark består traditionelt af stråler med eller uden
kemobehandling, som medfører gode
resultater i forhold til overlevelse, men
er behængt med betydelige både tidlige

Denne metode blev i 2009 godkendt af
FDA til behandling af benigne og maligne
tumorer i mundsvælget. Siden da har
flere internationale centre indført TORS
ved brug af operationsrobotten ”Da
Vinci”. Der er tale om en endoskopisk
kirurgisk procedure,
hvor man gør brug
af en kikkertoptik og
to robotinstrumenter med diametre på
5 mm som indføres
igennem munden
på patienten (figur
1). Robotinstrumenterne styres via to
joysticks i kirurgkonsollen placeret flere
meter væk fra patienten. En kirurgisk
assistent (læge) vil
sidde ved patientens
hovedende og assistere med sug samt
håndtering af evt. blødning undervejs.
Instrumenterne følger robotkirurgens
håndledsbevægelser og tillader flere
frihedsgrader, hvorved der kan opereres
rundt om hjørner, hvilket er en fordel
bagtil i svælget (figur 2). Kikkertoptikken
giver et 3D-billede, og sammen med de
fleksible instrumentbevægelser medfører dette en forbedret kirurgisk præcision. Det unikke ved denne kirurgiske
metode er, at vi kan udføre en komplet
resektion (en bloc) af kræfttumor, hvilket
hidtil ikke været muligt uden at påføre
patienten betydelig morbiditet, jævnfør
det ville kræve en splitning af underkæben.

patienter med tidlige stadier af
svælgkræft, der gennemgår transoral
robotkirurgisk behandling som monoterapi, har en overlevelse ligestillet
med primær behandling med stråleog kemoterapi, men med færre
bivirkninger på både kort og lang sigt
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og sene bivirkninger, især i forhold til
nedsat spytsekretion og nedsat synkefunktion. Dette påvirker livskvaliteten i
høj grad – samt muligheden for at vende
tilbage til tidligere funktionsniveau. Så
alternativ behandling ønskes.
Transoral robotkirurgi
Robotkirurgien som helhed er baseret
på princippet minimalt invasiv og præcis
kirurgi, dvs. via en skånsom og naturlig
adgang (mundhulen) til operationsfeltet at foretage en radikal og præcis
resektion af kræft i mundsvælget. En
velanset forskningsgruppe fra University of Pennsylvania i Philadelphia, USA,
udviklede i perioden 2005-2009 metoden bag transoral robotkirurgi (TORS).

VIDENSKAB + KLINIK
Robotkirurgi til behandling af
mundsvælgkræft – et pilotstudie på
Rigshospitalet
I 2013 donerede en non-profit fond en
operationsrobot til Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik på Rigshospitalet med henblik på at udvikle
evidensbaseret skånsom kirurgi i
mundsvælget. Hermed blev det muligt
at udføre protokolleret robotkirurgi til
selekterede patienter med tidlige stadier
af mundsvælgkræft som alternativ til
den traditionelle behandling. Ved brug
af denne minimale invasive robot-kirurgi
kan bivirkningerne ved behandlingen
formentlig reduceres betydeligt. Emnet
har haft stor bevågenhed i de europæiske og internationale forskningsmiljøer.
Overordnet set viser flere kliniske studier
(med evidensniveau II/III), at patienter
med tidlige stadier af svælgkræft, der
gennemgår transoral robotkirurgisk behandling som monoterapi, har en overlevelse ligestillet med primær behandling
med stråle- og kemoterapi, men med
færre bivirkninger på både kort og lang
sigt.
Et nyligt publiceret pilotprojekt fra
Rigshospitalet involverende 30 patienter
viser, at primær robotkirurgisk behandling af tidlige stadier af svælgkræft kan
udføres sikkert og med frie kirurgiske
rande uden betydelig morbiditet på kort
sigt. Den samlede erfaring med robotkirurgi i for mundsvælgcancer i Danmark
er fortsat noget sparsom. Rigshospitalet tegner sig for over 90 % af nævnte
indgreb, idet der her gennem de seneste
år har været udført ca. 70 kirurgiske
indgreb årligt.
Ny national randomiseret
forsøgsprotokol
Århus og Odense Universitetshospitaler
har netop fået godkendt pilotstudier til
at udføre TORS til behandling af mundsvælgkræft. Ovennævnte pilotstudie har
nu formet baggrunden for et nationalt
samarbejde med kirurgiske og onkologiske kolleger fra Århus og Odense
Universitetshospital til udførelsen af et
større randomiseret studie i Danmark.
Studiet, der har opnået finansiering fra
Sundhedsstyrelsen, har til formål at
undersøge, om den nye eksperimentelle behandlingsform bestående af
robotkirurgi og fjernelse af lymfeknuder på halsen fører til signifikant bedre
livskvalitet end strålebehandling med

eller uden kemoterapi. Studiet kan få
stor betydning for fremtidig behandling
af mundsvælgkræft såvel nationalt som
internationalt og forventes at starte i
sommeren 2018. Der skal inkluderes i alt
ca. 150 patienter.
Konklusion
Transoral robotkirurgi (TORS) er en ny
skånsom og kirurgisk behandling via
mundhulen som kan anvendes til patienter med tidlige stadier af mundsvælgkræft, som hidtil har fået stråle- og kemoterapi. Sidstnævnte er associeret med
alvorlige bivirkninger. Fokus og behov for
TORS skyldes den markante og kontinuerlige stigning af HPV-relateret svælgkræft i Danmark, som primært rammer
yngre mænd, og som har en langt bedre
5-årig prognose sammenlignet med
patienter med ryge- og alkoholinduceret svælgkræft. Et kommende nationalt
randomiseret studie skal undersøge, om
TORS medfører en bedre livskvalitet end
den nuværende standardbehandling
bestående af stråling med eller uden
kemoterapi.

Figur 2
Viser en HPV-positiv cancer i højre tonsil. Billedet er taget under en robotassisteret operation i mundsvælget.

Figur 1
Viser tre robotinstrumenter, der indføres igennem patientens mund, som holdes åbentstående vha. en mundskinne.
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Det handler om uddannelse
– også til personalet
Annemarie Knigge udlever sit socialdemokratiske engagement for samfundets svage
i regionsrådsarbejdet via fokus på forebyggelse, uddannelse og bekæmpelse af ulighed.

HENRIK REINBERG SIMONSEN, informationsmedarbejder, SKA

”Region Sjælland er meget bedre end sit
rygte.” Det slår Annemarie Knigge fast
flere gange denne onsdag morgen. SKA
NYT sidder i et af Roskilde-forstaden Trekroners mange nyligt opførte rækkehuse
for at tale regionsrådspolitik, ulighed,
uddannelse og cigaretter med en vaskeægte socialdemokrat. Annemarie Knigge
er fra Varde i det vindblæste Vestjylland,
men har ”enten læst, boet eller arbejdet i
Roskilde siden 1973”. Hun giver ikke SKA
NYT ubetinget ret, når det foreslås, at det
er i Roskilde, hun hører hjemme. ”Nej,
men jeg er glad for at bo her og har en
tilknytning,” siger hun. Nøgternt og uden
omsvøb, som hendes tale er generelt –
også når samtalen falder på sundhedspolitik, forebyggelse og sundhedsfremme.

Populært ansigt i Roskilde
Efter en lang og centralt placeret karriere
som embedsmand i sundhedsvæsenet
blev Annemarie Knigge valgt ind i regionsrådet som spidskandidat i Roskilde
i 2013, med tredjeflest stemmer i den
socialdemokratiske gruppe til regionsrådsvalget. Hun fik ligeledes et ”pænt
valg” dette efterår, hvor hendes socialdemokratiske kollega Heino Knudsen
overtog formandstaburetten i regionshovedstaden Sorø. Alt tyder på, at sjællænderne kan lide vestjyden, der efter
en stresssygemelding gik på efterløn i
2015 for at hellige sig politik, malerier,
børnebørn og censorgerning på Institut
for Folkesundhedsvidenskab.
Politikken alene bruger hun 20-30 timer
om ugen på. Men hvorfor er den nyligt
SKA Nyt

forfattede konstitueringsaftale – underskrevet af et politisk mangefarvet spektrum bestående af Socialdemokratiet,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance
og Dansk Folkeparti – nødt til at skrive
så meget om rekrutteringsproblemer og
dårligt arbejdsmiljø, vil SKA NYT gerne
vide indledningsvist.
”Vi gør alt, hvad vi kan, der er ingen
løsninger, vi ikke vil tage op for at løse
de her rekrutteringsproblemer”, fortæller politikeren over friskskænket sort
te. ”Vi vil prøve alle muligheder for at
løse det problem. Men det er et generelt problem, at alt, hvad der ligger 20
kilometer vest for Valby bakke, det er
svært at rekruttere til, både læger, men
også sygeplejersker og andre faggrupper.
Sundhedsprofessionelle går efter, hvor
de kan få et spændende job. Men de går
også efter karriereudvikling og uddannelsesmuligheder. Og der har folk en forkert
opfattelse af, at det kun er interessant at
bo i hovedstadsområdet”, siger Annemarie Knigge, der selv har boet mange
år nær Slotsholmen på Christianshavn og
har begge voksne børn bosat i København.

Socialdemokratiet vil prioritere
rekruttering og arbejdsmiljø
”Arbejdsmiljø er vigtigt, så vi bruger vores nuværende personale til at fortælle
om, hvor godt man har det i Region
Sjælland, og vi har da også folk, der
kommer fra Region Hovedstaden, fordi
de siger, at de hellere vil arbejde her.
Men der bor for mange sygeplejersker

på Sjælland, der pendler ind til København.” Så Region Sjælland prøver at være
fleksible angående ansættelsesforhold,
deltidsordninger, sideløbende forskning
for læger og andet, der kan fastholde
personalet, forklarer Annemarie Knigge.
”Det er svært at rekruttere læger til især
Slagelse og Nykøbing Falster, så vi har
busser, der kører læger ud fra hovedbanegården, vi og gør alt andet, der er
menneskeligt muligt.” Region Sjællands
budget er 18 milliarder og regionen råder
over 18.000 medarbejdere. ”Og vores
sundhedsvæsen er betydeligt bedre
end sit rygte,” understreger Annemarie
Knigge. Region Sjælland har ifølge politikeren den bedste præhospitalsindsats,
de korteste responstider, der er heller
ingen problemer med vagtlægesystemet,
nævner hun. ”Rigtig meget kører godt. Vi
behandler flere og flere patienter i vores
eget system. Vi har rigtig mange dygtige og engagerede medarbejdere også i
de ydre områder, vi vil bare gerne have
nogle flere af dem.”

Optimistisk politik fra
socialdemokratisk formandspost

Kan de statslige udflytninger lige nu hjælpe og skabe et paradigme, der er mindre
københavnsk orienteret?
”Jeg vil hellere sige, at noget, der har
rykket oppe i Nordjylland, det er jo, at
de har fået deres egen lægeuddannelse.
Og det vil vi også gerne have i Region
Sjælland, gerne i samarbejde med RUC,
det går vi efter.
Og jeg bilder mig ind, at flere snart unge
opdager, at der er mange fordele ved
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Annemarie Knigge er som god socialdemokrat ikke
nogen stor fan af Lars Løkke Rasmussens struktur-,
finansierings- og opgavereformer. ”I vores iver efter
at specialisere og centralisere vores sundhedsvæsen
glemmer vi nogle gange de almindelige, skrøbelige,
medicinske og geriatriske patienter, som ofte ikke har
meget glæde af at være på en meget specialiseret
afdeling.”
Foto: Kaare Smith

Annemarie Knigge (A)
Uddannet i forvaltning på RUC
30 år som embedsmand i sundhedsmyndigheder, statsligt,
kommunalt og regionalt
tidligere ansat i Sundhedsstyrelsen som chef for afdelinger med
forebyggelse og sundhedsfremme
afdelingschef i Ergoterapeutforeningen
aktiv i regionsrådspolitik siden
2013
sidder som formand i det nye
Sygehusenes Behandlingsudvalg
Med til at producere rapporten
Ulighed i Sundhed i Sundhedsstyrelsen i 2011; rapporten
der ifølge Knigge kickstartede
nutidens stærke fokus på social
ulighed i sundhed.
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Annemarie Knigge oplever det som en fordel at være tidligere
embedsmænd. ”Jeg forstår jo, når administrationen siger, at
vi kan ikke i overmorgen levere en stor udredning. Så ved jeg
godt, at det ikke er fordi, de er dovne. Jeg har en kongstanke
om, at hvis politikere kendte arbejdsforhold for administrativt
personale, og for den sags skyld læger og sygeplejersker, bedre,
og hvis omvendt de kendte til vilkårene for politikere, så ville det
være nemmere for alle parter. Der er en barriere.”
Foto: Kaare Smith

at bo uden for hovedstaden: Husene er
billigere, der er mere natur, man ved,
hvad ens børn laver, og så videre og så
videre. Jeg er optimistisk i forhold til,
at vi får det løst. Men det er klart, at et
dårligt arbejdsmiljø grundet manglende
personale skaber en ond
cirkel. Det er således et af
hovedpunkterne for det
nye regionsråd. Og vi er
glade for, at en socialdemokrat har fået formandsposten. Vi håber, at vores
prioritering af rekruttering
og arbejdsmiljø bliver en
succes.”

Og livsstil er meget bestemt af levevilkår,
understreger Annemarie Knigge med reference til den banebrydende rapport fra
Sundhedsstyrelsen ”Ulighed i Sundhed”,
som hun var med til at lave i 2011.

i sundhed, som er meget interessante og
banebrydende også med den nationale
brille på,” påpeger Annemarie Knigge.
Man arbejder systematisk og evidensbaseret på projekter som ”Broen til bedre
sundhed”, et samarbejde mellem Region
Sjælland og Guldborgsund
og Lolland kommuner, det
handler om at gribe ind på
de føromtalte områder,
allerede i skolegangen og
de formative år. ”Her er
de her kommuner virkelig
fremme i skoene,”, siger
Annemarie Knigge. I et andet projekt, ”Aktiv patientstøtte”, ser man på, hvem
der kommer igen og igen
hos lægerne og på sygehuset: De svage patienter
får en kontaktperson,
der hjælper dem gennem
systemet. Det er ofte multisyge, der har behovet, og
de her projekter hjælper
til en ”håndholdt indsats”,
som Annemarie Knigge
kalder det. ”Det tror jeg kan være en
af løsningerne”. Og hvad kræftområdet
angår, får socialt udsatte mindre udbytte
af både behandling og genoptræning.
Der skal altså gøres en særlig indsats. De
svage patienter har også sværere ved at

”Rigtig meget kører godt.
Vi behandler flere og flere
patienter i vores eget system.
Vi har rigtig mange dygtige
og engagerede medarbejdere
også i de ydre områder, vi
vil bare gerne have nogle
flere af dem.”

Men hvorfor er uligheden
så udtalt i Region
Sjælland?
”Vi er danmarksmestre
på kedelige områder: kort
middellevetid, arbejdsløshed, rygning, alkohol,
korte uddannelser osv. Det
mærker man i forhold til,
at vi jo faktisk står med en
ekstra udfordring i vores sygehusvæsen.
Men Region Sjælland er også meget
forskelligartet. Her i Roskilde er vi jo
veluddannede og med gode, faste indtægter og adskiller os derved meget fra
mange grupper andre steder i regionen.”
SKA Nyt

Og hvordan bekæmper man fra politisk
hold uligheden?
”Vi kan satse på uddannelse. Der skal
være uddannelse også i yderområderne.
Og vi skal give folk den gode behandling.
Region Sjælland har projekter om lighed
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forberede sig til en større operation. ”Jeg
synes, resultaterne på kræftområdet er
gode, men jeg har et problem med, at
man opprioriterer en bestemt gruppe
patienter.”
Hvem nedprioriteres?
”Nu er nedprioritering jo et grimt ord,
men det tager fokus, når vi skal lave de
her specialiserede behandlinger, nogle
af de andre patienter, som måske ’bare’
er medicinske eller geriatriske patienter,
de forsømmes måske. For min skyld
kunne man godt afskaffe behandlings- og
udredningsgarantier, og så i stedet tro
på, at kompetencer og faglige standarder i fællesskab med patienten kan
tilrettelægge et rigtigt forløb. Det er min
personlige holdning, ikke nødvendigvis
socialdemokratisk politik. Jeg er ikke sikker på, at der kommer bedre resultater,
fordi der er en udrednings- og behandlingsgaranti på 30 dage. Jeg ved godt,
at kræftpakkerne har genereret forbedringer, men det er jo grundet faglige
standarder, og ikke en rigid dato.”
Sjællands Universitetshospital tager
form i Køge, syd for hovedstadsområdet.
Ligger Køge ikke meget langt væk fra de
svage og meget tæt på hovedstaden?
”Der har været udstukket så mange
statslige retningslinjer og kriterier fra det
statslige, herunder Lars Løkke Rasmussens struktur- og opgavereform, Sundhedsstyrelsens specialeplan og Kvalitetsfondens krav. De har lagt kriterier for
optageområde, størrelse, antal specialer,
antal akutsygehuse. Når det skal gå op,
er der ikke så mange muligheder tilbage.
Jeg vil håbe, at universitetshospitalet i
Køge og Roskilde kan hjælpe med rekrutteringen. Det tror jeg. Vi har i forvejen
ikke svært ved at rekruttere til sygehusene i Roskilde og Køge.”

Uddannelse af alle slags
sundhedspersonale er vigtig

Hvordan er man vaskeægte socialdemokrat i en sundhedsfaglig kontekst?
Hvordan sikrer man et politisk vandmærke i sit arbejde?
Annemarie Knigge finder ikke spørgsmålet svært. ”Jeg er sjældent i tvivl om, at
det er her, jeg hører hjemme, jeg kommer fra en socialdemokratisk familie. Vores brændstof er engagement for de svage i samfundet – sagt lidt floskelagtigt.
Også derfor har mit parti og min regionsrådsformand det her med mere social

lighed som et fokus og dynamo i vores
arbejde. Og det er jo ikke fordi, jeg har
noget imod effektivitet. Men vi skal ikke
være effektive bare for at være effektive,
for at leve op til statslige effektivitetskrav. Vi skal være effektive for at give
borgerne den bedste behandling. Og ikke
kun de velforberedte og velformulerede.
Også når befolkningen er forskellig, skal
vores indsats også være det. Og så er der
uddannelse – ifølge politikeren en anden
socialdemokratisk mærkesag. ”Vi vil have
veluddannede medarbejdere, ikke kun
læger og sygeplejersker, men også socialog sundhedshjælpere, serviceassistenter
og så videre. Vi rekrutterer mennesker
til hele systemet, og vi opkvalificerer
rengøringsassistenter og portører og
giver dem en formel uddannelse som
serviceassistenter. Og det er jo en
grundtanke: Hvis man giver uddannelse
og opkvalificering, så er det også med til
at mindske uligheden. Og der går tingene
jo hånd i hånd. Jeg har lært meget af at
være ansat i Ergoterapeutforeningen. Jeg
har lært meget om, hvor meget de kan
behandlingsmæssigt. Ergoterapeuter er
eksempelvis eksperter inden for dysfagi (problemer med at spise, drikke og
synke, red.), det er en lidelse, som også
rammer rigtig mange kræftpatienter.
Også social- og sundhedsassistenter skal
forstå, hvor vigtige de er.”

Det centrale indsatspunkt, ingen vil
røre ved
Annemarie Knigge har bidraget til
konkrete resultater i sin hidtil 5-årige
politiske karriere. Hun glæder sig over,
at socialdemokraterne i konstitueringsaftalen har opnået enighed om døgnbemanding, også med læger, til skadestuerne i Roskilde og Næstved. Hun var
også med til på generalforsamlingen hos
Danske Regioner sidste år, sammen med
Enhedslisten og SF, at stille forslag om at
afskaffe 2% - produktivitetskravet. ”Jeg
er glad for, vi insisterede på det. Nu skal
vi bare overbevise Finans- og Sundhedsministeren om, at det er yt”. Som rigtig
socialdemokrat ærgrer hun sig også lidt
over, at det ikke er det offentlige, som
har hjemtaget ambulancekørslen i alle
regionerne. Af principielle grunde. Ikke
fordi hun har noget dårligt at sige om de
Falck-folk, der kører ambulancerne. Og
så var der lige det med cigaretterne, som
vi allerede nævnte i indledningen.

”Der er for lidt fokus på, hvorfor Sundhedsplatformen
skulle indføres. Det er jo ikke for at genere folk. Det er for
at gøre det bedre for læger og patienter. Vi skulle løse et
kæmpe problem angående sammenhæng i journalerne”,
siger Annemarie Knigge, der dog ikke selv beskæftiger
sig direkte med det omdiskuterede IT-system. Det gør et
andet udvalg.
Foto: Kaare Smith

Under samtalen er adskillige anekdoter
og betragtninger leveret med dæmpet
stemme og uden for citat. På ét punkt
får SKA NYT dog lov utvetydigt at sende
et budskab videre, der har ligget som en
rød tråd i hele politikerens og embedsmandens lange tjeneste inden for sundhedsfremme og forebyggelse.
”Cigaretter skal koste en million. Det
må du gerne citere mig for. Der er jo
et potentiale i forhold til forebyggelse,
som slet, slet ikke bliver udnyttet. Det er
ikke nok med kræftpakker, der skal også
forebyggelsespakker til.”
Og argumentet om at folk bare køber
cigaretterne på den anden side af
grænsen så?
”Nej da,” affejer hun spørgsmålet.
”Politikerne frygter, vælgerne bliver sure.
Det er da kun derfor.”
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Behandlingstid afhænger af,
hvor man bor
De sjællandske regioner kommer ikke i mål ifølge friske tal fra Sundhedsdatastyrelsen.
Region Syddanmark og Region Nordjylland er de to
regioner, som er bedst til at få deres kræftpatienter
i behandling til tiden. Region Midtjylland, Region
Sjælland og Region Hovedstaden har derimod
svært ved at nå deres egne mål. Her kommer hver
femte kræftpatient ikke i behandling til tiden. Det
viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen ifølge
Kræftens Bekæmpelse. /SKA

Stadig regionale forskelle, når det kommer til behandlingstid.
Ill.: Mette Voldmester, Colourbox.com og Mayapapaya

SKA Nyt
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Værdibaseret styring på
Rigshospitalet
Finsencentret er udvalgt til regionalt pilotprojekt for værdibaseret styring fra 2018, besluttet ved
budgetaftalen for Region Hovedstaden september 2017.
Finsencentret, som rummer blandt
andet Onkologisk og Hæmatologisk
Klinik på Rigshospitalet, skal gå forrest
med værdibaseret styring. Formålet er
at afprøve et nyt styringsparadigme, der
lægger sig tættere op ad den kliniske
patientnære prioritering end den hidtidige økonomistyring på aktivitet og DRG.
Patientoplevet kvalitet, faglig kvalitet og
ressourcer er således de tre grundsøjler i
denne tilgang.

fonkonsultation. Konkret drejer det sig
om kontroller af patienter med testikelkræft og patienter med ovariecancer,
skriver Rigshospitalets Onkologisk Klinik
i deres nyhedsbrev. /SKA

I Team 4 og Team 5 på Onkologisk Klinik
overvejer man, om det vil have værdi
for visse patienter, hvis de i stedet for
at komme ind til Rigshospitalet for at få
svar på blodprøve- og scannings-svar i
stedet kunne blive ringet op til en tele-

Patientoplevet
kvalitet

Faglig
kvalitet

Ressourcer
Finsencentret holder løbende workshops om værdibaseret
styring, hvor blandt andre de onkologiske og hæmatologiske
afdelingsledelser har bidraget.

Finsencentret fusionerer:
forslag
Baggrunden for ændringerne er et ønske om at skabe øget faglig sammenhæng særligt på
kræftområdet på Rigshospitalet.
Abdominalcentret og Finsencentret
fusionerer. Karkirurgisk og Infektionsmedicinsk Klinik flyttes til Hjertecentret.
Sådan lyder forslaget fra Rigshospitalets direktion, som klinikledelser og
MEDudvalg i de berørte centre blev
præsenteret for torsdag d. 15. marts,
ifølge Rigshospitalets intranet. Baggrunden for ændringerne er et ønske
om at skabe øget faglig sammenhæng

særligt på kræftområdet og samtidig
gøre centrenes størrelse mere ensartet.
”På de andre store universitetshospitaler i Danmark og Norden har man den
seneste tid gennemført store organisatoriske ændringer. Efter min mening er
centerstrukturen på Rigshospitalet både
velfungerende og robust. Da stillingen
som centerdirektør i Finsencentret blev
ledig, opstod der en mulighed,” siger

hospitalsdirektør Per Christiansen.
Direktionens forslag sendes nu i høring
i de berørte CenterMedUdvalg og VMU.
Svarfristen er 9. april. Direktionen forventer at kunne melde endelig beslutning ud 18. april. /SKA
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Øget mestringsevne efter
patientkursusforløb i Roskilde
Sjællands Universitetshospital holder patientkursusforløb, der modtager flotte evalueringer fra kursisterne. SKA NYT var med på en dag, der bød på masser af essentielle budskaber at tage med hjem.

HENRIK REINBERG SIMONSEN, informationsmedarbejder, SKA

Det er torsdag eftermiddag på Sjællands
Universitetshospital, Roskilde. Psykolog
Bo Snedker Boman er på vej mod hospitalskompleksets store auditorium med
gaverødvin under armen. I dag er tredje
mødegang af Sjællands Universitetshospitals patientkurser, hvor kræftpatienter
i løbet af tre undervisningsgange kan
blive klædt på alle de områder, man ofte
bliver nødt til at forholde sig til i en ny
virkelighed som patient. Med oplæg fra
sygeplejersker, en forløbskoordinator, en diætist, en socialrådgiver, en
kommunal sundhedskonsulent, en
fysioterapeut, en læge og en psykolog
får patienterne en ballast at håndtere
hverdagens nye udfordringer med i
løbet af de tre undervisningsdage.
Patienterne får også stærkere kort på
hånden i forhold til at opnå et smidigt
og sammenhængende forløb mellem
hospital og kommune. Kurserne modtager rigtig god respons fra de fremmødte, fortæller Bo Snedker Boman på sit
kontor på Klinisk Onkologisk Afdeling og
Palliative Enheder, inden han i følgeskab
med SKA NYT træder ud i vintervejret og
over mod kursuslokalet.
Omkring 15 % af nyhenviste patienter
benytter tilbuddet. Udviklingssygeplejerske og kursusansvarlig Hanne Bødtcher
uddyber over en mail, at kurserne har
Kurserne har deltagende patienter med både tarm-,
lunge-bugspytkirtel- og underlivskræft.
Foto: Colourbox.com

SKA Nyt

deltagende patienter med både tarm-,
lunge-bugspytkirtel- og underlivskræft,
og at der er i gennemsnit 40 deltagere inklusiv pårørende per kursusgang.
Tilslutningen til kurserne steg mærkbart,
da man systematisk begyndte at udsende invitation til nyhenviste patienter og
i kursusinvitationen ændrede ordlyden
fra at være et tilbud til en opfordring
om at deltage. Samarbejdet mellem
kommuner har de seneste 5 år været

”viden kvalificerer og øger
mestringsevnen og kan
give nuancer i forhold til
det, man sidder i”
formaliseret, så man i videst muligt
omfang ikke overlapper – kommunerne
indgår også i styregrupperne. ”Vi prøver
også at få diamanten slebet, så der heller
ikke er for meget overlap med Kræftens
Bekæmpelses undervisningstilbud,”
tilføjer Bo Snedker Boman. Oprindeligt
var arrangementerne ”mere AOF-agtige”, som han beskriver det – med valgfri
kurser, som patienterne kunne tilmelde
sig løbende.

Vidensformidling, ikke patientinteraktion, i højsædet
Med det nuværende, mere målrettede
og systematiske patientskoleforløb har
man lyttet til patienternes ønske om
interaktion med hinanden og skiftet biografsæderne i den tidligere benyttede sal
ud med borde i cafeagtig opstilling. Dog
skal patient-til-patient-delen ikke tage
over, da Kræftens Bekæmpelse allerede

i rig udstrækning laver dette. ”Vidensformidling skal stadig være i højsædet”,
siger Bo Snedker Boman til SKA NYT, som
har fået lov at være fluen på væggen
denne torsdag. Hanne Bødtcher styrer
normalt den daglige praktik, men er på
vinterferie med sin familie under varme
himmelstrøg. Psykologen har overtaget
styrmandskasketten, da han i forvejen er
involveret i adskillige af dagens programpunkter.
Fremmødet er denne torsdag
omkring 20 ældre kursister. Denne
kursusrunde er første gang, at den
onkologiske afdeling har afholdt kurset over tre mødegange frem for fire.
Og for første gang er fremmødeantallet stabilt henover kurset. ”Måske kan det tyde på, at det er mere
overkommeligt med tre mødegange”,
som Hanne Bødtcher skriver i sin mail
til SKA NYT, hvor hun supplerer med lidt
baggrundsinfo om kursusvirksomheden.
Og derudover er patienter i sagens natur
skrøbelige og kan falde fra grundet behandling, træthed og bivirkninger, som
Bo Snedker Boman påpeger, allerede
inden vi ankommer til mødelokalet.
Minusgraderne og snedriverne på denne
årets første forårsdag, 1. marts, har
måske også fået nogle forsigtige eller
gangbesværede patienter til at blive
hjemme.

Spis godt
Dagens første programpunkt er et
oplæg fra diætist Johnna Bork Christensen, ligeledes fra Roskildes onkologiske afdeling. Hendes publikum lytter
opmærksomt med på et grundigt oplæg
om den bedste vej til den for kræftpatienter livsnødvendige protein og fedt
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forstår man godt, hvorfor psykologen
igen og igen inviterer dem tilbage til en
snak foran publikum.
SKA NYT er inviteret med til patientundervisning på
den kursusgang, hvor diætist Johnna Bork
Christensen orienterer om kost, kvalme og adresserer de mange henvendelser, man som diætist
modtager om alle mulige potentielle antikarcinogener. Foto: Colourbox.com

– og hvordan man kan nedkæmpe den
kvalme, der plager så mange patienter
i kemoterapeutisk behandling. Ingefær,
cannabis, hvad er op og ned? Diætisten
understreger også for forsamlingen, at
hun som klinisk ansat ikke kan drøfte de
mangeartede kosttilskud og ikke-evidensbaserede behandlingsformer, som
ofte bliver forsøgt anvendt sideløbende
med den kliniske behandling i kampen
mod kræft. ”Vi skal være neutrale,” som
hun siger til forsamlingen.
Diætisten understreger, at hun er
tilgængelig for en personlig samtale om
mad, kost og ernæring. Det er i det hele
taget gennemgående for alle aspekter
af kurserne: Det er en introduktion til
et område, hvor patienter med særlige
behov sagtens kan søge om yderligere
vejledning derfra. ”Meld ind til jeres
kontaktlæge”, opfordrer diætisten.

Patientoplæg
med sikker stemmeføring
Diætisten nævner i løbet af sit indlæg, at
selv et glas rødvin kan være fint, hvis det
indgår i en samlet fornuftig diæt. De to
flasker rødvin medbragt af Bo Snedker
Boman er tiltænkt dagens næste oplægsholdere, en kvindelig patient og hendes
husbond, der med sikker stemmeføring
beretter om et voldsomt kræftforløb
med adskillige tilbagefald og twists. Begge har det godt i dag. Publikum modtager taknemmeligt deres historie og stiller
spørgsmål efterfølgende. Bo Snedker
Boman understreger op til mødet for
SKA NYT, at det kræver en del forberedelse, så man får peer education, hvor
oplægsholderne rent faktisk kan holde
til at stå på scenen og fortælle deres
ofte voldsomme historier. Dette ægtepar
har den rette kombination af nærhed og
distance til sygdomsforløbet til at svare
på folks spørgsmål, uden at det virker
som om, der bliver overskredet grænser.
Hverken hos publikum eller på scenen.
Som tilskuer placeret bagerst i lokalet

Et sted på spektret
mellem lus og ebola
Bo Snedker Boman tager over, efter
ægteparret har fået deres velfortjente
klapsalve. Som psykolog med sygdom,
sorg og angst blandt sine specialeområder giver han patienterne nogle brugbare værktøjer og perspektiver til at forstå
den angst, sorg og bekymring, der er
en uafvendelig del af at være tæt på et
kræftforløb. Hans oplæg perspektiverer,
hvordan al sygdom ligger på en skala
fra lus i den milde ende til ebolavirus i
den modsatte. I løbet af et kræftforløb
med ofte adskillige slags behandlinger
og prøvesvar skifter sygdommen ofte
placering på skalaen undervejs. Hvad der
i første omgang lyder som en dødsdom,
kan vise sig i stedet at være overgangen
til et nyt liv som kronisk patient med
sundere kostvaner og øget tilsyn. Oplægget serverer i en Maggi-terning indsigter
og perspektiver fra 15 års virke som
psykolog blandt patienter med alvorlig
sygdom.

Omkring 15 % af nyhenviste patienter benytter
tilbuddet om generel patientundervisning på tværs af
kræftdiagnoserne. Foto: Region Sjælland

At leve med kræft

»AT LEVE MED KRÆFT«
Et kursus for patienter og pårørende om at leve med kræft

Tilbuddene skal ud til alle
”Kurserne er baseret på en oplysningsagtig tankegang om, at viden kvalificerer
og øger mestringsevnen og kan give
nuancer i forhold til det, man sidder i, og
så er der jo også tale om en økonomisering, hvor lægen eller socialrådgiveren
kun behøver at levere sit budskab 1 gang
frem for 40”, siger Bo Snedker Boman til
SKA NYT, som i pausen bliver opsøgt af
en af de fremmødte kursister. Den snaksalige, friskt udseende lungekræftpatient
opfordrer til, at de her tilbud når ud til
alle kræftpatienter. Det er hans indtryk,
at behovsvurderinger og henvisninger fra
hospitalerne alt for ofte løber i et sort
hul ude i kommunerne og at rigtig mange syge borgere stadig er helt uvidende
om de mange gode tilbud, der findes.
Hans opfordring er hermed bragt videre.
På Sjællands Universitetshospital
indikerer ikke blot den gode stemning i
store auditorium, men også de positive
evalueringer, der typisk tikker ind i den
onkologiske afdelings indbakke efterfølgende, at der langsomt, men sikkert er
ved at blive bygget bro. Næste opgave
bliver så at finde ud af, hvordan man får
de øvrige 85 % af patienterne med.

Et kursus for patienter og pårørende. Kurset består af tre mødegange og gentages fire gange
årligt. I gennemsnit 40 kursister
per gang, det højeste antal fremmødte har været 73, det laveste
18.Hver gang kurset afholdes er
det som udgangspunkt et nyt
hold patienter og pårørende
Kurset foregår i samarbejd mellem SUH, kommunerne og Kræftens Bekæmpelse. Ved den sidste
kursusgang tilbyder rådgiver fra
KB en introduktion og rundvisning
i deres Roskilde-center. 170 inviteres i gennemsnit til hvert kursus
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Sorg og død. Dine, mine
eller vores lidelser…
Skal vi som professionelle være retningsskabende for at (gen)indføre mere
nære ritualer omkring døden?
Filosof og debattør Jacob Birkler skriver:
”Jeg tænker ofte på, hvordan vores forhold til ’døden’ og
’sorgen’ er blevet ensidig, Således lever vi primært med døden på anden hånd (de andres død) og primært med sorgen
på første hånd (min egen sorg). Modsat er vi knap så gode til
at forholde os til vores egen død og de andres sorg”
Citatet er fra hans Facebook-side. Jeg læste det for en lille
uge siden, og det har rumsteret i mig siden.
Især den sidste sætning. Jeg tænker, at den rammer noget
ømt, noget jeg har hørt mange gange før, og som alle, der
beskæftiger sig med mennesker med kræft, vist har oplevet.
Dét, at vi flygter fra andres sorg.

Ditte Naundrup Therkildsen
Faglig konsulent, tidligere formand for FSK
udviklingssygeplejerske, Hæmatologisk Afdeling
X, Odense Universitetshospital
Master i humanistisk sundhedsvidenskab og
praksisudvikling fra Aarhus Universitet

SKA Nyt

Skal sorgen deles og med hvem?
Sorg er mange ting. Vi sørger ikke ’kun’, når nogen dør.
Sorgen har mange ansigter. Det kan være tab af funktioner,
sorg over at være alvorligt syg, sorg over at være pårørende
til én, der er alvorligt syg, sorg over, at livet rinder ud.
Det betyder, at vi alle i større eller mindre grad møder mennesker, der bærer en form for sorg.
Hvorfor flygter vi fra sorgen?
Patienter oplever, at mennesker, de ellers har kendt godt,
går over på den anden side ad gaden, kigger den anden vej
i supermarkedet og i det hele taget ikke ved, hvad de skal
sige, når de mødes.
I arbejdet med kræftsyge mennesker møder vi hele tiden
medmennesker, der bærer en form for sorg. Er vi gode (nok)
til at tage vare på sorgen? Mangler vi redskaber? Åbner vi op
for en dialog, hvor vi giver mulighed for at italesætte de tab,
som både den syge og de pårørende enten står med eller
overfor?
Noget kan tyde på, at vi ikke opfylder behovet til fulde.
I egen afdeling er der netop afholdt fokusgruppeinterviews
med pårørende. Et gennemgående og slående fund er, at
de næsten alle beskriver, at de er alene med sorgen. At det
er svært at tale med både partner og netværk om tabet
og bekymringerne for fremtiden. Mange ønsker, at der var
samtaler målrettet dem som pårørende.
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Skal døden gemmes eller vises frem?
Døden er et emne, vi har beskæftiget os med længe. Historisk set er døden måske professionaliseret igennem en
årrække og er blevet ’gemt væk’ som noget, der ikke kan
behandles. Døden betragtes nu og da som en falliterklæring for behandlersystemet, et symbol på noget, der ikke

”Death over dinner”, der skal initiere en samtale omkring
døden. Samtalen om døden rammesættes og kan være et
skridt på vejen til at åbne for en dialog omkring et meget
følsomt emne. Det kan føles mere omkostningsfrit at tale
under rammesætning, hvor en samtale om døden omkring
spisebordet i hjemmet måske kan komme for nær på dér,

næsten alle beskriver,
at de er alene med sorgen
kunne helbredes. Den naturlige død, som en del at et levet
liv, er også professionaliseret. Størstedelen af danskerne
dør i institutionelle rammer og altså ikke i hjemmet, som
måske ellers ville være det naturlige sted for en afslutning.
Tidligere vågede familien over den døende, de gjorde den
døde i stand og der var lit de parade i hjemmet, hvor der
var mulighed for at tage afsked med den døde.
Måske er disse ritualer igen ønskværdige?
I hvert fald ser vi i denne tid et enormt stort fokus på
døden. Vi skal tale om døden og vi skal sætte ord på vores
tanker omkring egen død.

hvor man som menneske er allermest skrøbelig. Kampagnen i Australien er målrettet de sundhedsprofessionelle, og
kan ses som første skridt på vejen til måske at ændre den
herskende kultur.
Skal vi som professionelle være retningsskabende for at
(gen)indføre mere nære ritualer omkring døden? Skal vi
starte med at forholde os til vores egen dødelighed? Og
hvordan får vi skabt ritualer til at tale om sorgen i en form,
hvor dialog og rummelighed ikke afhænger af, hvilket nummer man har på ventelisten til psykolog eller sorggruppe?

Etisk Råd har stort fokus på at få danskerne til at tale om
døden. Der inviteres til temaaftener om emnet, hvor der
er stor tilstrømning. I Australien er der en kampagne,

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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DEBAT

Undren: Flyttedag for
behovsvurderingerne? Hvorfor?
AF HELLE HØSTRUP, ANNE RINDHOLM-FRIIS, CAMILLA LOUISE VISLER, KAREN ANNA RIIS-PEDERSEN, CRISTINA INGEBORG ANDERSEN,
CAMILLA LINDHARDT, HEIDI KALLEHAUGE TERNDRUP, SUZANNE PETRI, LISE BJERRUM THISTED OG CHARLOTTE PEDERSEN
alle sygeplejersker med virke i Region Hovedstaden

I seneste SKA NYT argumenterer faglig konsulent for
Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker, Ditte Naundrup
Therkildsen, OUH, for at behovssamtaler alene burde
afholdes i kommuner og ikke på hospitalerne. Vi er flere
kræftsygeplejersker fra Region Hovedstaden, som har
undret os over denne udmelding.
Ditte skriver:” Min fornemmelse af, at vi i hospitalsregi
kan blive bedre til at informere om de kommunale tilbud
underbygges af rapport fra REHPA”. Senere fremgår det,
at mange kræftafdelinger har regionsdelsfunktion og
derfor ikke har overblik over de kommunale tilbud, ligesom hun beskriver at flere kommuner ikke har de samme
tilbud.
Det er en velkendt udfordring, at mange sygeplejersker
på hospitalerne tror, at de skal løse patientens udfordringer i stedet for at se rehabilitering og palliation som en
proces, vi er sammen om tværsektorielt. Vi skal og kan
ikke have overblik over kommunale tilbud, men ved brug
af sundhed.dk er det gjort nemt at få et overblik over,
hvad den enkelte kommune kan tilbyde. Alle rehabiliterende tilbud, som findes i kommunerne jf. forløbsprogrammer iht. Sundhedsaftalerne, skal forefindes på
sundhed.dk/forebyggelses-tilbud uanset hvilken af de 98
kommuner, patienten er bosat i. Oversigt over palliative
tilbud samt sorgvejviser findes på REHPA.dk. Ydermere
kan vi som hospitaler heller ikke ’bestille’ konkrete rehabiliteringsindsatser, men vi kan som gode samarbejdskolleger anføre patientens behov i en henvisning til
kommunen. Det kan fx være at en navngiven kræftpatient
i sin hverdag er udfordret mht. bekymring om hjemmeboende børn, træthed og har svært ved at forlige sig med
de mange kropsforandringer, som behandling og sygdom
har medført, hvilket også gør patienten usikker på tilbagevenden til arbejde.
Oplysninger som ofte kommer til vores kendskab, når vi
giver patienten kræftbehandling eller har samtaler med
patient og de pårørende. Når kommunen modtager henvisningen er det op til den enkelte patient og kommune at
tilrettelægge et rehabiliteringsforløb og evt. pallierende
basale tilbud. Det er vigtigt at understrege, at de aktive
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i rehabilitering
og palliation er
patienten og de
pårørende, hvilket forudsætter
inddragelse af
begge parter,
når hverdagslivet er i
fokus.
Forståelsen
for, hvad
der er svært
i dagligdagen, er
væsentlige data, som hospitalet
skal kunne tale med patienter og pårørende
om. Deres tanker og udfordringer i hverdagen har også
indflydelse på samarbejdet i forhold til vellykket kræftbehandling. Rehabilitering (og palliation) bør starte tidligt
og tage udgangspunkt i patientens oplevede udfordringer
og ressourcer, for at understøtte patienter og pårørende
i deres behov. Hospitalet har ansvar for behandlingen af
en kræftpatient og har desuden ekspertisen og viden om
specifikke bivirkninger, reaktioner samt mulige senfølger
– en viden som også kan anspore til mere optimal kræftbehandling med færre akutte bivirkninger og senfølger.
Også derfor er fortsat fokus på rehabilitering og palliation
i hospitalsregi vigtigt. Skal vi ikke udnytte, at vi kan gøre
en rehabiliterende/pallierende indsats, når vi på hospitalerne ’har’ patienterne?
Ditte skriver endvidere, at som kræftpatient vil man
gerne leve sit hverdagsliv hjemme. Det er vi enige i, men
upåagtet de accelererede kræftpakkeforløb, så bruger
mange patienter og pårørende også deres hverdagsliv
og vågne timer på besøg på hospitaler til behandling,
undersøgelser m.m. Mange patienter magter ikke at have
flere forskellige kontakter på forskellige matrikler og med
forskelige fagpersoner. Derfor har hospitalerne også en
opgave i at tage hånd om rehabilitering og palliation og
ofte vil det være sygeplejersker, som er de gennemgåen-
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de personer, patienten møder, idet sygeplejersker ofte
er den faggruppe patienten ser oftest og har mest tid
sammen med, idet sygeplejersker giver kræftbehandling
(kemo- og strålebehandlinger). På hospitalerne er det
snarere timing og konteksten, der udfordrer behovssamtaler om rehabilitering og palliation. Desuden tror vi ikke,
at mange patienter og pårørende er klar over, hvilken
opgave hospitalerne her har i den forbindelse. Ved at
invitere til samtale om hverdagslivet anerkender vi, at
kræftsygdom ikke alene kan fjernes med kræftbehandling, at krop og sjæl hænger sammen, og at sygdom og
behandling har sociale og eksistentielle konsekvenser.
Derfor er det hospitalets fornemmeste opgave, at vi kan
’så et frø hos patienten’ ved at tale om deres udfordringer og behov, og evt. sende henvisning til kommunen,
som med deres mange gode tilbud kan støtte patienter
og pårørende i deres hverdagsliv.
Det er med stor undren, at vi kan læse i artiklen, at FSK
med repræsentanter i forskellige udvalg i Sundhedsstyrelsen, alle arbejder i samme retning med at flytte opgaven
med behovssamtaler til kommunerne. Dette uden at
medlemmer af FSK er blevet hørt, for som det fremgår af
ovenstående, så er vi ikke enige med FSK’s faglige konsulent på dette område. Er det også en udmelding som SIG
kræftrehabilitering er enige i?
Vil det ikke være ideelt, at FSK som fagligt selskab gør et
arbejde for at samle de danske kræftafdelinger, kommuner og almen praksis vedrørende forbedring af den
eksisterende praksis? Fx ved at medvirke til at komme
med et forslag til et fælles forberedelsesskema til patienter og pårørende til behovssamtaler? Det er jo netop vist
i undersøgelse fra REHPA, at det oftest er sygeplejersker,
som afholder behovssamtaler. Et forslag kunne være, at
FSK medvirker til, at der udarbejdes et kvalificeret fagligt
udspil? Det er ikke altid de bedste betingelser, man stilles,
når enkelte repræsentanter sendes til arbejdsmøder i
Sundhedsstyrelsen og har begrænset tale- og mødetid.
Vi er bekendte med, at man i fx Region Syd har valgt at
tolke forløbsprogrammet, og de mener, at behovssamtalen alene skal finde sted ved afslutning af kræftbehandling. Ifølge forløbsprogrammet skal der afholdes behovssamtale initialt i behandlingsforløbet, ved skift/afslutning
af behandling, samt ved overgang til opfølgning. Dette
i respekt for at kræftsygdom, behandling og senfølger
manifesterer sig forskelligt over tid og at patientens udfordringer samt behov for støtte dermed også kan ændre
sig over tid. Der er med andre ord flere tidspunkter, hvor
patienten vil være i kontakt med hospitalet, men ikke
altid har kontakt med sin kommune.
I Region Hovedstaden har man valgt systematisk at
undervise personale i behovsvurderingen, hvilket nu er
under evaluering med REHPA, Center for HR i Region
Hovedstaden og underviserne. Der er undervist mere end

600 medarbejdere i behovssamtale og selvom Sundhedsplatformen har udfordret den kliniske praksis på
flere områder i Region Hovedstaden, giver det mening at
fortsætte behovssamtalerne i hospitalsregi. Eksempelvis
sender Rigshospitalet ca. 90 nye henvisninger alene til
Center for Kræft og Sundhed, Københavns kommune med
henblik på kræftrehabilitering pr. måned. Gevinsten er
vist til at få øje på. Vi synes, det er indlysende at behovssamtaler også skal foregå i hospitalsregi og at undervisning af personale understøtter det gode tværsektorielle
samarbejde.
Succesfuld rehabilitering (og palliation) forudsætter
kommunikation og samarbejde imellem de involverede
parter, hvor patient og pårørende er de aktive aktører.
Det er patientens og evt. pårørendes valg af metode og
mål med rehabilitering, som den sundhedsprofessionelle
indsats skal understøtte. Rehabilitering er en tværfaglig
indsats, hvor hospitalet kan bidrage med vigtig information på baggrund af de behovssamtaler, der har været i patientens forløb og kommunen kan i forlængelse af dette
begynde eller videreføre den rehabilitering (og palliation),
som er i gang. Ved at tilbyde systematiske behovssamtaler på hospitalet, sikrer man, at ALLE patienter får tilbudt
en samtale. Det er svært at efterleve, hvis ansvaret kun
ligger i kommunerne og vi vil gerne arbejde for at minimere ulighed i sundhed, og vi ved, at sårbare eller udsatte
patienter ikke selv opsøger tilbud. Det kræver italesættelse og fastholdelse fra de sundhedsprofessionelle og til
tider kreativt samarbejde med kommunerne for at det
lykkes.
En behovsvurdering omfatter både rehabilitering og
palliation. I Dittes tekst lader det til, at der udelukkende
fokuseres på rehabilitering. Hvis behovsvurderinger ikke
er en del af hospitalsopgaverne, hvilke tanker gør FSK sig
så om palliation? Er der også flyttedag der?
Vi understøtter allerede rehabilitering og palliation på
hospitalerne – det sker ikke kun ud fra behovssamtaler.
Disse samtaler giver dog mulighed for på patientens præmisser at tage afsæt i deres oplevelse fremfor de rehabiliterende og pallierende behov, vi tror, vi ved noget om, og
som vi har lært at patienter og pårørende har brug for. Vi
må huske på, at selvom vi er fagprofessionelle, så ved vi
ikke altid bedst – patienterne og de pårørende er eksperter i deres eget hverdagsliv.
Læs Dittes svar på næste side.
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Svar fra
Ditte Naundrup Therkildsen, FSK:
Først en stor tak til sygeplejerskerne fra Region Hovedstaden for at kommentere på klummen omkring behovsvurderinger.
Bestyrelsen i FSK betvivler på ingen måde intentionerne
i behovsvurderingerne og kender alt til de fine oversigter
på VIS info omkring de rehabiliterende tilbud i kommunerne. Vi vil i dette svar ikke dvæle ved detaljerne, men
henholde os til, at Kræftplan IV og andre overordnede
strategier indenfor sundhedsområdet lægger vægt på en
behandling i eller nær hjemmet. Bestyrelsen i FSK mener
derfor fortsat, at det vil være værd at afprøve, om en flyttedag for behovsvurderingerne ikke vil føre meget godt
med sig – for både patienter og pårørende.
Ved at sende en notifikation til kommunen, når en borger
med kræft udskrives fra hospitalet, kan det tænkes, at
man kan sikre et tal, der kommer nær de 100 %, hvad
angå selve tilbuddet om behovsvurderinger.
Mange afdelinger, som ikke er specifikke kræftafdelinger,
har endnu ikke hørt om behovsvurderinger. Da patienter
med kræft befinder sig forskellige steder i sundhedsvæsenet, mener bestyrelsen stadig, at det vil give mening, at
selve ansvaret for behovsvurdering ligger i kommunerne,
da alle derved kan sikres tilbuddet.
Ovenstående er ikke udtryk for en ny holdning blandt
bestyrelsen i FSK. Emnet har været debatteret flere
gange, senest ved det årlige landskursus. I debatten
deltog blandt andre formand for DSR Grete Christensen,
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Formanden for Sundhedsstyrelsens udvalg for kræft, enhedschef Janet Marie Samuel, Formand for sygeplejersker
i kommunerne Inge Jekes og en repræsentant fra REHPA.
Til landskurset deltog både medlemmer og SIG-grupper.
FSK ser således fortsat et stort potentiale i en flyttedag
for behovsvurderingerne. Vi er, som altid, åbne for et
samarbejde på tværs og bakker altid gerne op, så vi kan
gøre dét, der er alles ønske: at tilbyde det, der giver bedst
mening for patienter og pårørende.
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Tal der tæller

779
kursister deltog i et SKA-kursus i 2017,
det er en stigning på små 10 % i forhold til 2016

Kilde: www.skaccd.org
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Formål, værdi
og fremtiden
for onkologien
Det ligger onkologerne meget på sinde
at øge kræftoverlevelsen i Danmark.
Det er et stort og ædelt mål. Det kræver
en stor indsats i hverdagen, det kræver
anvendelse af den nyeste teknologi, af
de højst udviklede forskningsmetoder og
flere timer end dagen almindeligvis har.
Formålet med øget kræftoverlevelse
søger vi at opnå gennem effektive behandlinger, der medfører respons med
svind af kræften, udskydelse af tiden
til udvikling af sygdommen og af tiden
til død for den enkelte patient. Fine
enkeltstående mål, der bidrager til det
overordnede formål.
I mange år gik det elendigt i Danmark
– vi haltede bagud i forhold til vores
nabolande, ressourcerne var knappe og
opbakningen fra politikerne svigtede.
Heldigvis er det vendt. En stribe af velfinansierede kræftplaner og et vedvarende fokus på kræftbehandlingen giver
sig nu udslag i stigende overlevelse. Det
kan vi være stolte af. Fra formål over mål
til endnu mere udspecificerede delmål
fremgår nu af de efterhånden mere og
mere detaljerede retningslinier.
Den mindste detalje kan vægtes
af de største specialister og
hjælper til at løfte grundniveauet gevaldigt. Den
øgede og stedse stigende
aktivitet er blevet beSKA Nyt

lønnet og næsten ophøjet til et mål i sig
selv. Mulighederne for behandling er
steget voldsomt, og det samme er antallet af onkologiske speciallæger. I 2000
var der blot 80, i 2012 fordoblet til 160
og forventningen er over 320 kliniske
onkologer i 2020.
Vækst har været svaret på udfordringerne hidtil – men det bedste bud på
fremtiden er, at den ikke bare er en
fremskrivning af fortiden. Så hvilke
udfordringer står dansk onkologi
mon overfor?
Lige nu er der to overordnede udfordringer. For det første skal vi have styr
på den snævert faglige kvalitet og for
det andet den patientoplevede kvalitet.
Den faglige kvalitet bliver vi nødt til at
sikre både inden for behandlingen og
inden for forskningen. Arbejdet med
nationale retningslinjer i et multidisciplinært samarbejde skal føres
til ende. Der er stadig
udækkede områder inden
for

SAMFUND + MENNESKER
nogle sygdomme – og den geografiske
skævhed bør være også onkologernes
ansvar. Den diskussion må vi tage og
også bidrage til løsningen af. Uanset
diagnose eller bopæl skal behandlingen
være i orden. Til den faglige kvalitet
hører også patientsikkerheden, hvor
indarbejdede rutiner og faste forløb med
klare aftaler kan gøre endnu mere for
patientenes udkomme end det meste
nye medicin. Kvalitet i forskningen bliver
nu styrket gennem store nationale satsninger. Danish Comprehensive Cancer

behandling per automatik. Dengang der
kun fandtes én behandling til en sygdom,
var det ofte et enten-eller. Men nu hvor
der til alle sygdomme er flere valgmuligheder, ja så bør onkologer sørge for den
personlige medicin allerede nu: Bruge
den faglige viden om effekt, besvær og
bivirkninger til lige nøjagtig at strikke
den optimale behandling sammen for
at dække den enkelte patients mål. Det
kan være forlænget overlevelse, det kan
være færre bivirkninger og det kan være
mest mulig tid tilbragt i hjemmet. Det er

lebånds-onkolog; resultat af et målrettet
uddannelsesprogram. Men hver årgang
af onkologer må have et par skæve eksistenser, der kan få tid og luft til at følge
skøre indfald og fortsætte ud ad tangenter. Det kan pludselig vise vejen for
fremtidens omvæltende behandlinger,
og i hvert fald kan en øget diversitet i vores speciale forbedre evnen til at tilpasse
sig fremtiden. Det kan være svært at se
innovation og især disruption blomstre
i et travlt onkologisk ambulatorium; der
skal i stedet rejses ud og der skal satses

forventningen er over
320 kliniske onkologer i 2020
Center, Kræftens Bekæmpelses store
strategiske bevillinger og Dansk Genom
Center er gode eksempler, der skal styrke kvalitet, udvikling og konsolidering af
allerede etablerede forskningsområder.
Den oplevede kvalitet skal ses i forlængelse af det formål, jeg nævnte øverst
oppe, og de heraf følgende onkologiske
delmål; øget overlevelse, forlænget
sygdomsfri periode og tumorsvind. Det
ligger implicit i vores forståelse, at alle
disse mål er til gavn for patienten – men
vi glemmer nok nogle gange at spørge
patienten selv. Man kan sige, at det er
forældet alene at give den mest effektive

en kunstfejl at ordinere en behandling
uden, at man har undersøgt patientens
værdier og diskuteret sig frem til fælles
mål for behandlingen. Ville du finde dig i
at blive behandlet på en anden måde for
noget så livsomvæltende som kræft?
Sideløbende med kvalitetssikringen skal
der også sættes ind på at forberede den
udfordring, der usvigeligt vil følge. En
dag kommer der nye opdagelser eller
en ny folkestemning, der omvælter
onkologien, som vi kender den. Den
omvæltning kan man i sagens natur ikke
forudse, men vi kan danne basis for at
kunne hjælpe til. Nu er jeg selv en sam-

midler på ideer, som etablerede forskere
ikke ser fornuften i.
Onkologien forfører. Afhængigheden af
glimtvis at kunne gøre en forskel, når det
ser værst ud. Det gælder alle på afdelingen, og det er alle, der kan bidrage til at
skabe værdi for patienterne i et sikkert
forløb og i et miljø, der baner vejen for
nye ideer.

Lars Henrik Jensen
Formand, Dansk Selskab for
Klinisk Onkologi (DSKO)
Overlæge med ansvar for den
onkologiske behandling af gastrointestinale cancere på onkologisk
afdeling, Vejle Sygehus, fra 2013.
Næstformand i Dansk Colorektal
Cancer Gruppe og sekretær for
videnskabeligt udvalg.
Læge fra Århus Universitet 2001,
Ph.d. fra Syddansk Universitet
2007.
Speciallæge klinisk onkologi 2012
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Danskerne er blevet
mere usunde
Danskernes sundhed har udviklet sig
i en negativ retning, viser ny undersøgelse blandt 180.000 danskere. Det
viser den nye udgave for 2017 af Den
Nationale Sundhedsprofil, som giver et
øjebliksbillede af danskernes sundhed.
Her kan man se, at både når det gælder
den mentale sundhed og danskernes
sundhedsadfærd, er der sket en negativ
udvikling i forhold til undersøgelserne
i 2010 og 2013. Kun når det kommer til
alkohol, er der positive fremskridt. /SKA

Det går skævt med
danskernes sundhed.
Foto: Colourbox.com

Ministeriet opgiver PLOaftale om HPV-vaccine til
drenge

Medicinrådet ser positivt
på nye retningslinjer for
industrirejser

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)
er ikke nået til enighed med Praktiserende Lægers Organisation om, hvordan
drenge, der er tiltrukket af drenge, vederlagsfrit kan vaccineres mod HPV. /SKA

Regionernes nye retningslinjer for efteruddannelse betalt af medicinalvirksomheder kan løse nogle af habilitetsudfordringerne i Medicinrådet, hvis de bliver
ført ud i praksis på den rette måde,
mener formand for Medicinrådet, Steen
Werner Hansen. ”Der er gode intentioner i tiltaget, og vi er meget positive
over, at man tager diskussionen i Danske
Regioner, og at de gør det koordineret er
rigtig godt,” siger han til Sundhedspolitisk Tidsskrift. /SKA

Brugerundersøgelse:
Hvad synes du om
Sundhedsplatformen?
SP-brugere får nu mulighed for at give
deres mening til kende. Alle medarbejdere i Region Hovedstaden, der bruger
Sundhedsplatformen i deres daglige
arbejde, inviteres til at deltage i en brugerundersøgelse, som starter i slutningen
af februar. Målingen skal bruges til at
forbedre systemet, oplyser regionen. /SKA

Dansk kræftoverlevelse
i top
Danmark er blandt de lande i verden, der
har øget overlevelsen efter kræft mest
de seneste 15 år. Det viser en ny international opgørelse over kræftoverlevelsen
i 71 lande. Danmark ligger nu næsten på
niveau med de øvrige nordiske lande,
som vi ellers har haltet bagefter, skriver
Kræftens Bekæmpelse /SKA

Jes Søgaard holdt oplæg om kræftmedicinpriser på
SKA’s 21. årsmøde. Foto: Kaare Smith

I Region Hovedstaden
bliver dobbelt så mange
overlæger ramt af smerter
Hovedstadens overlæger lider dobbelt
så meget af muskel- og ledsmerter som
læger i resten af landet. Overlægeforeningen skyder skylden på Sundhedsplatformen. Regionen vil ikke afvise en
sammenhæng, skriver Politiken. /SKA

21 procent af overlægerne
i Region Hovedstaden har
ofte eller hver dag smerter
i muskler og led. I resten af
landet er det 11 procent.

Kræftmedicin 14 gange
så dyr på 20 år
Sygehusenes udgifter til kræftmedicin
er vokset markant i perioden fra 1997 til
2016 – langt mere end antallet af kræftpatienter, skriver Dagens Medicin. Mens
udgifterne til kræftmedicin er 14-doblet
over de 20 år, er antallet af kræftpatienter
kun fordoblet. Det viser en helt ny analyse, som professor i sundhedsøkonomi Jes
Søgaard har lavet i sin rolle som cheføkonom for Kræftens Bekæmpelse. /SKA
SKA Nyt

Region Sjælland vil
etablere landets første
E-hospital
Region Sjælland vil styrke de digitale
veje til et nært sundhedstilbud ved at
etablere landets første E-hospital. Dette
skal gøre afstanden mellem patienter og
hospitaler kortere. /SKA

Avis: Politikere kræver
redegørelse om SP
En række partier i Region Hovedstaden
vil have administrationen til at forklare,
hvorfor der blev ændret i spillereglerne,
da det sjællandske hospitalsvæsen i 2013
købte it-systemet Sundhedsplatformen,
skriver Politiken. Avisen har beskrevet,
hvordan Region Hovedstaden og Region
Sjælland besluttede at investere et milliardbeløb i tilbuddet fra den amerikanske
it-gigant Epic og det delvist Novo-ejede selskab NNIT, selv om det var over
200 millioner kroner dyrere i samlede
omkostninger end konkurrenternes.
Under udbudsprocessen blev der, stadig
ifølge Politiken, stillet på vægten, så
økonomi kom til at spille en mindre rolle.
”Det lugter lidt, og det forekommer mig
især ejendommeligt, hvordan administrationen kan ændre i udbudskravene,
efter tilbuddene fra firmaerne er blevet
åbnet,” siger Liberal Alliances Jacob
Rosenberg. /SKA

Ny aftale sætter
rammerne for industribetalt efteruddannelse i
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden og Lægemiddelindustriforeningen har indgået en ny
aftale, som sætter rammerne for samarbejde mellem industri og hospitalsansatte, skriver Dagens Medicin. Aftalen
betyder blandt andet, at afdelingsledelsen skal godkende efteruddannelsesarrangementer. /SKA
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Citat citat slut
”Grundlæggende har jeg det synspunkt, at cigaretter ud fra et forebyggelseshensyn godt må være dyrere. Men jeg er
statsminister for en regering, der består af en koalition af forskellige partier, og det er ikke regeringens politik at øge cigaretpriserne. Jeg kan som statsminister ikke have to forskellige holdninger. Vi har også et hensyn på grund af vores geografi, som gør, at vi også skal passe på vores statskasse. Hvis vi laver et tiltag, som de facto tømmer statskassen uden at gøre
noget ved tobaksforbruget, og dermed i virkeligheden også forringer vores muligheder for at have økonomi til at levere
sundhed, så duer det jo ikke. Derfor har vi forfulgt en ambition om at spejle os i de tyske priser, som også er relativt lave,
men jeg anerkender, at cigaretter i den del af Europa, hvor Danmark ligger, er billige. Jeg anerkender også, at lande, som
har en anden geografi, f.eks. Storbritannien, har haft en effekt af at øge prisen.”
Lars Løkke Rasmussen (V), statsminister, til Dagens Medicin

”Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse, advokater og læger er rystede over en ny principiel landsretsdom, som giver
en brystkræftramt kvinde, der var for sent indkaldt til mammografi, afslag på erstatning – begrundelsen for afslaget var
manglende ressourcer i regionen. […] I lighed med kvindens advokat kritiserer de, at regionens ressourceargument bliver
godtaget, uden at kvindens sag reelt bliver prøvet. Samtidig frygter de, at argumentet vil brede sig til andre regioner og
patientskadesager.”
Jyllands-Posten

”De udfordringer, som Sundhedsplatformen forårsager i sundhedsvæsenet, både for patienter, pårørende og medarbejdere, er uholdbare, og det er et kritikpunkt, som ministeriet har rejst for begge regioner.”
Ellen Trane Nørby (V), sundhedsminister, i høringssvar til SF

”Kommunerne bør sige nej tak til gaver fra de almennyttige fonde, som er finansieret gennem tobaksindustrien.
#cancerdk #sundpol #sundhed ”
Kræftens Bekæmpelse, på Twitter

”Vi har en sekventiel og afventende tilgang til at behandle kræftpatienter: Vi laver først en intervention, når skaden er
sket. Jeg ser meget potentiale i, at vi parallelt med, at vi sætter en behandling i gang, tænker i at forebygge de senfølger,
den potentielt kan medføre. Jeg håber, at vi med de nye centre kan være med til at tage nogle vigtige skridt i den retning”
Christoffer Johansen, professor, Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet, kommende leder af center for generelle senfølger

”I Frankrig koster en pakke nikotin og tjære indrullet i papir 45 kroner. Og Frankrig har som bekendt næsten lige så mange grænser, som det har oste. Med andre ord: Det er et politisk valg.”
Noa Redington, politisk kommentator, Politiken
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Post-ASCO 2018:
15. juni
10 unge læger drager over Atlanten denne sommer igen og hjemtager den nyeste onkologiske forskning inden for de
store diagnoseområder fra den globale
kræftkongres ASCO Annual Meeting. Du
kan igen blive klogere på, hvad der har
været vigtigst, uden at skulle rejse længere end til indre København; i år finder
Post-ASCO Symposium sted d. 15. juni
på IDA Mødecenter, hvor 10 seniorlæger
ligeledes vil perspektivere de hjembragte fund i forhold til danske forhold.
Vi glæder os til at se jer!
/SKA

SKA bygger bro mellem den internationale, seneste
forskning og danske sundhedsprofessionelle med
Post-ASCO Symposium. Foto: Colourbox.com

Prof. Per Pfeiffer fra OUH og prof. Dorte Nielsen fra Herlev Hospital
er som altid moderatorer til SKA’s Post-ASCO. Foto: Ditte Valente.

SKA Nyt
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Region Hovedstaden
indstiller økonomisk støtte til SKA
Fra maj måned ophører regionens tilskud til Sammenslutningen af kræftafdelinger, der blev oprettet i 1996 som
en fælles enhed mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland.
Region Hovedstadens tilskud på 2,6 mio.
kr. årligt til driften af SKA ophører med
virkning fra 30. april 2018. Midlerne skal
derefter tilføres de onkologiske afdelinger i regionen til at kunne fortsætte
uddannelsesaktiviteten for personalet,
skriver blandt andet Dagens Medicin.
”SKA har gjort det rigtig
godt, men tiden er inde til
at gå andre veje. Vi skal
prioritere ressourcerne,

og vi har valgt at lade midlerne blive på
kræftafdelingerne, så det er mere frit
for dem, hvordan de vil bruge dem,”
siger formand for Region Hovedstadens
Sundhedsudvalg, Christoffer Buster
Reinhardt (C) til Onkologisk Tidsskrift.
Region Sjælland har i sin dialog med
Region Hovedstaden omkring ophøret af
det nuværende samarbejde udtrykt
intentioner om at fortsætte
SKA. /SKA

SKA’s repræsentantskab giver formand
bemyndigelse til at
indlede overgang til
Region Sjællandbaseret SKA
SKA’s formand, overlæge Niels
Henrik Holländer blev til repræsentantskabsmøde d. 28. februar
– hvor blandt andre ledende overlæger Ulrik Lassen fra Rigshospitalet og Mads Nordahl Svendsen
fra Sjællands Universitetshospital
deltog – bemyndiget til at indgå i
dialog med Region Hovedstaden
om relevant overgangsordning,
sådan at SKA kan fortsætte i en ny
Region Sjælland-baseret konstellation. Den ideelle overdragelsesdato blev man til mødet enige om
skulle være mellem 15. juni og
29. august 2018, hvor SKA ingen
kurser opslået har.

SKA-formand Niels Henrik Holländer til SKA’s årsmøde i efteråret. Foto: Kaare Smith
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Mødet med kræftpatienten i kommunerne
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Kræftlæger, praktiserende læger, psykologer og sygeplejefaglige eksperter introducerer,
hvad der er vigtigt at have med i tasken.
SKA tilbyder endnu en ny kursusaktivitet
for sundhedsprofessionelle i hjemmeplejen og kommunerne, opdelt i 2 moduler.
Her får den sundhedsprofessionelle
viden og en række nyttige indsigter om
de særlige problemer, der knytter sig til
kræftsygdom.
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Tilsynet med kræftpatienter finder i stigende grad også sted ude i
kommunerne, langt væk fra de større byers hospitaler og onkologiske
afdelinger. Foto: Colourbox.com

Kræftlæger, praktiserende læger, psykologer og sygeplejefaglige eksperter
introducerer, hvad der er vigtigt at have
med i tasken, når man som kommunal
sundhedsprofessionel stadig oftere
møder kræftsyge patienter med særlige
behov ude i kommunerne.

Smertebehandling af kræftpatienter
- fra lidelse til lindring
Kursisterne vil blive præsenteret for den nyeste medikamentelle viden,
og vil blive aktivt inddraget i praktiske øvelser.
SKA tilbyder tværfagligt kursus til læger
og sygeplejersker beskæftiget indenfor
onkologi og hæmatologi.
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 psykolog med
rødder i den onkologiske hverdag. /SKA
SKA Nyt
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SKA’s smertekursus dækker hele spektret fra medicin til psykologi.
Foto: Colourbox.com
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SOTA krydser bygrænsen
SOTA finder i maj måned både sted på
Herlev Hospital og Næstved Sygehus.
Således rykker SKA’s nye kursus-koncept
hermed over bygrænsen og til Region
Sjælland.
SKA ønsker at sikre kræftafdelingerne
den optimale faglighed. Således tilbyder
SKA nu SOTA-kurser ude på afdelingerne,
hvor eksperter inden for de forskellige

diagnoseområder opdaterer personalet om de nyeste forskningsresultater,
behandlingsmuligheder m.m.
De første SOTA-kurser omhandler brystkræft. SOTA er kun for personalet ansat
på medlemsafdelingernes respektive
sygehuse. /SKA

SOTA om brystkræft 3. maj på Herlev Hospital, og
senere i samme måned på Næstved Sygehus d. 24.
Foto: Jens F., Colourbox.com
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Godkendelser
fra FDA

Godkendelser
fra EMA

LUTATHERA® (dotatate)
til behandling af receptor-positive gastro-entero-pankreatiske
neuroendokrine tumorer (januar, 2018)

Mylotarg® (gemtuzumab ozogamicin)
til patienter med AML, der er mindst 15 år gamle (februar, 2018)

ZYTIGA® (abirateron acetat)
tabletter til behandling af metastatisk højrisiko kastrationsfølsom
prostatakræft, i kombination med prednison (februar, 2018)
ERLEADA™ (apalutamid)
til behandling af ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (februar, 2018)
Verzenio™ (abemaciclib)
i kombination med en aromatasehæmmer som initial endokrinbaseret terapi til postmenopausale kvinder med HR-positiv, HER2-negativ, avanceret eller metastatisk brystkræft (februar, 2018)
Imfinzi™ (durvalumab)
til patienter med ikke-resektabel, stadie III NSCLC, hvor der ikke er
konstateret progression efter platinbaseret kemoterapi og stråleterapi (februar, 2018)
ADCETRIS® (brentuximab vedotin)
til voksne patienter med hidtil ubehandlet klassisk Hodgkins-lymfom i stadie III eller IV, i kombination med kemoterapi (marts,
2018)
BLINCYTO® (blinatumomab)
til behandling af voksne og børn med B-celle precursor ALL i første
eller anden komplette remission, hvor MRD er større eller lig med
0.1% (marts, 2018)

Rubraca® (rucaparib)
til behandling af patienter med ovariecancer, hvor der er konstateret relaps eller progression (marts, 2018)
Kanjinti (trastuzumab)
biosimilær medicin til behandling af gastrisk kræft og brystkræft
(marts, 2018)
Pemetrexed Krka (pemetrexed)
generisk medicin til behandling af lungehindekræft og ikke-småcellet lungekræft (marts, 2018)

Anbefalinger
fra Medicinrådet
RYDAPT® (midostaurin)
som mulig standardbehandling til akut myeloid leukæmi.
Medicinrådet anbefaler, at der efter et år følges op på patienter, som sættes i behandling med midostaurin på baggrund af
indberetninger i AML-databasen (januar, 2018)
STIVARGA (regorafenib)
som mulig standardbehandling til patienter med hepatocellulært karcinom med performancestatus 0- 1 og med leverfunktion svarende til Child Pugh A, som tidligere er behandlet
med og har tålt sorafenib (januar, 2018)

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.

SKA Nyt
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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

INGEN LEDIGE PLADSER

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
INGEN LEDIGE PLADSER

15-06-2018

15. Post-ASCO Symposium
Ida Mødecenter

29-08-2018

Sorg og sørgende – i klinisk arbejde med kræftpatienter
Hotel Admiral

12-09-2018

Mødet med kræftpatienten i kommunerne – modul I
Hotel Skt. Petri

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

07-11-2018

Mødet med kræftpatienten i kommunerne – modul II
Hotel Skt. Petri
Med forbehold for ændringer og nye kurser.
S. 31

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

