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vention med honningbandager versus

I et randomiseret, klinisk interventionsstu-

sølvbandager, begge suppleret med

die sammenlignes effekten af to sårbe-

samtaler struktureret ud fra den kognitive

handlinger gennemført i patienternes

model, samt afspændingstræning. De

hjem to gange ugentlig i en fire ugers

kvalitative fund afdækkede fænomenet

interventionsperiode: Honningbandage

’health care avoidance’ blandt kvinder

versus sølvbandage - begge suppleret

med brystkræft, som havde ignoreret

med samtaler ud fra struktur i kognitiv

deres kræftsår.

model og afspændingstræning.

2
Ph.d. afhandling
Kræftsår hos patienter med avanceret kræftsygdom
Resultater

problemer. Der fandtes ingen statistisk

center for kræftsår” med regionsfunktion

Resultaterne er detaljeret beskrevet i

signifikant forskel imellem sølv- og hon-

/landsdelsfunktion. Patientbehandling

artiklerne 4, 5, 8-10. I alt 69 patienter med

ninggrupperne på sårstørrelse, renheds-

anbefales gennemført ud fra resultaterne

kræftsår og avanceret kræftsygdom

grad eksudation, lugt og bakteriologi.

i ph.d.-afhandlingen (direkte samt via
tele-medicinsk funktion). Yderligere forsk-

blev inkluderet i studiet, medianalder var
65,6 år (range 47-90 år). Der var ingen

En sårstørrelsesreduktion hos 62% og øget

ning og udvikling samt undervisning og

statistisk signifikant forskel på sårstørrelse,

renhedsgrad hos 58% af den samlede

vejledning inden for emnet er påkrævet.

renhedsgrad, eksudation, lugt, smerte

population fra baseline til post interven-

og bakteriologi imellem grupperne.

tion indikerede en forbedret sårhelings-

Hverken den antineoplastiske eller den

proces. En statistisk signifikant reduktion

antibiotiske behandling havde indfly-

af lugt, eksudation, angst og depression

delse på antallet af bakteriegrupper.

ved begge behandlinger forbedrede

Den mediane sårreduktion var 15 cm2/8

patienternes velbefindende og deres

cm2 for henholdsvis honning/sølvgruppen

samlede situation

Vejledere
Professor Lis Adamsen, cand.soc., Ph.D., Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og
Omsorgsforskning (UCSF), Rigshospitalet
Professor, dr.med. Mikael Rørth, Onkologisk klinik,
Finsencenter, Rigshospitalet
Professor Finn Gottrup, Videncenter for Sårheling,
Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital

(p=0.63).
Kræftsår kan påvirke oplevelsen af

Professor Hans Jørn Kolmos, Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Efter pooling af data fra honning- og

kvindelighed, seksualitet og følelsen af

sølvgrupperne sås en forbedring fra

social isolation. Ignorering af kræftsåret

baseline til post intervention på: sårstør-

og ’patient related delay’ kan muligvis

relsesreduktion hos 62% og øget renheds-

forebygges via information til primær

grad hos 58% (n=69). Der var statistisk

omsorgspersoner (pårørende) om at

signifikant forbedring af patienternes

reagere på sygdomstegn.

Lektor Kirsten Lomborg, cand.cur., Ph.D., Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

eksudation (p<0.0001) samt af angst

Resultaterne indikerede, at en interven-

Professor Christina Lindholm, sygeplejerske, Ph.D.,
Karolinska University Hospital, Stockholm

(p=0.007) og depression (p=0.049).

tion med sølv- eller honningbandager

Patienter med en reduceret sårstørrelse

suppleret med samtaler ud fra den kog-

havde en median overlevelse på 387

nitive model samt afspændingstræning

dage sammenlignet med 134 dage for

må overvejes som fremtidigt behand-

patienter, der ikke have en reduktion i

lingstilbud til patienter med kræftsår og

sårstørrelse (p=0.003).

avanceret sygdom.

vurdering (n=69) af lugt (p=0.007) og

Interview med patienterne indikerede,
at de fandt interventionen gunstig

Kliniske implikationer

og effektfuld. Interviewundersøgelsen

For i fremtiden at sikre patienter med

afdækkede fænomenet ’health care

kræftsår den bedst mulige behandling vil

avoidance’ i forbindelse med kræftsår

jeg anbefale, at der oprettes et ”Viden-

Bedømmere
Overlæge, dr.med. Tonny Karlsmark, Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV

Financiering
Rigshospitalets forskerdelestilling, Dansk Sygeplejeråds ph.d.-stipendium, Lundbeck-fonden, Novo
Nordisk Fonden for sygeplejeforskning, Fabrikant
Einar Willumsens mindelegat, Bent Bøgh og Hustru
Inge Bøghs Fond, Else og Mogens Wedell-Wedellsborgs Fond, Inge og Jørgen Larsens Mindelegat,
Hede Nielsens Fond, Dansk Selskab for Sårheling,
Dansk kræftforskningsfond.
Referencer
(1) Alexander S. Malignant fungating wounds:
epidemiology, aetiology, presentation and
assessment. J Wound Care 2009;18:273-80.
(2) Grocott P. Care of patients with fungating
malignant wounds. Nurs Stand 2007;21:57-8,

hos kvinder med brystkræft (n=17). Kvinderne oplyste, at de bevidst undgik at
søge lægehjælp i 24 måneder (median)
(range 3- 84 måneder), og at de først
søgte lægehjælp ved alvorlige kropslige
symptomer som spontan knoglefraktur,
dyspnoe (lungemetastaser) eller sårblødninger.

Konklusion
Kræftsår er kroniske sår, som medfører
lugtgener, eksudation og psykosociale

Patienter med kræftsår
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Et kontrolleret ’family navigator nurse’ ledet interventionsstudie
hos medindlagte forældre til allogen hæmatopoietisk
stamcelletransplanterede (HSCT) børn

Formål, design og intervention

ligste problemstillinger under medind-

Formålet var at undersøge effekten af et

læggelsen.

multifacetteret understøttende interventionsprogram rettet mod omsorgs-

Effekten af interventionen blev under-

kapacitet hos medindlagte forældre

søgt med velvaliderede kvantitative

til børn behandlet med HSCT. Interven-

spørgeskemaer (HADS, POMS, CHIP,

tionsprogrammet indeholdt ni timers

BASES) ved at sammenligne en forældre

intervention/uge: (a) daglig medicinsk

interventionsgruppe (N=25) med: (1) en

Af Hanne Bækgaard Larsen

information samt emotionelt og social

prospektiv forældrekontrolgruppe (N=8),

Sygeplejerske, cand. scient. soc, PhD

understøttende intervention ved en

der modtog afdelingens standardpleje,

Juliane Marie Centret, 5704

’family navigator nurse’ (FNN); (b) fem

og (2) en retrospektiv forældrekontrol-

Rigshospitalet

timers forældreudvisningsprogram; samt

gruppe (N=46) til børn behandlet i de

(c) fysisk aktivitet for forældre. Teoretisk

foregående 3,5 år, der havde modtaget

er undersøgelsen inspireret af et interak-

afdelingens standardpleje.

Baggrund

tionistisk perspektiv, Hochschild´s teori,

Medindlagte forældrene er de primære

om familie- og følelsernes sociologi samt

De medindlagte forældre er 56 mødre

omsorgsgivere hos børn med livstruende

kognitiv adfærdsterapi.

(71%) og 23 fædre (29%) til 79 børn (46%
piger og 54% drenge) i alderen 0-20 år

sygdomme under behandlingen med

(median 8 år).

allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT). Barnets HSCT behand-

Metoder og population

ling medfører omfattende fysiske og psy-

Udbyttet af interventionsstudiet blev

Der er udarbejdet 3 artikler baseret på

kiske bivirkninger, risiko for komplikationer

belyst i to kvalitative analyser: (1) ved

resultaterne fra interventionsstudiet.

samt en mortalitet på 22-50%. Litteraturen,

’convenient sampling’ blev 16 semistruk-

egen pilotundersøgelse og kliniske erfarin-

turerede interviews og otte deltagerob-

ger viste, at forældrene er emotionelt og

servationsstudier blandt medindlagte

Resultater

socialt svært belastede under barnets 4-6

forældre inkluderet i en analyse af disses

Artikel 1:

ugers lange indlæggelse i isolation under

omsorgsroller, og (2) ved ’quota-samp-

belyser, vha. kvalitative metoder, tre

transplantationsforløb. Der er udført få,

ling’ blev 21 semistrukturerede interviews

idealtyper for forælde og omsorg hhv.

ikke konklusive interventionsundersøgelser,

og 25 deltagerobservationsstudier hos

1. ekspertise orienterede-, 2. dialog

hvori et mindre antal deltagere (børn/for-

forældre i interventionsgruppen inklude-

orienterede- og 3. socialt udfordrede

ældre) er inkluderet.

ret i en analyse af forældrenes væsent-

forældre. De tre omsorgstyper afspejler

60, 62.
(3) Selby T. Managing exudate in malignant
fungating wounds and solving problems for
patients. Nurs Times 2009;105:14-7.
(4) Lund-Nielsen B, Muller K, Adamsen L. Qualitative and quantitative evaluation of a new
regimen for malignant wounds in women with
advanced breast cancer. J Wound Care
2005;14:69-73.
(5) Lund-Nielsen B, Muller K, Adamsen L. Malignant wounds in women with breast cancer:
feminine and sexual perspectives. J Clin Nurs
2005;14:56-64.
(6) Fong J, Wood F. Nanocrystalline silver dres-

sings in wound management: a review. Int J
Nanomedicine 2006;1:441-9.
(7) Molan P C. Debridement of wounds with honey. Journal of Wound Technology 2009;5:127.
(8) Lund-Nielsen B, Adamsen L, Kolmos HJ, Rørth
M, Tolver A, Gottrup F. The effect of honeycoated bandages compared with silvercoated bandages on treatment of malignant
wounds—a randomized study. Wound Repair
and Regeneration 2011 (Electronic publication).
(9) Lund-Nielsen B,- Adamsen L, Gottrup F, Rørth
M, Tolver A, Kolmos HJ. Qualitative bacterio-

logy in malignant wounds— A prospective,
randomized, clinical study to compare the
effect of honey and silver dressings. Ostomy
Wound Management 2011;57:28-36.
(10) Lund-Nielsen B, Midtgaard J, Rørth M, Gottrup
F, Adamsen L. An avalanche of ignoring: a
qualitative study of health care avoidance
in women with malignant breast cancer
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4
Ph.d. afhandling
Et kontrolleret ’family navigator nurse’ ledet interventionsstudie...
Vejledere:
Professor Lis Adamsen, Sygeplejerske, cand.scient.
soc., PhD, UCSF, Professor Carsten Heilmann,
MD, DM, Rigshospitalet, Juliane Marie Centret,
Professor Christoffer Johansen, MD, PhD, Kræftens
bekæmpelse

forældrenes tilgang til barnets pleje og

moderat til højt depressionssymptom-

behandling samt influerer på samarbej-

niveau, og 39% havde et moderat til højt

det og kommunikationen mellem barn,

angstsymptom niveau. Blandt forældre i

forældre og personale. Konflikter opstår,

interventionsgruppen blev angstniveauet

når omgivelserne ikke agerer i overens-

signifikant reduceret ved følgende dage

stemmelse med forældrenes omsorgsrati-

0, +14, +21 og +100 fra baseline (dag

onalitet. For at kunne varetage omsorgs-

–7). En tilsvarende reduktion i angstscore

udøvelse udfører forældrene samtidig en

under indlæggelse kunne ikke påvises for

følelsesmæssig bearbejdning af sig selv,

kontrolgruppen før på dag 100.

Professor Kristian Larsen, Oslo

Konklusion

Tak til
Børne Cancer Fonden, Lundbeckfonden, Helse
Fonden, Gangsted Fonden og Rigshospitalets
delestilling for økonomisk støtte.

hvilket socialt udfordrede forældre har
vanskeligt ved.
Allogen HSCT til børn er en kompleks inArtikel 2:

vasiv behandling, som gennemgribende

viser de tre problemområder, som foræl-

påvirker forældrenes emotionelle og so-

drene angiver som væsentligste at skulle

ciale funktion og forældreomsorgsevne.

forholde sig til under medindlæggelsen:

Dette er det første interventionsstudie

1. Den emotionelle belastning forbundet

rettet mod at understøtte medindlagte

med barnets HSCT,

forældres omsorgskapacitet under bar-

2. Reorganiseringen af familielivet for at

nets HSCT behandling. FNN interventio-

kunne være medindlagt med barnet, og

nen understøttede forældrenes transition

3. Den økonomiske belastning forbundet

mellem hjem og hospitalsindlæggelse,

med at skulle manøvrere i det danske

og familiernes vej gennem det komplice-

socialsystem.

rede behandlingsforløb.

Det at have fire eller flere af følgende

De tre identificerede idealtyper giver

risikofaktorer: (1) enlig forældre,

indsigt i forældrenes omsorgsrationalitet

(2) lav indkomst, (3) lav uddannelses-

for barnet samt nye perspektiver på den

niveau, (4) begrænset netværk, (5)

komplekse interaktion mellem forældre,

arbejdsløs, (6) fysisk/psykisk sygdom, og

barn og sundhedsprofessionelle under

(7) at være ”nydansker”, medførte, at

HSCT behandlingen. Denne viden kan

forældrene befandt sig i en kompleks so-

hjælpe personalet med at identificere

cial, økonomisk og følelsesmæssig bela-

gruppen af socialt udfordrede forældre,

stet situation, hvilket influerede på deres

som har mest udtalt behov for støtte til at

omsorgsevne og krævede omfattende

håndtere omsorgen for barnet. Samtidig

og vedvarende FNN intervention.

har interventionsstudiet medvirket til at
identificere nogle af de samfundsmæssige barrierer, der negativt påvirker

Artikel 3:
afdækker, ved hjælp af spørgeskema
HADS, effekt af interventionen og
udviklingen af forældrenes niveau for
angst- og depressivsymptomer i for-

Bedømmere
Overlæge, dr.med. Ole Weis Bjerrum,
Rigshospitalet
Professor, dr.med. Henrik Hasle, Skejby Sygehus,
Aarhus
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Heine H. Hansen (1938-2011)
”If you feel that you can offer something, you
have an obligation”
Heine H. Hansen, interview i Cancer World, issue 15, nov/dec 2006

Af Birthe Lund, SKA

Min interesse for onkologien blev vakt under min turnusperiode
på medicinsk afdeling C, BBH. Her blev en bestemt person hyppigt omtalt med stor respekt og veneration. Efter turnus blev jeg
kontaktet af den meget omtale person: Heine Høi Hansen, der
tilbød mig et vikariat på Finsen Instituttet afdeling R5 startende
i januar 1981. Efter den megen omtale var jeg selvfølgelig
spændt på at møde Heine selv, og jeg måtte hurtigt sande, at
mine kollegaer havde haft ret. Heine var en ener, både som

Som den foregangsmand han var, sørgede Heine, med hjælp

chef, mentor, og privat person. Han formåede at videregive

af overlæge, dr. med Kell Østerlind, for at oprette et datakontor

sin egen glødende interesse for onkologien til de fleste af sine

på Finsen allerede i 1981. Her blev alle protokollerede patien-

ansatte, dels ved konstant at stå parat med svar på spørgsmål,

ter registrerede i diverse databaser, protokoller og flow-sheets

ved at bruge enhver situation til undervisning og stillingstagen,

udarbejdet, og data analyserede. Datakontoret fungerede op

ved at lytte, støtte og give plads til nye forslag, men ikke mindst,

gennem 1980’erne som fælles kontor for afd R5, Finsen, senere

ved at give selv yngste reservelæge mulighed for at deltage i

onkologisk afdeling, RH og onkologisk afdeling Herlev, samt de

de utallige projekter, der kørte i afdelingen. Klarede man sine

medicinske afdelinger på Hillerød, Roskilde og Næstved. Efter

opgaver og var interesseret, fik man hurtigt tildelt ansvar for et

at Kell havde forladt Finsen, overtog jeg den daglige ledelse

af disse projekter eller mulighed for selv at udvikle et. Desuden

af Datakontoret, og i 1991, da Datakontoret skiftede navn

mærkede vi alle vingesuset af Heine’s store internationale

til Den Kliniske Forskningsenhed (KFE), fik jeg titel af lægelig

netværk, idet der tit var besøg af tidens hotte navne på Finsen,

forskningskoordinator, og ansvar for opbygningen af KFE. Inspi-

eller man blev sendt på kongres/møde, hvor de alle deltog.

rationen til oprettelse af KFE fik Heine i udlandet.Især var New

Heine introducerede villigt sin stab til disse personer, hvilket satte

Drug Development Office (NNDO), European Organization of

skub i manges karriere. I udlandet var Heine’s læger først kendt

Research and Treatment of Cancer (EORTC), der blev oprettet

som: Heine boys. I starten af firserne blev de kvindelige læger

nogenlunde samtidigt i Amsterdam, en inspirationskilde. KFE

nu mødt med: oh, so you are a Heine girl! Det kunne få enhver

var den første af sin slags i Danmark, og den vakte stor interesse

yngre kvindelig reservelæge til at vokse nogle centimeter.

både i NNDO, hele Danmark, og også i resten af Skandinavien.
KFE fungerede blandt andet som kontaktled for udenlandske

Den store altoverskyggende interesse på Finsen var lungecan-

samarbejdspartnere, især Early Clinical Trials Group (ECTG),

cer, især småcellet lungekræft. Da jeg ikke mente, der var flere

EORTC, men også for medicinalindustrien. Dette betød, at

alveoler tilbage til mig, fattede jeg hurtigt interesse for c. ovarii,

Finsen Centret og senere onkologisk afdeling, Herlev, fik øget

hvor platinbehandling netop var blevet indført. Heine gav mig

og mere formaliseret internationalt samarbejde og tilbud om at

derfor ansvaret som protokolfører for en nyigangsat fase III

deltage i flere fase I og II undersøgelser af nye medikamina. KFE

undersøgelse. Det var med afsæt i denne, at jeg senere blev

ledelsen varetog i første omgang også ledelsen og opbygnin-

dr.med. Afdeling R5, senere onkologisk afdeling, RH, men også

gen af en KFE på onkologisk afdeling, Herlev. Heine var i hele

andre afdelinger i samarbejde med Heine, havde en meget

denne periode meget inspirerende og gav stor opbakning og

høj rate af læger, der endte med en disputats. Det inspire-

støtte både til vores ideer om opbygningen og nye funktioner

rende videnskabelige miljø, vi befandt os i, gav mange blod

i KFE, men også i diverse kontroverser med myndighederne.

på tanden til at prøve kræfter med dette. Derudover skyldtes

Disse var ikke helt så hurtige med godkendelser, som ønsket i en

det også Heine’s utrættelige evner til at coache og udfordre os

international sammenhæng, og havde en noget manglende

frem til dette mål, og takket være hans store tillid til os.

forståelse for nye tider.
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Takket være det tætte samarbejde med ECTG blev jeg sekre-

meningsfyldt at lave. På dette tidspunkt var Heine blevet

tær for gruppen 1991-1993, hvilket igen styrkede samarbejdet

pensioneret, men arbejdede fortsat, nu som lægelig leder af

med forskellige udenlandske grupper til gavn for KFE, men også

Sammenslutningen af Kræft Afdelinger (SKA), som han oprette-

til stor personlig glæde og inspiration. Ligeledes overlod Heine

de allerede i 1996. Han tilbød mig derfor at blive medansvarlig

mig at repræsentere ham, når han ikke selv havde tid, i diverse

redaktør af SKANyt i 2009, hvilket siden har været af stor betyd-

grupper og møder. På denne måde fik jeg opbygget et godt

ning og glæde for mig. Sammen med resten af SKA’s personale

personligt netværk. Det er jeg Heine meget taknemmelig for.

savner jeg/vi Heine’s tilstedeværelse i dagligdagen, som han
satte så stort et præg på. Vi kører dog fortsat SKA videre i vis-

I 1996 blev jeg fristet til at prøve kræfter med en ansættelse i

hed om, at SKA har stor betydning for mange af vores kollegaer

medicinalindustrien, atter takket være det tætte samarbejde,
jeg havde haft med denne i KFE. Igen bakkede Heine op om

På det personlige plan har Heine og hans familie også betydet

min ide, og vi mødtes fortsat løbende gennem årene i private og

meget for mig og min familie. Vi har fulgt hinandens familiers

professionelle sammenhænge og udvekslede tanker og ideer.

udvikling gennem årene, rejst sammen, interessen for fiskeri og
golf er blevet dyrket sammen, vi har deltaget i hinandens fejring

Da jeg på grund af sygdom måtte holde op med at arbejde,

af diverse ting og sager, ligesom det nære naboskab er blevet

fornemmede Heine også, at jeg trængte til at have noget

udnyttet til hyggelige middage sammen. Vi vil alle savne Heine.

Heine – GODT GÅET!

Mens det var uden problemer at få lov at besøge Mark Kris ved
Sloan-Kettering-Memorial Hospital i New York, var det ved at
gå i vasken med mit besøg hos en kollega i Los Angeles. Han

Af Jørn Herrstedt, Odense

havde aldrig hørt om Dr. Herrstedt (hvilket man selvfølgelig ikke
kunne bebrejde ham), og han havde i øvrigt ikke tid. Heine må
have hørt om mine vanskeligheder, for han ringede og sagde,

Med Heines død har dansk onkologi mistet sin største pionér.

at jeg skulle hilse fra ham og sige, at han og jeg arbejdede

Selv om jeg aldrig har været ansat på samme afdeling som

sammen. Selv om jo det var lidt af en tilsnigelse, virkede det

Heine, har jeg altid haft fornemmelsen af, at han fulgte med

særdeles effektivt. Den pågældende kollega fra Los Angeles

i, hvordan det gik med kollegaerne på de andre onkologiske

mente, at jeg straks burde have fortalt, at jeg kendte Heine,

afdelinger. Ikke af pligt, men af interesse.

jeg var meget velkommen, og han hentede mig personligt i
lufthavnen.

I 1989 skulle jeg til San Antonio Breast Cancer Conference for at
holde et lille indlæg. Det egentlige formål med turen var dog

Et par år senere mødte jeg Heine til en konference om neo-

at lære noget om kvalme og opkastning ved kemoterapi i form

adjuverende kemoterapi (Paris 1991). Det store trækplaster på

af et ophold hos to af de største ”pinger” inden for området.

kongressen var en aftendebat med ”den franske Mette Fugl”
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som ordstyrer og Heine i panelet mod to amerikanere. Emnet

han sig ud og lagde i stedet kræfterne i Østeuropa, specielt de

var: Pro et contra neo-adjuverende kemoterapi til patienter

Baltiske lande, hvor han i alt fem gange var med til at arrange-

med ikke-småcellet lungecancer. Jeg stødte tilfældigt ind i

re Baltic Nordic Cancer Symposium, den sidste gang i Køben-

Heine 1 time før seancen skulle starte. Han virkede (noget over-

havn. Også ESMO/ASCO Core Curriculum i medicinsk onkologi

raskende) lidt nervøs. Den franske organisationskomité havde i

var langt hen ad vejen Heines fortjeneste.

invitationsbrevet til Heine bedt ham argumentere imod neoadjuverende kemoterapi. Problemet var, at samme standpunkt

Sidste gang jeg mødte Heine, var til ESMO kongres i Milano,

havde de også bedt amerikanerne argumentere for. I pro-

oktober 2010 – der var han i fuld vigør. Ved den officielle ESMO

grammet havde Heine netop set, at han højst overraskende var

middag kunne Heine (og Lise) have valgt at sidde ved høj-

anført som tilhænger af neoadjuverende kemoterapi. Jeg var

bordet, men valgte at sidde hos os andre bagest i lokalet. Vi

formentlig den eneste i salen, der kendte til dette – Heine vandt

havde en rigtig hyggelig aften.

debatten og ”kørte de to amerikanere rundt i manegen”.
I juli i år deltog jeg i IASLC 14th World Conference on Lung CanDet vil føre for vidt at opremse Heines meritter, og andre har

cer i Amsterdam. Flere af de førende lungecancer specialister

allerede gjort det. Det er dog uundgåeligt at nævne blot nogle

spurgte, hvorfor Heine ikke var der, og jeg kunne blot fortælle

af hans aktiviteter i ESMO. Hans tid som præsident for ESMO

dem, at han desværre var syg. En sagde: ”This Society does too

blev efterfulgt af nogle år som Executive Director og en livslang

little to honor Heine. He was not just one of the founding mem-

indsats for selskabet. Heine var således initiativtager til ESMO

bers of the Society – he was the founding member”.

Clinical Practice Guidelines. Han startede processen op, og da
den kørte på skinner (i dag er der mere end 50 guidelines), trak

Jeg siger godt gået, Heine!

Heine – et helt unikt menneske

delsen af halvfemserne, og fra starten oplevede vi, at han var
en viljestærk leder, som interesserede sig for mennesket bag

Af Helle Pappot, Claus Andrup Kristensen og Ulrik Lassen

kollegaen. Han stillede krav til både sig selv og andre om et

Rigshospitalet

stærkt personligt engagement. Heine var, set med vores øjne,
et helstøbt menneske, der konstant udfordrede os bl.a. ved
generøst at uddelegere svære faglige, videnskabelige og or-

Efter godt et halvt års sygdom døde Heine fredag den 16.

ganisatoriske opgaver. Samtidig kerede han sig om hele vores

september i en alt for tidlig alder. Hermed mistede dansk og

liv: familie, venner, huskøb, mærkedage etc.

international onkologi en ildsjæl og organisator uden sidestykke, patienterne mistede deres frontkæmper, og vi mistede

Heine interesserede sig også altid for mennesket bag patien-

vores mentor og inspirator, som i høj grad har været afgørende

ten, og vi vidste, at hans patienter følte sig særligt privilege-

for vores faglige og videnskabelige virke. Det har været et

rede. Det havde de også grund til, for omgivelserne oplevede

stort privilegium gennem mange år at samarbejde med Heine

ofte, at det gik Heines patienter særligt godt. Hans faglige og

om forskningsopgaver, administrative arbejdsopgaver og ikke

videnskabelige interesser var især lungekræft, eksperimentel

mindst god klinisk praksis, hvor han altid gik foran med sin høje

behandling og de sjældne kræftsygdomme. Når behandlings-

etiske og faglige standard.

mulighederne for disse patienter ikke var oplagte, var det selvfølgelig svært at finde et behandlingstilbud - men Heine kunne,

Ligesom mange andre kolleger er vi imponerede over Heines

og det virkede. Denne indgangssvinkel til opgaven afspejles i

præstationer. Listen er lang og strækker sig fra etablering af

dag i second opinion-ordningen, hvor alle behandlingsmulighe-

medicinsk onkologi i Danmark i 1970’erne, udvikling af nye be-

der undersøges for hver enkelt patient.

handlinger og medstifter af store internationale kræftselskaber
som IASLC, EORTC Early Clinical Trials Group og ESMO. Han har

Både som administrerende overlæge, klinikchef og centerdi-

endvidere spillet en central rolle ved etableringen af Sundheds-

rektør formåede Heine at uddelegere ansvar på alle niveauer.

styrelsens second opinion-ordning og har haft indflydelse på

Ved afdelingskonferencer var det almindeligt, at yngre læger

utallige vigtige beslutninger inden for dansk onkologi gennem

fremlagde komplicerede patientsager, som blev drøftet bredt

de sidste fire årtier.

– altid baseret på højeste evidens – og efter endt debat sagde
Heine til den unge læge: ”Nu er er sagen belyst fra forskellige

Vi mødte Heine første gang som nyuddannede læger i begyn-

sider, så nu kan du selv træffe en beslutning om behandlingen”.
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Det kunne være en tung beslutning, men man kunne være sik-

meget familien betød for Heine. Vi blev meget tidligt introdu-

ker på, at Heine altid støttede den og tog det fulde ansvar.

ceret til Heines familie, og Lise var ofte med på vores rejser. Vi
oplevede, at mange af Heines internationale kontakter havde

Heine uddelegerede forskningsopgaver og sørgede for at med-

et hjerteligt forhold til hans familie, og havde stiftet venskaber

inddrage os i forskellige organisationer. Herved blev vi introdu-

for livet med Lise og Heine.

ceret til hans store internationale netværk, og tidligt i vores virke
lod han os repræsentere sig på møder, symposier og konferen-

Heine blev begravet dagen før det seneste ECCO-ESMO møde

cer. Heine lod os altid komme til orde, præsenterede os vidt og

i Stockholm, og det satte sit præg på mødet. Overalt blev vi

bredt og gav os ofte æren for projekter, som han stod bag. Det

mødt af internationale samarbejdspartnere, der mindedes

udfordrede og pressede os, men gav os samtidig internationale

Heine, dedikerede indlæg til Heine og ikke mindst sendte hils-

kontakter og enestående samarbejdsmuligheder. Der blev

ner til Heines familie.

således altid stillet store krav, som kunne være svære at sige
nej til. Men når Heine kunne fornemme, at vores tid ikke rakte,

Vi vil savne udfordringerne, de faglige diskussioner, den inter-

svarede han altid: ”Husk, familien er det vigtigste”.

nationale perspektivering af dansk onkologi, men mest af alt et
helt unikt menneske.

Familiens betydning var vi aldrig i tvivl om, for vi kunne se, hvor

Heine
– en fantastisk mentor og ven

bejdere af alle slags, - kompetencer, som de ikke engang selv
vidste, de havde - se det er at inspirere, at skabe følgeskab,
at lede – her var han simpelthen en mester, den bedste. Der
er ikke så mange, der kan det, men det er så vigtigt. Utallige

Af Mikael Rørth

er de gange, hvor man opløftet forlod hans kontor efter en

Rigshospitalet

diskussion af mere eller mindre faglig karakter – på forunderlig
vis kunne man selv med det mest uoplagte udgangspunkt blive
bragt i godt humør og få proppet gode ideer ind i hovedet.

I midten af 1970´erne var jeg ansat på hæmatologisk afdeling

Heine var ind imellem også frygtelig utålmodig og ikke sjældent

på RH hos professor Svend Aage Killmann, hos hvem jeg søgte

aldeles udiplomatisk – og i hvert fald fuldstændig uimponeret

råd for at planlægge min fremtidige faglige karriere. ”Tag ud

og usnobbet. Jeg husker f.eks. i Malmø 1980, hvor den berømte

på Strandboulevarden og tal med en ung læge, der hedder

kræftforsker Georg Klein skulle holde foredrag ved Lungecan-

Heine Høi Hansen; han er lige kommet hjem fra USA og har

cerkongressen – og han gik langt over tiden. Den unge kon-

taget fat på at behandle ikke-hæmatologiske kræftpatien-

grespræsident, Dr. Hansen, kunne slet ikke skjule sin irritation

ter med kemoterapi. Det er jeg sikker på, at der er fremtid i!”

og med lyde og iltert kropssprog, ikke spor diskret, blev det

sagde han. Som det skulle vise sig, har jeg ikke karrieremæssigt

tilkendegivet, at nu måtte vi snart til at komme videre…! I det

fået bedre råd!

hele taget havde Heine et afslørende kropssprog. Til gengæld
kunne det af og til være svært for os andre på det intellektuelle

Mit efterfølgende besøg hos den unge Hansen blev starten

plan at forstå hans planer og ideer. Men mange års samar-

på et mentor- og venskab, som strakte sig over næsten 40 år.

bejde har lært mig, at der næsten altid var mening og idé bag-

Når jeg tænker på Heine (hvad jeg meget ofte gør) er ordet

ved - han så simpelthen bare tingene før os andre – og da han

inspirerende det første, der falder mig ind. Heine har inspireret,

samtidig havde energi og et guddommeligt organisationstalent

skubbet på og opdaget og udviklet kompetencer hos medar-

blev det efterhånden til en fuldstændig imponerende række
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en mystisk kasse, hvorfra der kunne hentes midler til at be-

af initiativer, som han var primus motor i. Gunta Purkalne fra

tale musikken for et par ekstra timer …

Letland og Anna Gregor fra Skotland (og Tjekkoslovakiet) fortalte herom på allersmukkeste vis ved det symposium, der blev

•

hatte og smagsprøver medbragt til morgenkonferencen …

skrivelse af hans indsats i Europa, især Central- og Østeuropa, i
Asien og andre steder i verden, hvor der var brug for udvikling

når Heine sammen med en flok yngre medarbejdere kom
hjem fra møder i udlandet var det med drabelige historier,

afholdt i anledning af Heines 70 års fødselsdag i 2008 med be•

når vi spillede rundbold på Eremitagesletten som led i af-

af især den medicinske kræftbehandling. Heines aktiviteter på

delingens skovtur var det med den unge overlæge Hansen

den internationale scene aftvang enorm respekt og skabte et

i opsmøgede cowboybukser og pæonrødt ansigt farende

netværk af overordentlig stor betydning for ikke mindst yngre

rundt på grønsværen ….

medarbejdere, der rejste ud i verden. Og midt i al det var han
fuldstændig uimponeret af sig selv - og i øvrigt også af de fleste

Med Heines død føler jeg, at en epoke er slut; midt i vemoden

andre. Og som Bjarne Reuter siger: Folk med begge benene på

over at have mistet en fantastisk mentor og ven dukker et væld

jorden hænger ikke på træerne.

af dejlige minder frem – og jeg er dybt taknemmelig over at
have været med i Heines team i så mange år

Samarbejdet har ikke bare været fagligt – Heine var til fest:
•

når der var party på afdelingen havde Heine næsten altid

Heine – en af Danmarks
største onkologer

… og jeg savner ham rigtig meget.

set den eneste fra Vest-Danmark, mens Heine havde en række
af de kommende onkologer med. Det var dengang, da EGFRsystemet var ved at blive opfundet, men længe inden vi kunne
anvende vores viden til behandling. Selvfølgelig fandt dan-

Af Per Pfeiffer

skerne sammen om aftenen, og jeg hørte fra mine bekendte,

Odense

at Heine havde planlagt et post-kongres møde hjemme hos
Heine - privat. Jeg spurgte forsigtig, om der var mulighed for,
at jeg kunne være med. Jeg var velkommen, men ligesom alle

Vi skal lidt tilbage i tiden, vi skal tilbage til tiden før danske on-

andre deltagere var der ingen friplads, hvis man ønskede at

kologer blev forenet i DSKO, til dengang hvor danske onkologer

være med, skulle man bidrage med et passende indlæg (var

var delt af et jerntæppe ned gennem Storbælt. Som nu var

der nogen, der sagde, at det lyder som en tidlig udgave af

der dengang nogle fremtrædende onkologer i begge lejre.

post-ASCO). Hverken dengang eller siden har jeg nogensinde

De fleste af os, der var uddannet i Vest-Danmark, havde ikke

hørt eller oplevet, at Heine diskriminerede folk afhængig af

personligt kendskab til Heine, men det blev sagt, at han var en

tilhørsforhold. Det var jo noget anderledes end det, vi havde

af de ”hårde hunde”, og han mente vist nok, at kemoterapi var

hørt om Heine.

bedre end strålebehandling.
Siden dengang har jeg vidst, at Heine havde store visioner,
Den første gang jeg personligt kom helt tæt på Heine var i 1994

større end de fleste, og som ESMO skrev i sine flotte mindeord

til verdenskongres (lungecancer) i Colorado, USA. Jeg var stort

- Heine var dedikeret til fortsat uddannelse ikke kun i sin egen
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afdeling men globalt set, og specielt uddannelse og moderne

helt uselvisk på patienterne, alle patienter, - og han tænkte or-

behandlingstilbud i Øst-Europa havde en særlig plads hos Hei-

ganisering og uddannelse og sit personale. Han tog sin opgave

ne. Det var også baggrunden for, at jeg sammen med min ven

som advokat for patienterne op med stort engagement og

og kollega Benny Vittrup blev inviteret til at planlægge og un-

dedikation. Der bliver noget at leve op til for os andre.

dervise på ESMOs (Heines) Europæiske uddannelses-program
”5x5x5”. Dette gjorde, at vi fik og fortsat har, tætte og vedva-

Det var altid en fornøjelse, og ofte også en udfordring, når Hei-

rende kontakter til en række af Europas førende GI-onkologer.

ne ringede, hvad enten det var for at planlægge post-ASCO,
SKA-møder eller for at spørge, hvad jeg mente om en patient-

Heine var en af bagmændene bag oprettelsen af ”eksperi-

case. Desværre var en af de sidste gange han ringede i foråret

mentelle enheder” i Danmark, og det er jeg ham dybt taknem-

2011 for at informere mig om sin egen sygehistorie.

melig for – dels på egne vegne, men også fordi dette system
har været med til at sikre, at mange danske kræftpatienter fik

Jeg håber, at de mange flotte initiativer som bærer Heines

og får tilbudt en ekstra behandlingsmulighed tæt på hjemmet,

aftryk - Second Opinion, post-ASCO, SKA etc - vil fortsætte med

og dette har så igen gjort, at stort set alle danske kræftpatien-

samme styrke og vokse i hans ånd. Jeg kan nok ikke tillade mig

ter får tilbudt de standard-behandlinger, der er med til at øge

at kalde ham en mentor, men han var under alle omstændig-

livskvalitet og forlænge overlevelsen.

heder et af mine forbilleder.

I den tid jeg personligt har kendt Heine, har det altid slået mig,

Æret være hans minde.

at hans personlige interesser ikke fyldte noget, han tænkte altid

Heine – tak!

ning til sygeplejen og for hans grundlæggende tro på, at den
bedste kvalitet i patientbehandlingen skulle opnås gennem et
tæt tværfagligt samarbejde.

Af Helen Bernt Andersen, RH
sygeplejedirektør

Jeg var så privilegeret at afløse Inger Hee som oversygeplejerske i 1987 og dermed indgå i afdelingsledelsen med Heine frem
til indflytningen af Finseninstitutet til RH i 1990-91.

Det er nu 30 år siden, jeg lærte Heine at kende. I 1981 kom jeg
som nyuddannet sygeplejerske til Finseninstitutet, og det var

Det var en meget stor glæde for mig at få lov til at arbejde

meget positivt at møde den interesse og opbakning, som Heine

så tæt sammen med Heine, og min respekt for ham blev kun

viste plejepersonalet.

yderligere styrket. Hans arbejdskapacitet, kreativitet og faglige
styrke var helt usædvanlig og hans positive indstilling en fornø-

Heine var lægefaglig chef for afdeling ONB og udøvede sam-

jelse.

men med overlæge Mikael Rørth en meget stærk lægefaglig
påvirkning på udviklingen inden for kræftbehandling generelt

Heines indstilling betød også, at den omfattende indflytning af

og på afdelingen, hvor Inger Hee var oversygeplejerske, og det

Finseninstitutet til Rigshospitalet i 1990 blev gjort til en markant

var særligt værdifuldt at arbejde i en afdeling, hvor ledelsen

og betydningsfuld proces for onkologien, hvor personalet bi-

havde så stærkt fokus på den faglige udvikling.

drog professionelt og loyalt i det store arbejde, som overflytning
af sengeafsnit, ambulatorier, strålebehandlingsafsnit, laborato-

Heine og Inger stillede tydelige krav til personalet om altid at

rier etc. indebar.

gøre det, der var bedst for patienterne. Alle skulle deltage i
udviklingen af plejen og behandlingen, og sygeplejersker blev

Heine har haft stor betydning for manges faglige udvikling

motiveret og opfordret til at indgå i forskningsprojekter og også

– ikke mindst for min, og jeg er meget taknemlig for at have

selv arbejde med udviklings- og forskningsprojekter inden for

arbejdet sammen med ham, og at vi også efter at vores tætte

sygeplejen.

samarbejde ophørte i 1992 fortsat havde kontakt og vedblev
med at arbejde for de samme mål – nemlig at sikre patienterne

Vi er mange sygeplejersker, der har fået det første blide skub

den bedst mulige behandling og pleje.

til at arbejde med udviklingen af kræftsygeplejen på Finseninstitutet, og vi skal takke Heine for hans aldrig svigtende opbak-

Tak Heine.
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Heine H. Hansen – An obituary

together with Stan Kaye and myself. He was the founding editor

By Franco Cavalli

to 2005.

of the journal Lung Cancer, and was editor-in-chief from 1985

Chairman of the ESO
Scientific Committee

As this short summary of his life shows, Heine was a significant
driving force behind the major developments in medical oncology – and clinical oncology – in Europe over the last decades.

Heine Hansen died on 16 September after a long illness. His

Without Heine and a few other key players, the current situation

death represents a huge loss for the cancer community. Heine

would probably have been far less favourable, and it is doubt-

was not just one of the most brilliant European medical on-

ful that we could have achieved our recent success in getting

cologists, he was one of the founders of medical oncology in

Europe to recognise medical oncology as a medical subspecial-

Europe, both scientifically and institutionally. He was an accom-

ty. For young oncologists today, it is difficult to imagine the effort,

plished all-rounder, but his main interests were always early cli-

strength and dedication that was needed for people like Heine

nical trials and lung cancer. After training in the US (1971–1973)

Hansen to realise these historical achievements. On top of all

he performed some of the first phase I–II trials in Europe and

this, he was a brilliant teacher, particularly with young students,

soon became the reference point for clinical research in lung

and he could see beyond the technical borders of our profes-

cancer. His contribution, particularly to the treatment of small-

sion; he always insisted, for instance, on paying attention to the

cell lung cancer, has been of paramount importance. Heine

ethical aspects of clinical research, and he was probably the first

was one of the founders of the International Association for the

in Europe to recognise the important role of cancer nurses in the

Study of Lung Cancer (IASLC) and played a key role in transfor-

development of clinical oncology. Heine was a great friend to all

ming the European Society of Medical Oncology (ESMO) from

of us; it was always a pleasure to meet him at various events, of-

a largely French society to a truly European one. He was presi-

ten with his beloved wife Lise. He remains a wonderful example

dent of both IALSC and ESMO, and also executive director of

for future generations. We miss him sorely, me in particular, as I

the two societies for many years (1997–2002). Heine published

had the privilege, with a few others, of working very closely with

more than 300 articles in peer-reviewed journals and edited

him for all these years. For us the world has become a bit emptier

several text books, including the Textbook of Medical Oncology

without Heine.

Working with Heine was fun!

but we were handed enormous opportunities to share in new
scientific ventures that opened up in front of us at this research
hub. We worked well with our nursing team and other person-

Prof. Franco Muggia

nel in a newly formed unit, with colleagues at the VA and NCI,

New York

and with our patients. Our intellectual curiosity was focused on
using our skills to exploit new clinical findings and to develop
collaborations with all the talent available to us. The working

Working with Heine was fun. From July 1969 to January 1972, we

energy of these years were to stay with us forever: Heine went

worked together at the National Cancer Institute (NCI), almost

back to Copenhagen and rose to become the Professor at the

on a daily basis except for the initial 3 months that I spent in De-

Finsen Institute based on his prolific contributions to define the

Vita’s lab at the beginning of my joining the NCI Medicine

clinical features and treatment of small cell lung cancer. In fact,

Branch as a Senior Investigator. As our roles in the newly created

his thesis and collected works published in 1972, upon returning

Lung Cancer unit got underway, our friendship evolved: we

to his native Denmark, reflected the steady base of observations

often got together with our wives on weekends; we were intro-

on staging procedures, bone marrow involvement (that followed

duced to how Danish holidays were celebrated with Lise and

our brief communication in the New England Journal of Medici-

friends; we engaged weekly in competitive matches at the ten-

ne within a few months of having begun our studies), laparosco-

nis courts of Pooks Hill.

pic identification of liver metastases, therapeutic concepts like
prophylactic brain irradiation and multi-agent chemotherapy,

Of course, the majority of the time was spent at work, where

and biological features such as ectopic calcitonin production,

we indeed became soul mates. We both engaged in clinical

among others. On my part, I also became smitten with clinical

research, and found this an unbelievably stimulating endea-

research and emulated Heine in openly reaching out to interact

vor. Not only did we devote time to interactions with patients,

with clinicians and laboratory scientists in a spirit of collaboration.
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For both of us, that became the centerpiece of our careers:

tation of burgeoning training programs. I was fortunate to be

building a friendly academic environment in which we could

invited to the meeting he hosted in Copenhagen in the early 90s

take care of patients while participating in research and training

(to engage on a debate versus Charles Coombes on adjuvant

of young oncologists.

5-Fluorouracil-based therapy of colon cancer —something Heine
and I had discussed on many occasions with our VA surgical col-

There was always the excitement of ground breaking research

league George Higgins, who headed the VA Surgical Adjuvant

around Heine. He could be counted on in coming up with ideas

Group). In 1998, it was a great pleasure to speak at an all day

during conferences, or participating in disputing some dogma,

conference at the Finsen Institute in honor of Heine’s 60th birth-

including injecting humor. When confronted with existing rigidity

day, organized by his students and colleagues —including Fred

of thought, it did not stop him in persevering and going ahead

Hirsch, who later translocated to Denver.

with disputed concepts and eventually gaining an endorsement
to proceed. Within 2 years, we had completed a number of

Beyond those fortunate to share times with him at International

clinical studies and generated papers on the following projects:

Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) activities, the

Phase I studies of CCNU, every 2 week methotrexate, bleomy-

yearly ASCO meetings were occasions where many of us looked

cin, VM-26, and sodium camptothecin, some supplemented by

forward in getting together with Heine and Lise. Finally, at the

the pharmacologic input of Patrick Creaven -these studies that

Chemotherapy Foundation meetings during the past 2 years,

recruited many volunteering patients rolled out almost effortless-

we invited him share his wisdom, and also introduce some of his

ly. We established many collaborations: with Saul Rosen of the

trainees to our New York audiences (a city that he and Lise loved

NIH Endocrinology Branch, growing the ChaGo cell line that

from Heine’s year of postgraduate hematology training at Mon-

produced HCG; with Vince DeVita on cell kinetics of small cell

tefiore). At the dinner we shared together in November 2010, we

lung cancer and introducing laparoscopy for their staging; with

updated news on our families and talked about a whole range

Arman Tashjian on detecting calcitonin, and last but not least,

of common interests. This congenial evening will be remembe-

with Mary Matthews on the complexities of lung cancer patho-

red by us as the last image we had of Heine. We were totally

logy. These achievements became the foundations for the very

unaware that illness was later to overtake him, and he was to

successful Medical Oncology Branch led by John Minna in 1975.

embark on his final journey.

Heine’s personal qualities and his pioneering small cell lung

We say goodbye to our dear friend Heine with this final thought:

cancer studies would contribute to his many subsequent

dedication, optimism, and friendship in the care of patients is at

achievements after leaving the NCI. Locally, he rose to Profes-

the root of eventually successful clinical research in oncology.

sor and Chief of the Finsen Institute. As a rising star in European
Journal of Thoracic Oncology,

organizations, Heine eventually became president of ESMO and

December issue 2011

eventually was to serve the major roles in oncology accredi-

Stemmer fra udlandet
This gives a lot of sad feelings despite the very positive me-

Oh dear – I am so sorry to hear that! He was a great teacher

mories I have of Heine. He will be in my memory as one of my

and mentor to me and many others and we will all remember

most remarkable teachers and the godfather of modern lung

him with admiration of his many achievements and with love

cancer treatment

and gratitude for his friendship.

Prof. Pieter Postmus, Vrije Universiteit Medical Centre, Amsterdam

Prof. Anna Gregor, CBE, Queen Margaret University, Edinburgh

Lithuanian Oncological Society is mourning the great loss. Prof.

Your news bring such sadness that we are at a loss for words.

Heine H. Hansen was a pillar of the Lithuanian and Baltic coun-

Heine was a truly visionary leader of many ESMO initiataives

tries medical oncology community, which helped the Baltic

and a full-hearted enthusiastic supporter of ESMO. The memory

states to find the path of cooperation with Scandinavia and

of his valuable contribution to our organization will always re-

Europe. It was a big breakthrough. Luthuanian medical onco-

main as we carry on and expand upon the projects he initiated

logists have lost a good friend. Lithuanian Medial Oncology

and inspired.

community mourn the loss.
Prof. Alvydas Cesas, President Lithuanian Society for Medical Oncology

Grace Marie and Svetlana, The ESMO Head Office
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I know how much he will be missed in the Danish and interna-

It is very sad news. Prof. Heine was a gret physician and friend.

tional cancer community.

Shukui Qin, President of CSCO, China

Martin Tattersall, Sydney

On behalf of the Japanese Society of Medical Oncology, we
A great person, a great personality and a friend is no more. I

would like to express our condolences . He has left a large

shall miss him very much, he having been also a teacher and a

scientific work and contributed to the oncology field. We are

professional father figure to me, and no doubt, to a countless

sorry that we have lost a great oncologist

number of oncologists around the world.

					

Prof. K. Tamura, Japan

Kataja Vesa, Helsinki

The oncology community lost a great scientist. ESMO lost a leaI am very grieved. I will remember all my life my collaboration

der and I lost a good friend. Sharing with you in deep sadness.

with Professor Heine Hansen in the Central Eastern Oncology

Prof. Paris A. Kosmidis, Athens

ESMO Task Force where he was our leader. I think that for the
whole oncological world, it is a day of mourning.
Alexandru Calin Grigorescu, Institute of Oncology, Bukarest

Heine was a great friend, medical oncology leader and outstanding scientist, but, mainly, he was a gentleman.
Prof. Eduardo Cazap, Argentina, President UICC

It is with deep sadness the IASLC received the message that
one of its founders, Prof. Heine Høi Hansen, passed away in

It is very sad for us to hear that Dr. Heine Hansen, the father of

Copenhagen on September 16, 2011. Prof. Hansen was instru-

medical oncology of Europe passed away. He was really a

mental in the development of the IASLC. May his legacy be a

great person to establish ESMO.

blessing for the new generation of lung cancer investigators

Prof. N. Saijo, Japan

and all the patients waiting for new developments!
IASLC.org/announcements

I have known him from the very beginnings of ESMO, when the
Danish and the Swiss Oncology Groups (SAKK) – some of the

This sad announcement that Prof. H. Hansen passed away

oldest ones in Europe since the sixties of the last century – were

touched me so much. I remember him with the greatest re-

very close together. Discussing and lecturing with him was

spect and sympathies from the days when he led the ESMO CE-

always a pleasure! He has achieved a lot for ESMO and Euro-

ETF. As the representative of Bosnia and Herzegovina 1999-2002,

pean oncology in general.

I met him several times and learned so much about how to do

Prof. Hans-Joerg Senn, St. Gallen, Switzerland

the best you can to help your people in a country destroyed
in the war. Prof. Hansen helped us also with several books and
grants for our doctors. We learned from him so much. The first
computer with internet link at our Clinic was a gift from CEETF.
Can you imagine what it meant after so long an informative
blockade that we had had. It was a part of his well known effort to improve the quality of cancer care worldwide.
Dr. Hiba Basic, Clinic of Oncology, University of Sarajevo

International Oncology Community mourn loss of medical
oncology pioneer.
Medical Oncology group of Australia (MOGA)

Heine was a strong leader who brougth many innovations to
ESMO. He will be remembered for opening ESMO up to the
’New Eastern European Countries’, for the Global Core Curriculum of Medical Oncology, and for many, many other achievements and particularly for being a friend with strong beliefs and
the power to turn them into reality.
Prof. Heinz Ludwig, Vienna, Austria

Yndlingscitat: Jonas Salk:
’Our greatest responsibility
is to be good ancestors’
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Kommentar til forskningsprojekt

Kræftinvasion og urokinase-receptor kløvning
– biomarkørpotentiale af de kløvede former samt målrettet
terapi mod kløvningsmekanismen
Af

uPARs kløvningsprodukters betydning for

og dens kløvning samt internationalt bi-

Helle Pappot

kræft. Specielt skal projektet belyse, om

draget betydeligt til viden inden for dette

Overlæge, dr.med.

det er kløvningen af uPAR, der frem-

område. Herudover vejledes projektet af

Onkologisk klinik

mer kræftens vækst, eller om det er de

lektor Marie Kveiborg og seniorforsker Ida

Rigshospitalet

processer, der fører til kløvningen, der

Katrine Lund.

stimulerer kræftsygdommen.
Tine Thurison Sørensen har siden 2007 væProjektet baserer sig på mange års

ret involveret i forskning vedrørende uPAR

Kræftens Bekæmpelse har givet 1,35

fokuseret forskning vedrørende plasmi-

og har skrevet speciale om en metode

millioner til, at cand.scient. Tine Thurison

nogen aktiveringssystemets, herunder

til kvantificering af kløvet uPAR. Projektet

Sørensen kan udføre et Ph.D-projekt på

uPARs, betydning for kræft udført på

har således de bedste forudsætninger for

Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet, Kø-

Finsenlaboratoriet og har således et solidt

at bringe yderligere viden frem om uPAR

benhavn. Projektet skal ved hjælp af et

udgangspunkt. En af projektets vejledere,

og kræft, som forhåbentlig kan komme

musemodelsystem søge at opnå bedre

forskningsleder Gunilla Høyer-Hansen, har

fremtidens kræftpatienter til gavn.

forståelse af uPARs, uPARs kløvnings og

i en årrække beskæftiget sig med uPAR

Vidste du at...?
... Clinical Research and Healthcare Outcomes har afholdt en workshop i The International Agency for Research on Cancer,
Lyon i september i år. Artiklerne herfra er nu publicerede.

Ann Oncol 2011; 22 (supplement 7)

... proceedings fra 11th Annual Targeted Therapies in Lung Cancer Symposium nu er publiceret.

J Thorac Oncol 2011;6:S1757-S1826

... Glioblastom patienter, der får valproat (VPA) som antiepileptisk behandling samtidigt med temozolomid-baseret kemoradioterapi (TMZ/RT), opnår forlænget overlevelse sammenlignet med patienter, der får andre slags anti-epileptika (både enzym og ikke-enzym-inducerende lægemidler). Data stammer fra 573 hjernetumor patienter, der indgik i EORTC 26981-22981/
National Cancer Institute of Canada CE.3 kliniske studie af radioterapi med eller uden temozolomid. Den samlede overlevelse var ens i gruppen af patienter, der fik anti-epileptisk behandling sammenlignet med gruppen, der ikke fik anti-epileptika. I
alt 49 patienter blev behandlet med VPA som eneste anti-epileptikum for deres sygdomsrelaterede epilepsi. Disse patienter
havde en overlevelses-benefit på ca 3 måneder (median overlevelse 17,4 måneder, 95% CI 12,35-16,30) på TMZ/RT behandlingen sammenlignet med patienter, der fik enzym-inducerende anti-epileptika (median overlevelse 14,42 måneder, 95% CI
12,35, 16,30) eller patienter, der ikke fik anti-epileptika (median overlevelse 13,96 måneder, 95% CI 12,12-18,07). Den observerede interaktion mellem VPA og TMZ/RT kan skyldes VPA’s histon deacetylase hæmning. Ligeledes kan VPA muligvis inducere
autofagi af gliom celler.

Weller M, Gorlia T, Cairncross JG et al. Prolonged survival with valproic acid
use in the EORTC/NCIC temozolomide trial for glioblastoma
Neurology 2011;77:1156-64
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Nyt fra U.S. Food and Drug Administration
Følgende advarsler er tilføjet i indlægssedlen for
Bevacizumab:
•

•

osteonekrose i kæben

•

øget risiko for nye hændelser af dyb venøs tromboemboli

øget risiko for påvirkning af ovarierne (amenorrhea > 3 må-

(DVT) og blødning hos patienter i antikoagulerende be-

neder, FSH >30 mIU/mL, og negativ serum β-HCG (gravidi-

handling efter den første episode af DVT (september, 2011).

tetstest)

Nyt fra Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen anbefaler national ibrugtagning af Ipilimu-

og Udvalg for Vurdering af Kræftlægemidler baseret på de

mab som 2. linjebehandling til patienter med metastaserende

nyligt publicerede data omhandlende forbedret samlet overle-

melanom.

velse, langtidsoverlevelse og muligvis helbredelse, og på trods

Dette sker på baggrund af rådgivning fra Kræftstyregruppen

af store omkostninger forbundet med brug af lægemidlet.
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Nyhedsrunden
Børn, født af mødre i behandling med kemoterapi under graviditeten, synes ikke at være
påvirkede i udviklingen af deres mentale
processer eller normal hjertefunktion.

dette, da børnene synes at lide mere under præmaturitet end

Studiet omfatter 68 graviditeter, resulterende i 70 børn, der var

kemoterapi i form af f.eks. påvirkning af børnenes fertilitet eller

mellem 18 måneder og 18 år gamle. Børnenes helbred blev

sandsynlighed for udvikling af kræft, når de bliver ældre, ken-

monitoreret gennemsnitligt i næsten 2 år, og nogle i helt op til

des ikke. Derfor fortsættes opfølgningen af børnene.

18 år. Mødrene blev behandlede for forskellige maligniteter,
hvor den hyppigste var brystkræft (n=35) fulgt af hæmato-

af prænatal kemoterapi. Det vides ikke, om kemoterapi kan
inducere præmaturitet, men i mange tilfælde blev præterm fødsel induceret. Langtidskonsekvenserne af prænatal

www.ecco-org.eu/sitecore/content/
Stockholm2011/global/News/Oncopos

logiske sygdomme som leukæmi og lymfom (n=18). En stor
del af børnene var født præmature (n=47). Incidens og type
af medfødte misdannelser, vækst, almindelig helbred og
udvikling afveg ikke fra den almindelige population. Der var

Ny lovende brystkræftbehandling

ingen hjerteabnormiteter. Den kognitive udvikling var inden for

Pertuzumab i kombination med herceptin forlænger tid til

det normale hos størstedelen af børnene, men de børn, der

recidiv med op til 6,1 måned. I alt 808 kvinder blev randomi-

havde en IQ under den normale grænse, var hovedsageligt

serede til enten herceptin kombineret med standard kemote-

født for tidligt. Et sæt tvillinger, der blev født i uge 32,5, havde

rapi eller samme kombination med tillæg af pertuzumab. Den

signifikant forsinkelse i neurologisk udvikling. Om dette skyldes

mediane tid til recidiv var henholdsvis 12,4 versus 18,5 måne-

prænatal kemoterapi kan ikke udelukkes. Konklusionen er, at

der hos patienterne i den eksperimentelle arm. Bivirkningerne

gravide kvinder ikke behøver at udskyde deres kræftbehand-

var angiveligt kontrollerbare. Data er netop blevet præsente-

ling eller at afslutte deres graviditet, før barnet er modent til

ret på brystkræftkonferencen i San Antonio, 2011.
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... et dansk populationsstudie har vist, at incidensen af esofagalt adenocarcinom hos patienter med Barrett’s syndrom (n =
11.028), med eller uden dysplasi af lav-grad, er 4-5 gange mindre end tidligere rapporteret. I det nuværende studiet fandt
man, at den årlige risiko for udvikling af adenocarcinom kun var 0,12%, sammenholdt med en forventet risiko på 0,5%.
Samme resultat er fundet i et andet nyligt studie fra Irland. Den forventede risiko ligger til grund for de nutidige retningslinjer
for rutinekontrol af patienterne. Sammenholdt med studier af cost-effectiveness og livskvalitet hos patienterne må disse retningslinjer derfor siges at være af tvivlsom værdi, især hos patienter uden dysplasi.
Hvid-Jensen F, Pedersen L, Drewes AM et al. Incidence of adenocarcinoma
among patients with Barrett’s esophagus. N Eng J Med 2011;365:1375-83.
Se også Editorial: Kahrilas PJ. The problems with surveillance of Barrett’s esophagus. N Engl J Med 2011;365:1437-8

... adjuverende oxaliplatin kombineret med 5-FU og leucovorin (FLOX) medfører ikke forlænget overlevelse hos patienter
med c. coli stadie II – III sammenlignet med 5-FU og leucovorin (FULV) alene. Data stammer fra NSABP C-07 studiet, hvor
median follow-up nu er på 8 år. FLOX resulterede fortsat i signifikant forlænget sygdomsfri overlevelse (DFS) (hazard ratio 0,82;
95% CI 0,72-0,93; p = 0,002) sammenlignet med FULV. Oxaliplatin’s effekt på overlevelsen var uafhængig af sygdomsstadie,
men varierede på baggrund af alder (yngre end versus ældre end 70 år interaktion p = 0,039). Samme trend sås for DFS
(interaktion p = 0,073). Oxaliplatin forlængede således den samlede overlevelse hos patienter yngre end 70 år (hazard ratio
0,80; 95% CI 0,68-0,95; p = 0,013), hvorimod der ikke sås nogen positive effekt hos ældre patienter.
Yothers G, O’Connel M, Allegra CJ et al. Oxaliplatin as adjuvant therapy for colon cancer:
Updated results of NSABP C-07 Trial, including survival and subset analyses.
J Clin Oncol 2011;29:3768-74.

... bisfosfonater givet sammen med adjuverende systemisk behandling reducerer ikke frekvensen af genvækst af tumor
eller død hos patienter med tidlig brystcancer. Der sås således ingen forskel i sygdomsfri overlevelse (DFS) mellem to grupper af patienter, der var randomiserede til enten standard systemisk behandling alene (n = 1678) eller i kombination med
zolendronat (n = 1681). Med en median follow-up på 59 måneder var DFS 77% i begge grupper (adjusteret hazard ratio for
zolendronat gruppen 0,98; 95% CI 0,85-1,13; p =0,79). Sygdomsgenvækst eller død skete hos henholdsvis 377 og 375 patienter
i zolendronat versus kontrolgruppen. Den samlede overlevelse var henholdsvis 85,4% og 83,1% (hazard ratio 0,85; 95% CI 0,721.01; p=0,07). Derimod sås en kumuleret incidens af osteonekrose i kæben på 1,1% (95% CI 0,6-1,7; p<0,001) i zolendronat
gruppen.
Coleman RE, Marshall H, Cameron D et al. Breast-cancer adjuvant therapy with zolendronic acid.
N Eng J Med 2011;365:1396-405.

... ESMO har opdateret Clinical Practice Guidelines for brystkræft, gynækologiske-, gastrointestinale-, urogenitale-, og neuroendokrine tumorer, samt for hæmatologiske maligniteter og supportive care.
Ann Oncol 2011;22(suppl 6):vi7-vi92
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... EORTC studie 08062 har vist, at 3 kemoterapi regimer er aktive hos tidligere ubehandlede patienter med spredt og målbar
SCLC. Patienterne blev randomiserede til en af følgende 3 arme: amrubicin alene (N = 28), cisplatin og amrubicin (N =
30), og cisplatin og etoposid (N = 30). Total response rate var henholdsvis: 61% (90% CI 47-100%); 77% ( 90% CI 64-100%); og
63% (90% CI 50-100%). Konklusionerne er, at alle 3 arme er aktive som første-linje behandling, cisplatin og amrubicin armen
opfyldte kriterierne for videre vurdering på trods af højere hæmatologisk toxicitet, og amrubicin som enkeltstof er aktivt og
veltolereret.
O’Brien MER, Konopa K, Lorigan P et al. Randomised phase II study of amrubicin as single agent or in combination with cisplatin
versus cisplatin etoposide as first-line treatment in patients with extensive stage small cell lung cancer – EORTC 08062.
Eur J Cancer 2011. doi: 10.1016/j.ejca.2011.05.020

... Abirateron acetat, en hæmmer af androgen biosyntesen, forlænger den samlede overlevelse hos patienter med metastaserende kastrations-resistent prostata cancer. Patienter, der tidligere havde fået docetaxel, blev randomiserede til 5 mg
prednison to gange dagligt kombineret med enten abirateron acetat (797 patienter) eller placebo (398). En interim analyse
efter en median follow-up på 12,8 måneder viste, at behandling med abirateron acetat og prednison resulterede i en 35,4%
reduktion i risiko for død sammenlignet med placebo og prednison (hazard ratio 0,65; 95% CI 0,54-0,77; p<0,001). Median
overlevelsen var 14,8 måneder i abirateron acetat gruppen sammenlignet med 10,9 måneder i placebo gruppen. Alle
sekundære endpoints favoriserede behandlingsgruppen: tid til PSA progression (10,2 vs 6,6 måneder; p<0,001), progressionsfri
overlevelse (5,6 vs 3,6 måneder; p<0,001), og PSA respons rate (29% vs 6%; p<0,001). Frekvensen af behandlingsrelaterede
bivirkninger i behandlingsgruppen var lav, men længere observationstid er nødvendig for at spore sene bivirkninger. Abirateron acetat (Zytiga) er tilgængeligt i Danmark.
De Bono JS, Logothetis CJ, Molina A et al. Abiraterone and increased survival in metastatic prostate cancer.
N Eng J Med 2011;364:1995-2005

... en kombination bestående af trastuzumab og et ikke-antracyclin indholdende regime givet adjuverende har samme
effekt som kombination af trastuzumab og et antracyklin-holdigt regime, men det forbedrer risk-benefit ratio signifikant hos
patienter med HER2-positiv brystkræft. Tre grupper af patienter indgik i et randomiseret forsøg, hvor gruppe 1 modtog doxorubicin og cyclofosfamid fulgt af docetaxel (AC-T), gruppe 2: AC-T plus trastuzumab, og gruppe 3: docetaxel og carboplatin fulgt af trastuzumab (TCH). I alt 3222 kvinder deltog i studiet. Der var ingen signifikant forskel i effekt (samlede overlevelse
og sygdomsfri overlevelse) mellem de to trastuzumab regimer, der begge var signifikant bedre end AC-T. Signifikant flere
patienter fik kongestiv hjertesvigt og hjertedysfunktion i gruppen, der blev behandlet med AC-T plus trastuzumab end i TCH
gruppen (p<0,001). Desuden udviklede 7 patienter akut leukæmi i de antracyklin-holdige regimer sammenlignet med en
patient i TCH gruppen, der efterfølgende modtog antracyklin udenfor studiet.

Slamon D, Eiermann W, Robert N et al. Adjuvant trastuzumab in HER2-positive breast cancer.
N Eng J Med 2011;365:1273-83.

20
European Oncology Nursing Society (EONS)

den rigtige medicin til den rette patient

skesyn.

på det rigtige tidspunkt.
Konferencen beskrev et femårigt forskningsprojekt, som skal bane vejen for
udvikling af såkaldt ’personlig medicin’.

Af

Fejlslagne behandlinger koster hvert

EONS President

Personlig medicin vil rette sig
mod grupper

Elect

På konferencen gentog flere af oplægs-

betaler milliarder af kroner for medicin,

holderne, at udviklingen af personlig

som viser sig ikke at virke. Løsningen kan

medicin med tiden vil kunne spare

være at kortlægge den enkelte patients

Birgitte Grube

år menneskeliv, og sundhedsvæsenet

samfundet masser af penge. For mange

genom og give ham eller hende medi-

medicinalfirmaer er det som udgangs-

cin, som er specialdesignet. Den løsning

November 2011

punkt den bedste situation, hvis de til en

kræver, at forskerne kan sammenholde

I EU Parliamentet afholdt ECPC - Europe-

bestemt sygdom kan nøjes med at lave

og analysere store mængder informa-

an Cancer Patient Coalition (Foreningen

et enkelt lægemiddel til os alle sammen.

tioner i særligt udviklede computersyste-

for Europæiske kræftpatienter) en meget

Hvis man skal lave specielle lægemidler

mer. Forskningsprojektet skal være med

interessant konference med overskriften

til den enkelte, så kan man ende et sted,

til at udvikle computermetoder, som

”Realising the potential of personalised

hvor der ikke længere er nogen forret-

skal kunne kortlægge 150 menneskers

medicine in oncology, key steps for

ning i det. På den anden side bruger me-

genomer.

patient access”. Jeg havde et oplæg,

dicinalindustrien milliarder af kroner på

som specielt fokuserede på kræftsyge-

at udvikle medicin, som de alligevel ikke

Forskerne fortalte, at en af udfordringer-

plejerskenes rolle inden for feltet ”What

kan sende på markedet eller må trække

ne for forskningen i personlig genetik helt

can personalised medicines offer cancer

tilbage, fordi en lille gruppe ikke kan tåle

klart er datamængdernes størrelse. Hvor

patients?”

det pågældende præparat.

biologer tidligere kunne klare sig med

’Personalized medicine’1, personlig medi-

Ved at undersøge hvilke genvarianter,

dag nået til et punkt, hvor det er nød-

cin , har et stykke tid været en del af den

der ikke tåler medicinen, vil den på-
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gældende medicinalvirksomhed kunne
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2

og tæller de kemiske byggesten, så er

forstår patienter og deres pårørende?
Det er vigtigt, at kræftpatienter har en

Flere forskere udtrykte, at specialdesig-

der ca. tre milliarder. Et genom er i sig

bedre forståelse af ’personalized me-

net medicin til den enkelte patient er en
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udvikling i fremtiden, og vigtigt at syge-

Personlig medicin betegner forsøg på at

en høj faglig viden om personlig medicin,
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ordinere eller dosere medicin ud fra pa-
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tencemæssigt.

tientens genetiske baggrund. Patientens

patient og pårørende. På konferencen

personlige sekvens af en række gener

var flere af den opfattelse, at personlig

er afgørende for, hvor hurtigt medicinen
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en væsentlig rolle her og tage ledelsen,
da vores professions virksomhedsfelt

’Personalized medicine’ betyder altså

netop handler om det holistiske menne-

1.
2.

Yderligere information om ECPC kan findes
på http://www.ecpc-online.org og http://
www.forumagainstcancer.eu
Der findes ikke en ordentlig dansk oversættelse
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Nyt fra FYO efteråret 2011
Vi bringer hermed en kort oversigt over,

en række fagrelevante kurser for yngre

hvad der lige nu foregår i Foreningen af

onkologer. Vi har dette efterår afholdt

Yngre Onkologer.

internatkurser om mammacancer og onkologisk forskningsmetodik. Der afholdes
’gå-hjem-møder’ om palliation fire steder

Klinisk onkologi – et populært
speciale

i landet i slutningen af november.

Der er tiltagende interesse for at få ho-

FYO afholder sammen med SKA kursus

veduddannelsesforløb i klinisk onkologi.

om billeddiagnostik i onkologien 17-18.

Således var der ved efterårets ansæt-

januar 2012 på Rigshospitalet. Der plan-

telsesrunder overskud af ansøgere i alle

lægges ’gå-hjem-møde’ om lungecan-

Professor, overlæge, dr. med.
Andreas Kjær

tre uddannelsesregioner. Alle udbudte

cer og multidisciplinært internatkursus

Københavns Universitet og Rigshospitalet,

stillinger blev besat. FYO var repræsente-

om kolo-rektalcancer i løbet af 2012.

er blevet hædret for et forskningsprojekt,

ret ved ansættelsessamtalerne.

hvor man ved hjælp af nyudviklede
sporstoffer til PET-scanning kan

Kontakt FYO

bestemme, hvad der sker i kræftcellerne

Såfremt nogle af vores medlemmer har

på molekylært niveau, når de behandles

emner, som de ønsker FYO skal tage op,

med nye typer af kræftmedicin.

FYO arrangerede januar 2011 et net-

herunder forslag til fremtidige kurser, kan

Forskningsprojektet, der har modtaget

værksmøde for UKYL’ere (uddannelses-

bestyrelsen kontaktes på foreningens

støtte fra både Højteknologifonden og

koordinerende yngre læger), som havde

e-mail: fyomail@gmail.com. Indmeldelse

Det Strategiske Forskningråd betyder,

flot deltagelse fra alle centre. Mødet var

i foreningen kan ske vis samme mail-

at lægerne hurtigt kan afgøre, om

udbytterigt og resulterede blandt andet

adresse. Følg også med på vores hjem-

patienten straks skal have en aggressiv

i, at der i foråret 2011 blev gennemført

meside på www.fyo.dk.

kræftbehandling, eller om det ikke er

UKYL-netværk og PHEEMundersøgelse

nødvendigt. Projektet gør det nemlig

en landsdækkende PHEEM-undersøgelse. PHEEM (the Postgraduate Hospital

Du kan altid kontakte dit lokale medlem

muligt at se, om kræftbehandling virker

Educational Environment Measure) er

af FYOs bestyrelse: Odense: Camilla

efter to timer i stedet for to måneder

et valideret spørgeskema til vurdering af

Qvortrup & Trine L. Jørgensen. Aarhus:

som i dag. Det forventes allerede i

uddannelsesmiljøet på hospitalsafdelin-

Charlotte R. Bøje & Nicolaj Andreassen.

løbet af et par år at betyde, at de nye

ger. Undersøgelsen havde en særdeles

Aalborg: Laurids Ø. Poulsen. Vejle: Troels

PET-sporstoffer kommer i daglig brug

flot besvarelsesandel. Data er ved at

Bechmann. Herlev: Trine Juhler-Nøttrup.

på danske hospitaler. Projektet er et

blive analyseret, og det er planen, at un-

RH: Tine B. Gaziel.

tværfagligt samarbejde mellem en
række afdelinger på RH, Københavns

dersøgelsen skal munde ud i en publikation. Vi takker de mange, der tog sig tid til

- og husk vores generalforsamling 21/4

Universitet og DTU samt udenlandske

at besvare det udsendte spørgeskema.

2012

partnere.

FYO planlægger at afholde generalfor-

Publikation af
arbejdsmiljøundersøgelsen

samling 21. april 2012 i forbindelse med
DSKOs årsmøde i Nyborg.

Der er udfærdiget en artikel om resultatet fra 2009-arbejdsmiljøundersøgelsen.
Desværre blev denne ikke antaget til
publikation i UfL. En revideret udgave er
under udarbejdelse og publikation i Acta
Oncologica overvejes.

FYO-kurser
Traditionen tro udbyder FYO løbende

Bestyrelsen
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Annonce

Lægelig leder til
Sammenslutningen af Kræftafdelinger, SKA
SKAs forretningsudvalg søger en onkolog med interesse og faglig baggrund for at støtte og videreudvikle klinisk
onkologi i Danmark som den lægefaglige leder af SKAs Sekretariat med tiltrædelse snarest.
SKA står primært for tre kerneydelser: vidensformidling, efteruddannelse samt tværfagligt samarbejde.
Den lægelige leders opgaver omfatter således både en kreativ og en mere administrativ del, og han/hun vil få
ansvar for...
• tilrettelæggelse af SKAs efteruddannelsesprogram for sundhedspersonale, der omfatter symposier, kurser og
møder for læger, sekretærer, sygeplejersker, portører, og ansatte i den farmaceutiske industri.
• udvikling af fagligt dokumentationsmateriale i form af fx Medikamina håndbogen, den landsdækkende protokoloversigt for fagpersonale, diverse brochurer og informationsmateriale.
• udarbejdelse af strategier og mål for SKA i samarbejde med Forretningsudvalget.
• ansvar for budget og økonomiopfølgning i samarbejde med Forretningsudvalget.
• ansvar for indgåelse af juridiske og økonomiske aftaler for SKA.
• ansvar for ledelse og fordeling af opgaver og ressourcer i SKA, herunder ledelse af SKAs personale.
Til at assistere med at udføre disse arbejdsopgaver har den lægelige leder syv ansatte i sekretariatet fordelt på
de forskellige funktioner og en række faglige konsulenter og institutioner, der er tilknyttet SKA med specifikke
opgaver.
Der er rig mulighed for ud fra egne visioner at præge den fremtidige udvikling for SKA.
Arbejdstiden vurderes til ca. 20 timer ugentligt, og aflønning sker efter overenskomst med Den Almindelige Danske Lægeforening.
For yderligere information om stillingen kontakt venligst Niels Henrik Holländer, formand på forretningsudvalget på
telefon 4029 1186, eller konstitueret leder Birthe Lund, telefon 2987 5606, mail: birthe.agnete.lund@rh.regionh.dk.
Ansøgning sendes til SKA Sekretariat, Rigshospitalet, Afsnit 9601, Blegdamsvej 58, 2100 København Ø senest 31.
december 2011.
SKA er en samarbejdsorganisation inden for klinisk onkologi finansieret af Region Hovedstaden og Region Sjælland. SKA har til
opgave at indsamle, koordinere og formidle information om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i
Sundhedsvæsenet og til offentligheden, herunder patienter og pårørende.
Desuden har SKA til formål at fremme samarbejdet imellem de deltagende afdelinger inden for videnskabelige og uddannelsesmæssige aktiviteter.
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Nyt SKA informationsmateriale
Hudtoxicitet ved målrettet medicinsk kræftbehandling (EGFR-inhibitorer)
Målrettet (’targeteret’) medicinsk behandling er et afgørende fremskridt i den medicinske behandling af kræftsygdomme, - men de nye behandlinger resulterer også i anderledes bivirkningsmønstre,
som udfordrer personalets teoretiske viden og praktiske erfaring.
SKA nedsatte derfor i 2010 en tværfaglig projektgruppe bestående af dermatologer, onkologer og
sygeplejersker, og resultaterne af gruppens arbejde foreligger nu i form af følgende informationsmateriale:
• Patientfolder inkl. bivirkningsark
• Lamineret oversigt over bivirkninger ved de specifikke lægemidler
• Bordmappe m. fotos til brug i ambulatorier
• Kliniske vejledninger om symptombehandling for hhv. læger og sygeplejersker publiceret på
www.skaccd.org
Materialet kan bestilles direkte fra trykkeriet:
http://bestil.schultz-grafisk.dk/patientinformationsmateriale.aspx eller via telefon, 4363 2300 eller fax, 4363 1969.
Pjecen ligger i pakker med 100 stk. til 1.500 kr., og de enkelte bivirkningsark ligeledes i pakker á 100 stk. til 85 kr. pr. pakke.
Bordmappen koster 100 kr. pr. stk., og oversigtsarket koster 10 kr. pr. stk.
I forbindelse med udgivelsen af ovennævnte materiale afholdt SKA den 1. december 2011 følgende symposium:
’Målrettet medicinsk kræftbehandling – fokus på bivirkninger’
henvendt til læger og sygeplejersker ansat på onkologiske og hæmatologiske afdelinger, som dagligt arbejder med målrettet
medicinsk kræftbehandling.
På symposiet blev givet en kort introduktion til målrettet medicinsk behandling efterfulgt af en præsentation af de enkelte præparater og deres bivirkninger samt anbefalinger til pleje og behandling heraf.
Symposiet gentages i Vejle, den 15. marts 2012. Tilmelding kan finde sted på SKAs hjemmeside: www.skaccd.org

SKAs årsdag
Årsdagen, der blev afholdt på Vilvorde Kursuscenter den 24. november, blev traditionen tro en velbesøgt begivenhed med 160
deltagere. Hermed et par stemningsbilleder fra dagen.
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SKA’s kursusprogram
Forår 2012
Aktivitet

Dato

Sted

Januar
Billeddiagnostik FYO/SKA

17-18

Portørkursus, Modul II

26

Rigshospitalet
Hotel Kong Arthur, København

Februar
Good Clinical Practice, GCP

1-2

Admiral Hotel, København

Marts
Kursus i klinisk onkologi for
medicinalindustrien

5-8

Admiral Hotel, København

Målrettet medicinsk kræftbehandling med
fokus på bivirkninger

15

Torvehallerne, Vejle

Introduktionskursus yngre læger

27

Admiral Hotel, København

April
Sekretærkusus Modul IV

19

Admiral Hotel, København

Phd møde for sygeplejersker

26

Rungstedgård

Maj
Sekretærkursus, Modul II

8

Hotel Kong Arthur, København

Smertebehandling

9

Admiral Hotel, København

Portørkursus Modul I

10

Hotel Kong Arthur, København

Sygeplejetemadag

26

Herlev Hospital

Juni
Post ASCO

15

Road show: Basiskursus i onk. for sygepl.

Hotel Hilton, København
Næstved Sygehus

Se programmer og hent tilmeldingsblanketter på www.skaccd.org

SKA ønsker alle en rigtig glædelig jul
og et godt nytår
På gensyn på et SKA kursus I 2012

