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Resumé af Ph.D. afhandling

Stadieinddeling af kvinder med
mammacancer efter indførelsen
af sentinel node vejledt aksildissektion
Tove Filtenborg Tvedskov
Afdelingslæge, Ph.D.
Brystkirurgisk sektion
Rigshospitalet

Sentinel node proceduren (SLND)
har i dag erstattet aksilrømning
(ALND) som standard procedure
til stadieinddeling af aksillen hos
brystkræftpatienter. Selvom der
i gennemsnit kun fjernes to lymfeknuder med denne procedure,
opnås en præcis stadieinddeling.
Patienterne tilbydes kun ALND i
tilfælde af spredning til sentinel
node. Da der nu fjernes færre
lymfeknuder, er det blevet muligt
at lave en mere ekstensiv histopatologisk undersøgelse af lymfeknuderne, og som en konsekvens
heraf findes der flere metastaser. Dette har resulteret i stage
migration. På baggrund af data
fra Danish Breast Cancer Cooperative Groups (DBCG) database
har vi undersøgt størrelsen og
de terapeutiske konsekvenser af
denne stage migration i Danmark
ved at sammenligne andelen af
brystkræftpatienter med lymfeknudemetastaser i 1993-1996
med 2005-2008, før og efter indførelsen af SLND. Vi fandt ingen
signifikant forskel i andelen af
patienter med makrometastaser
i de to perioder, mens andelen af
patienter med mikrometastaser
steg signifikant fra 5,1 % til 9,0 %.
Andelen af patienter, der ud fra de
nuværende risikokriterier skulle
tilbydes adjuverende behandling pga. positiv nodal status som
eneste høj-risiko kriterium, steg
imidlertid kun fra 7,8 % til 8,8 %,
fordi nodal status i dag har mindre
betydning for risiko-allokering (1).
Generelt er det kun mellem 1520 % af patienter med mikrometastaser (2) og 10-15 % af patienter
med isolerede tumorceller (ITC)
(3) i sentinel node, der har yderligere spredning til non-sentinel
nodes (NSN). Størsteparten af
disse patienter har således ingen
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gavn af den supplerende ALND,
men risikerer efterfølgende armmorbiditet (4). På baggrund af
data fra DBCG har vi udviklet to
modeller til at forudsige, om patienter med mikrometastaser eller
ITC i sentinel node har yderligere
spredning til NSN (5). I alt 304 patienter med ITC og 1577 patienter
med mikrometastaser i sentinel
node, opereret i 2001-2008 med
SLND og efterfølgende ALND, blev
identificeret i DBCGs database.
Hos patienter med ITC i sentinel node var risikoen for NSN
metastaser signifikant associeret
til ung alder på diagnosetidspunktet, stigende tumorstørrelse og en
stigende andel af positive sentinel
nodes, som vist i en multivariat
analyse. Kun 2 % af patienter ≥ 40
år på diagnosetidspunktet med en
tumorstørrelse ≤ 2 cm og en eller flere negative sentinel nodes
havde NSN metastaser. Hvis ALND
undlades hos denne gruppe patienter, ville 1/3 af patienter med
ITC i sentinel node kunne spares
for ALND.
Hos patienter med mikrometastaser i sentinel node var risikoen
for NSN metastaser signifikant
associeret til stigende tumorstørrelse, lymfovaskulær invasion,
negativ hormonreceptor status,
placering af tumor i øvre laterale
kvadrant af brystet og en stigende
andel af positive sentinel nodes,
som vist i en multivariat analyse.
En model baseret på disse risikofaktorer kunne imidlertid ikke
udpege en subgruppe af patienter
med en risiko for NSN metastaser
under 10 %.
Vi undersøgte herefter om de
biokemiske prognostiske markører TIMP-1, Ki67 og HER2 kunne
støtte modellen. Markørerne blev
testet i et matchet case-kontrol
studie med 25 cases med mikrometastaser i sentinel node samt
metastaser i NSN, og 50 matchede

kontroller med mikrometastaser
i sentinel node men uden yderligere spredning til NSN. Selvom
de tre undersøgte biomarkører
alle er prognostiske markører for
brystkræft, fandt vi ingen signifikant forskel på patienter med og
uden NSN metastaser (6).
Ikke alle NSN metastaser bliver
klinisk betydende, hvilket overflødiggør ALND hos mange patienter. Der er derfor en tendens til
at undlade ALND hos brystkræftpatienter, der kun har minimal
spredning til sentinel node. Dette
skaber et behov for et redskab
til at udpege brystkræftpatienter
med høj risiko for aksilrecidiv, som
stadig skal tilbydes ALND. I vores
model for patienter med mikrometastaser havde en lille gruppe
patienter en risiko for NSN metastaser på næsten 40 %, svarende
til risikoen hos patienter med makrometastaser(5). Disse patienter
bør i fremtiden formentlig stadig
tilbydes ALND.
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Afhandlingen kan rekvireres hos
Tove Filtenborg Tvedskov

Erfaringsudvekslingsgrupper

Grupper for yngre kvinder
opereret for brystkræft
Af Mette Månsson og
Susanne Larsen
Sygeplejersker
Mammakirurgisk afdeling
Ringsted Sygehus

Siden 2008 har vi på mammakirurgisk afdeling, Ringsted sygehus,
tilbudt yngre kvinder (< 45 år)
opereret for brystkræft at deltage
i et gruppeforløb.
Vi havde ofte hørt fra vores
yngre patienter, at de manglede et
forum, hvor de kunne mødes med
andre unge kvinder i samme situation. Flere af dem havde deltaget
i arrangementer på kræftrådgivningscentrene rundt om i regionen, men følte sig ofte alene, da
de øvrige deltagere typisk var 20
– 30 år ældre. Mange af de unge
patienter fremhævede, at det var
svært at være den eneste, der
måske stadig var erhvervsaktiv og
havde små børn.
Det ændrede udseende efter
operationen, og kroppens reaktion på de bivirkninger kemobehandlingen medførte, synes også
at fylder mere/have større betydning for de yngre kvinder. De gav
i hvert fald udtryk for et større
behov for at kunne mødes med
andre i samme situation.
Mammakirurgisk afdeling har
et stort optageområde, der dækker hele Region Sjælland. Afdelingen opererer årligt 838 kvinder,
der har fået konstateret brystkræft, og af disse er 65 < 45 år (tal
for 2011).
På den baggrund mente vi, det
ville være muligt at efterkomme
ønsket og give de yngre kvinder
mulighed for at mødes med andre
yngre kvinder i samme situation.
Med støtte og supervision fra
afdelingens psykolog var vi to sygeplejersker, der udarbejdede
konceptet for ”Erfaringsudvekslingsgrupper for yngre kvinder under 45 år opereret for brystkræft”.

Formålet

Formålet med grupperne er at
give de yngre kvinder:

• mulighed for at dele tanker og
erfaringer med andre i samme
situation
• støtte til at mestre sygdomsforløbet
• mulighed for at skabe netværk
Med samtalegrupperne har vi ønsket at skabe et ”rum” for de yngre kvinder, hvor der er mulighed
for at dele tanker og erfaringer og
for at have samvær med andre i
samme situation; et sted, hvor der
findes forståelse/ anerkendelse,
og en oplevelse af at være i samme ”båd”. Med andre ord ville vi
skabe et sted, hvor der kan tales
frit om tanker og følelser, udveksles erfaringer, og ikke mindst med
mulighed for socialt samvær med
ligesindede.

Rekruttering til
gruppeforløbet

Under indlæggelsen på afdelingen
informerer kontaktsygeplejersken
om tilbuddet og udleverer en pjece, der oplyser om det kommende
gruppeforløb. Kvinderne behøver
ikke at tage stilling til, om de vil
deltage, men oplyses om, at der
vil bliver taget telefonisk kontakt
med dem ca. 3 uger før opstart
af forløbet. Her vil én af de to vejledere (sygeplejersker) foretager
et telefoninterview med den enkelte deltager med udgangspunkt
i spørgsmål, som skal kortlægge,
om kvinden fortsat er interesseret i deltagelse, og om hun har
mulighed for at få udbytte af gruppeforløbet. Kvinder, der enten er
meget kriseprægede, er psykisk
syge, depressive eller angstprægede, skønnedes ikke at kunne få
tilstrækkelig udbytte af et sådant
forløb. Sidstnævnte vil i stedet blive tilbudt individuel samtale hos
afdelingens psykolog.
Når grupperne sammensættes,
tages der desuden højde for, at
den enkelte kvinde kan sammenligne sig med de øvrige deltagere
med hensyn til operationstype, efterbehandling, alder og så videre.

Forløbet

Vi tilbyder 4 gruppeforløb årligt
med start i januar og august, og
møderne foregår i et uforstyrret
lokale på sygehuset. Hver gruppe
består af 8 - 10 kvinder, og deltagerne og de to vejledere mødes 2
timer hver anden uge, i alt 8 gange. Dagen afsluttes med ½ times
social samvær, uden vejlederne,
hvor der serveres kaffe /the, kage
og frugt, og hvor deltagerne får
mulighed for at runde dagen af på
hyggelig vis.
Ved 8. og sidste møde medbringer gruppedeltagerne et skriftligt
evalueringsskema, hvor kvinderne
har uddybet forløbet. Hvad har
været godt? Er der konstruktive
ideer og evt. forslag til ændringer
til fordel for kommende grupper.
Evalueringen har fokus både på
opbygning, indhold og udbytte af
forløbet samt evaluering af vores
rolle som vejledere.

Metoden

Ved det første møde er det vigtigt,
at der skabes et hyggeligt, trygt
og tillidsfuldt miljø. Vores erfaring
er, at forløbet af det første møde
er væsentlig for den enkeltes og
gruppens samlede udbytte af forløbet. Der indledes med kaffe/
kage og en uformel snak. Vejlederne for gruppen præsenterer
sig og orienterer om forløbet og
”spillereglerne”, hvor det forventes af alle, at:
• der udvises respekt over for
hinanden og hinandens forskelligheder
• man er lydhør over for hinanden og giver hinanden plads
• der i gruppen er plads til at
blive berørt/ bevæget
• der er gensidig tavshedspligt.
Hver deltager præsenterer sig
og fortæller om, hvor i forløbet
hun er med hensyn til operation
og efterbehandling, om hvordan
hun har det lige nu og her, om
hvad der fylder for hende. Hver
deltager bliver også bedt om at
sige lidt om, hvilke forventninger
hun har til forløbet, og om der er

emner, hun specielt har brug for
bliver taget op.
De efterfølgende 7 møder indledes altid med en runde, hvor
hver enkelt deltager får taletid
og mulighed for at fortælle, hvad
hun aktuelt føler er vigtigt eller
svært, hvad der bekymrer, eller
hvad hun er ked af eller glad for.
Ud fra denne fortællerunde beslutter gruppen, med støtte fra
vejlederne, hvilket emne, der den
pågældende dag er interessant at
få uddybet og talt om.

Vejledernes rolle

Vi skal som vejledere være opmærksomme på, hvad der bliver
sagt, og hvilke reaktioner der
kommer fra deltagerne. Det er
vores opgave at sørge for, at alle
får taletid, og at spillereglerne
overholdes. Det er meningen, at
gruppen selv skal styre samtalen,
og at vi som vejledere trækker os
lidt tilbage og lader gruppen bruge deres egne erfaringer og den
fælles forståelse, de oplever af at
være fælles om det at have haft
brystkræft.
Vi skal støtte og opmuntre og
med udforskende spørgsmål forsøge at få dagens emne ”bredt
ud”, så der gives plads til forskellighederne, og alle føler accept og
anerkendelse af deres situation.

Samtaleemner

Vi oplever, at kvinderne meget
gerne fortæller deres historie, og
at de lytter meget interesserede
og opmærksomt til hinanden.
Følgende emner optager kvinderne meget og bliver ofte drøftet:
• De fysiske gener efter operation
• De fysiske gener efter kemobehandling/strålebehandling/
antihormonbehandling
• Ændret kropsopfattelse
• Kvindelighed
• Seksualitet
• Børnenes reaktioner
>>>
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Workshop

SKA 5. workshop for ansatte i enhederne
for eksperimentel kræftbehandling
Af Jane Elze Sannung
Projektsygeplejerske, SKA

Danmarks 6 enheder for eksperimentel kræftbehandling (EEK) i
Ålborg, Vejle, Århus, Odense Herlev og Rigshospitalet mødtes for
5. gang den 3.-4. september i år.
I alt 36 deltagere fra de 6 enheder
mødtes traditionen tro på Skjoldenæsholm i Jystrup på Sjælland.
Formålet med workshoppen
var som vanligt at give deltagerne
mulighed for at udveksle erfaringer, tilegne sig ny vigtig viden og
at styrke samarbejdet på tværs af
landets eksperimentelle enheder.
Årets emner var ønsket af kursisterne selv på forhånd.
Den første dag indledtes med
et kort resumé af aktuelle SKA
aktiviteter og nyheder siden sidst,
herunder:
• SKAs kursusaktiviteter 20122013 med fokus på nye tilbud
• Ansættelse pr 1. august af
overlæge Fahimed Z. Andersen
til varetagelse af især kursus-

Fortsat fra forrige side
•
•
•
•

Familie/venners reaktioner
At ”leve” med sygdommen
Angsten for tilbagefald
Genoptagelse af arbejdslivet

Møderne er præget af intensitet, alvor og ofte meget berørte
deltagere, men også humor/sarkasme og megen latter. Vi oplever allerede ved første møde en
forståelse og samhørighed blandt
deltagerne. For nogen opleves
det nærmest forløsende at være
sammen med ligestillede og høre
deres historier.

•

•

•
-

Citater fra deltagerne, om hvilken
betydning gruppeforløbet har
haft for dem:

•

• ”Bekræftelse på, at jeg nok er

•
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normal, og det er rigtig rart at
snakke med andre, der ved,
hvordan jeg har det”
”Det har været dejligt at høre
andre fortælle, hvad de går
igennem, og at det ligner ens
egne tanker og følelser, og at
man ikke er alene”
”Godt at møde yngre kvinder
end dem jeg ellers møder på
onkologisk afdeling, til genoptræning osv.”
”Jeg er blevet mere åben om
min sygdom”
”Jeg har fået læsset af og fået
mere styr på tankerne”
”Det har været dejligt livsbekræftende, at vi har kunnet
tale alvorligt, men også grine
meget”
”Det er på en måde blevet

nemmere at acceptere min
sygdom, efter at jeg har mødt
andre i samme situation”
• ”Jeg har fået venskaber for
livet og en oplevelse af, at jeg
ikke er Palle-alene-i-verden”
• ”Jeg har fundet et ”rum”,
hvor jeg har mulighed for
at komme af med de svære
tanker og følelser, jeg bærer
rundt på. Et ”rum” sammen
med nogle dejlige piger, der
ikke er for følelsesmæssigt
engageret i mig, men som har
lagt øre til”

Netværk

Allerede ved første møde udveksles tlf.nr. og mailadresser, og
vi oplever, at kvinderne ”bruger”

hinanden i forhold til støtte og
erfaringsudveksling i perioden
mellem møderne, men også efter
endt gruppeforløb.
Efter 8. og sidste møde tilbydes gruppen at låne lokaler på
sygehuset yderligere 2 gange,
hvorefter møderne overgår til
privat regi.
Erfaringsmæssigt ved vi, at
grupperne under en eller anden
form har bevaret kontakten. Nogle grupper mødes privat og andre
på cafè. Vi har kendskab til en
gruppe, hvor mændene er blevet
inviteret med. Andre har oprettet facebook grupper. En tidligere
deltager er blevet inspireret til
at starte selvhjælpsgrupper for
unge kræftpatienter på Sydsjælland.

Workshop
delen i SKA
• Protokoldatabasen på www.
skaccd.org, hvor der nu er
publiceret 195 protokoller,
heraf 117 onkologiske, 49 hæmatologiske, 6 kirurgiske og 23
børneonkologiske protokoller.
Besøgsantallet på protokolsiden har været 5842 siden maj
2011
• Second opinion udvalget, som
har vurderet 451 nye sager i
2011, hvilket betyder, at antallet af henvendelser er faldet
med 18 %. Henvendelserne
kommer forsat primært fra de
onkologiske afdelinger.
Professor, overlæge Finn Cilius
Nielsen havde herefter dagens
første indlæg om ”Personalized
cancer medicine og hel-genom
analyser”. Almen cancer genetik
og diagnostik (bl.a. blodprøver og
tumorbiopsier) blev indledningsvis gennemgået med omtale af
de muligheder og mangler, der er
på området. Herefter talte Finn
Cilius om hel-genom analyser, om
de store cancerdiagnostiske fordele der er ved denne metode, og
hvordan det giver mulighed for at

målrette kræftbehandling til den
enkelte patient i større grad, end
det hidtil har været muligt. Der er
allerede nu omkring 400 kendte
cancergener, og man forudser, at
cancer genom sekventering bliver
en fremtidig rutinemæssig diagnostisk metode. Afslutningsvis
fortalte Finn Cilius Nielsen om den
store informationsmængde, som
hel-genom-analysen også giver,
om bl.a. funktionsdefekter og sygdomsmutationer.
Den sidste faglige time mandag den 3. september omhandlede også gensekventering, denne
gang dog set fra en etikers synspunkt. Formand for Det Etiske
Råd, Jacob Birkler, satte fokus på
emnet under overskriften ”Genomsekventering - etiske overvejelser”. Ud fra en række spørgsmål
drøftede vi de etiske overvejelser,
der opstår, når vi nu har muligheden for at kortlægge genet og få
en stor mængde viden om det enkelte menneskes potentielle risici
for at blive syg.
Tirsdag den 4. september fortsatte Jacob Birkler med indlægget
”Kræftbehandling, hvor langt bør

vi gå?” Jacob Birkler fortalte lidt
om, hvad etik er, hvordan man kan
arbejde med etik i praksis og hvilke konkrete og generelle etiske
spørgsmål, der knytter sig til ny
kræftbehandling og muligheden
for at behandle i lang tid. Etiske
dilemmaer blev drøftet i plenum
og øvelser / gruppearbejde indgik
i denne workshop.
Som oplæg til dagens sidste
workshop om palliation gav Jacob
Birkler en kort introduktion under
overskriften ”Etiske perspektiver i
den palliative pleje”. Under dette
oplæg blev drøftet store dilemmaer, som fx. udsigtsløs og meningsløs behandling, aktiv dødshjælp
og/eller aktiv hjælp til døende,
behandling/ behandlingsstop.
Resten af dagen var der fokus
på palliation samtidig med eksperimentel kræftbehandling. Dette
indlæg blev varetaget af overlæge
Henrik Larsen og psykolog Louise
Berg Puggaard fra Rigshospitalets
palliative enhed. Først blev nogle
fakta om landets specialiserede
palliative tilbud gennemgået, herunder hvordan patienter bliver
henvist, hvor mange, hvem, hvor

hurtigt og hvilke symptomer, patienterne har, når de bliver henvist. Her er det forsat smerter,
træthed og manglende appetit,
der generer patienterne mest.
Henrik Larsen gennemgik også
Sundhedsstyrelsens anbefalinger
for den palliative indsats (2011)
og perspektiverede dette til klinikken. Desuden blev det foreslået,
at de eksperimentelle enheder tager et screeningsværktøj/ spørgeskema i brug for at kortlægge patientens symptomer og behov for
palliation fra behandlingstart. Psykolog Louise Berg Puggaard havde
en øvelse i plenum, hvor hun med
deltagerne diskuterede, hvad der
gør det svært at tale om palliation,
når man behandler patienter i en
eksperimentel enhed? Der var en
bred meningsudveksling herom,
og mulige forslag til forståelse, refleksion og nye handlemuligheder
blev drøftet.
SKA siger tak for 2 gode dage
på Skjoldenæsholm. Vi håber at se
jer igen til næste år den 2. og 3.
september 2012.

Vidste du, at..?
Svær pulmonal hæmoragi (PH) er en sjælden men alvorlig potentiel bivirkning til bevacizumab behandling af NSCLC patienter. Denne patientgruppe har en øget risiko for PH på baggrund af sygdommens karakter. Et panel af eksperter har udgivet en konsensus rapport, hvori de konkluderer,
at patienter med pladecelle histologi og/eller grad >2 hæmoptyse i anamnesen ikke bør behandles med bevacizumab. Der findes ingen kliniske
eller radiologiske tegn, der kan forudsige svær PH. Man bør derfor foretage en individuel risk-benefit vurdering for alle patienter med NSCLC, hvor
man overvejer behandling med bevacizumab.
Reck M, Barlesi F, Crinó L et al.
Predicting and managing the risk of pulmonary haemorrhage in patients with
NSCLC treated with bevacizumab: a consensus report from a panel of experts.
Ann Oncol 2012;23:1111-20
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Rejseberetning

Tour de Paris
I sidste nr. af SKA Nyt sendte vi
vores medarbejder, Jane Elze
Sannung, med Team Rynkeby –
her følger en kort beretning om,
hvordan det gik.
Af Jane Elze Sannung
Projektsygeplejerske, SKA

Det var med store sommerfugle
i maven, at jeg imødeså fredag
den 13. juli 2012 - dagen, hvor
jeg sammen med Team Rynkeby
Rigshospitalet skulle påbegynde
vores cykeltur mod Paris til fordel for Børnecancerfonden. Rådhuspladsen blev startskuddet for
dagen, hvor mange fremmødte
venner og familiemedlemmer var
mødt op for at sende os af sted.
Taler blev holdt at Bubber, Lars
Løkke Rasmussen og direktøren
fra børnecancerfonden Marianne
Benzon Nielsen. Musikken blev leveret af Zididada. Fra Rådhuspladsen cyklede vi til Rigshospitalet,
hvor mange kollegaer, flere familiemedlemmer, Rigshospitalets ledelse og kræftsyge børn stod klar
for at modtage os. En storskærm
var sat op og viste billeder fra sidste års tur, musik blev spillet, og
flere officielle taler blev holdt og
en tidligere kræftsyg pige skød os
af sted, det var en rørende og festlig afsked. Og så ellers af sted på
vores gule jernheste. 1310 km i alt
ventede, 7800 højdemeter skulle
forceres over de næste 8 dage,
hvor de fleste dage bød på distancer omkring 200 km.
Dagene blev på mange måder
meget forskellige og alligevel så
ens. Op kl. 6.00, cykeltøj bestemmes alt efter dagens vind og vejrudsigter, drikkedunke fyldes, lommer fyldes med diverse snacks og
bagage pakkes. Morgenmad kl.
6.30. Bagageaflevering til servicebiler og checking af cykler kl. 7.00.
Dagens briefing fra holdkaptajn kl.
7.15 med fordeling af diverse roller på holdet (hvem trækker forrest i feltet, hvem kører bagerst,
hvem hjælper andre osv.). Afgang
præcis kl. 7.30. Dagens første korte pause efter et par timers kørsel,
frokostpause efter ca. 100 km,
eftermiddagskaffe/kage pause og
fremme ved hotel ca. kl. 18. En
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kold drik på bagsmækken (ladet
på en servicebil) - et hyggeligt og
festligt samlingssted for holdet.
Herefter skal cykler checkes, rengøres og evt. repareres, cykeltøj
vaskes, krop bades, og middag
spises klokken 20.00. Måske endnu et besøg på Bagsmækken og
så godnat. Dette blev hurtigt rutine, og jeg oplevede til min store
overraskelse, at jeg kom til at nyde
denne form for ’arbejdslejr’, hvor
fokus for mig blev at cykle og være
sammen med holdet. Dette kunne
kun lade sig gøre, fordi vi havde
verdens bedste servicehold med
os - 10 personer, der suverænt
sørgede for en fantastisk forplejning, at vores cykler var i god
stand, at vi blev masseret og i det
hele taget blev forkælet og sørget
for. Jeg er imponeret og taknemlig
for deres indsats.

Dagene var selvfølgelig oplevelsesmæssigt meget varierede,
da vi kørte i forskellige geografiske
områder hver dag med hver deres
charme og udfordringer. Danmark
vil blive husket for den dejlige afsendelse fra København og den
sjove lokale fest på smukke Ærø.
Tyskland vil blive husket for deres dårlige cykelstier og 15 punkteringer på holdet, men også for
dejlige hoteller, sejlads over Elben
og et smukt stisystem anlagt på
diger ned mod floden Wese. Holland et smukt, fladt og grønt land,
som vi ankom meget våde til, efter
3 timer med silende regn, heldigvis den eneste på turen. Belgien
minder mig især om en af ugens
store udfordringer ”Mur de Huy”,
som er en 128 meter høj bakke,
med en gennemsnitlig stigning
på omkring 9,8 %. Selve ”muren”

har 13% i gennemsnit, og i et
enkelt sving når den maksimale
stigningsprocent op på hele 26%.
2-3 dage i Frankrig minder mig om
mange højdemeter, ømme ben,
modvind, smukke bjerge, stejle
nedkørsler, Champagneområdet
med dets fortryllende udsigter,
dufte og dejlige drikke og selvfølgelig ankomsten til Paris, hvor
vi sammen med alle 14 Rynkeby
hold kørte i eskorteret kortege
gennem hele byen til Eiffeltårnet
og masser af ventende familier og
festivitas resten af dagen og natten.
Men nu er eventyret Team
Rynkeby Rigshospitalet 2012 slut,
og det endte heldigvis på alle måder lykkeligt. Venskaber er knyttet, champagne er drukket, smil
>>>

Publikationsnyt
Nyhedsrunden
Palliativ behandling af cancer

Indlæg fra kongressen: Palliative Care of Cancer: An International Perspective er nu publicerede. Kongressen fandt sted i Tyrkiet i april.
Ann Oncol 2012;23 (suppl 3)

Sentinel lymfeknude biopsi for melanom

ASCO har i samarbejde med Society of Surgical Oncology udarbejdet
en fælles evidensbaseret guideline vedrørende brug af sentinel lymfeknude biopsi som led i stadieinddeling af nydiagnosticerede melanom
patienter.

Wong SL, Balch CM, Hurley P et al.
Sentionel lymph node biopsy for melanoma:
American Society of Clinical Oncology and Society of Surgical Oncology Joint Clinical
Practice Guideline.
J Clin Oncol 2012; DOI: 10.1200/JCO.2011.40.3519

Cancerforskning gennem 200 år

I anledning af at det er 200 år siden, at New England Journal of Medicine blev grundlagt, har DeVita og Rosenberg gennemgået udviklingen
af cancerforskning i den tilsvarende periode. Let overskuelige figurer,
der viser de vigtigste hændelser inden for cancer behandling og prævention, er inkluderet i artiklen.

DeVita VT og Rosenberg SA.
Two hundred years of cancer research.
N Eng J Med 2012;366:2207-14

Fremskyndet godkendelse af neoadjuverende
brystkræft terapi

FDA har udsendt et udkast til guidelines for industrien vedrørende
fremskyndet godkendelse af neoadjuverende brystkræft terapi. Baggrunden for dette er, at man gerne vil have lovende eksperimentelle
lægemidler inkorporeret i standardbehandlingen af tidlig-stadie brystkræft så tidligt som muligt til gavn for patienterne. FDA kan tildele lægemidler fremskyndet godkendelse på baggrund af surrogat endpoints,
som ”med rimelig sandsynlighed kan forudsige klinisk benefit”. I det
nuværende udkast foreslår FDA derfor, at man bruger raten af patologisk komplet remission som surrogat endpoint, da dette endpoint hyppigt anvendes som primært endpoint i neoadjuverende studier. Man
afventer nu offentlige kommentarer.

Prowell TM og Pazdur R.
Pathological complete response and accelerated drug approval in early breast cancer.
N Engl J med 2012;366:2438 –41

500 nye arbejdspladser i Region Hovedstaden

Der er nu styr på økonomien i Region Hovedstaden, og dette medfører,
at der skabes plads til 500 nye medarbejdere. Der skal således ansættes
flere medarbejdere på skadestuerne og i kræftbehandlingen, ligesom
en styrket uddannelsesindsats vil kaste et antal arbejdspladser af sig.
B.dk 13-09-2012

Vidste du, at..?
Ca. en tredjedel af nyopståede lungelæsioner hos patienter med melanom er ikke-melanom metastaser. En analyse af 202 lungebiopsier fra 229 registrerede patienter med melanom i databasen på Memorial Sloan-Kettering Cancer Center viste, at kun 69% (n= 159) var metastaserende melanom.
Resten var nyopståede NSCLC (14%), genvækst af anden cancer end melanom (5%) eller benigne læsioner (12%). PET scanning kunne ikke differentiere mellem melanom, ikke-melanom eller benigne læsioner. Biopsi er derfor påkrævet hos melanom patienter med nyopståede lungelæsioner.
Smyth EC, Hsu M, Panageas KS et al.
Histology and outcomes of newly detected lung lesions in melanoma patients.
Ann Oncol 2012;23:577-82

Fortsat fra forrige side
er smilet, grin er grinet, talløse
kilometer er forceret, smerter er
følt, grænser er brudt, sange er
sunget, fester er holdt, tårer er
grædt, numser er vurderet, cykler er smurt, grimme ord er råbt,
smukke ord er sagt, god mad er
nydt og meget, meget mere.
Projektet Team Rynkeby er
stort for alle. Det er stort for den
enkelte, som uafhængigt af baggrund bliver udfordret, og det
er stort for børnene, som det
hele handler om. Men jeg tror,
at det for os på Rigshospitalet
har en ekstra og meget vigtig dimension: Det er teambuilding på
tværs af hele det store hus. Det
har været fantastisk berigende at
være i selskab med kolleger fra

hvor som helst i huset med det
ene formål at gennemføre dette
imponerende projekt.
Team Rynkeby Rigshospitalet
2012 samlede 625,984 kr. ind til
Børnecancerfonden. I alt blev der
indsamlet et rekordstort beløb på
14,3 mio. kroner.
Læs eventuelt mere om turen på
Team Rynkeby Rigshospitalets
blog http://www.team-rynkeby.
dk/Blog.aspx?ID=2978.
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Publikationsnyt
Artikler med dansk deltagelse
publiceret i internationale tidsskrifter
Andersen V, Egebjerg R, Tjonneland A, Vogel U. Interaction between
interleukin-10 (IL-10) polymorphisms and dietary fibre in relation to
risk of colorectal cancer in a Danish case-cohort study.

Li J, Vestergaard M, Obel C, Cnattingus S, Gissler M, Ahrensberg J, Olsen
J. Antenatal maternal bereavement and childhood cancer in the offspring: a population-based cohort study in 6 million children.

Bernsdorf M, Berthelsen AK, Wielenga VT, Kroman N, Teilum D, Binderup T et al. Preoperative PET/CT in early-stage breast cancer.

Lock MI, Hoyer M, Bydder SA, Okunieff P, Hahn CA, Vichare A, Dawson,
LA. An international survey on liver metastases radiotherapy.

Bertelsen A, Hansen O, Brink C. Does VMAT for treatment of NSCLC
patients increase the risk of pneumonitis compared to IMRT? – A planning study.

Matthiessen LW, Johannesen HH, Hendel HW, Moss T, Kamby C, Gehl J.
Electrochemotherapy for large cutaneous recurrence of breast cancer:
A phase II clinical trial.

Dieperink KB, Hansen S, Wagner L, Johansen C, Andersen KK, Hansen
O. Living alone, obesity and smoking: Important factors for quality of
life after radiotherapy and androgen deprivation therapy for prostate
cancer.

Møller S, Grunnet K, Hansen S, Schultz H, Holmberg M, Sorensen M,
Poulsen HS, Lassen U. A phase II trial with bevacizumab and irinotecan
for patients with primary brain tumors and progression after standard
therapy.

Fode MM, Hilberg O, Bendstrup E, Hager H, Iversen M. Squamous cell
carcinoma of the lung in lung transplantation – a relation to human
papilloma virus?

Olsen MH, Bidstrup PE, Frederiksen K, Rod NH, Grønbæk M, Dalton SO,
Johansen C. Loss of partner and breast cancer prognosis — a population-based study, Denmark, 1994–2010.

Gravgaard KH, Lyng MB, Laenkholm A-V, Søkilde R, Nielsen BS, Litman
T, Ditzel HJ. The miRNA-200 family and miRNA-9 exhibit differential expression in primary versus corresponding metastatic tissue in breast
cancer.

Skougaard K, McCullagh MJD, Nielsen D, Hendel HW, Jensen BV, Johannesen HH. Observer variability in a phase II trial – assessing consistency
in RECIST application.

BMC Cancer 2012, 12:183.

Ann Oncol 2012;23:2277-92.

Acta Oncologica 2012;51:752–8.

Acta Oncologica 2012;51:722–9.

Acta Oncologica 2012;51:812–3.

Breast Cancer Res Treat 2012;134:207–17.

Høyer N, Muren LP. Stereotactic body radiation therapy – A discipline
with Nordic origin and profile.

Acta Oncologica 2012; 51: 564–7.

Jensen LH, Lindebjerg J, Ploen J, Hansen TF, Jakobsen A. Phase II marker-driven trial of panitumumab and chemotherapy in KRAS wild-type
biliary tract cancer.

Ann Oncol 2012;23:2341-6.

Josipovic M, Persson GF, Logadottir A, Smulders B, Westmann G,
Bangsgaard JP. Translational and rotational intra- and inter-fractional
errors in patient and target position during a short course of frameless
stereotactic body radiotherapy.

Acta Oncologica 2012;51:610–7.

Kaerlev L, Iachina M, Pedersen J, Green A, Nørgård B. CT-Screening for
lung cancer does not increase the use of anxiolytic or antidepressant
medication.

BMC Cancer 2012, 12:188

Lajer CB, Garnæs E, Friis-Hansen l, Norrild B, Therkildsen MH, Glud M
et al. The role of miRNAs in human papilloma virus (HPV)-associated
cancers: bridging between HPV-related head and neck cancer and cervical cancer.

Br J Cancer 106:1526-34.

Larsen MS, Bjerre K, Giobbie-Hurder A, Lænkholm A-V, Henriksen KL,
Ejlertsen B et al. Prognostic value of Bcl-2 in two independent populations of estrogen receptor positive breast cancer patients treated with
adjuvant endocrine therapy.

Acta Oncologica 2012;51:781–9.

8

Br J Cancer 2012;107:544-8.

Acta Oncologica 2012;51:568–74.

Acta Oncologica 2012;51: 713–1.

Acta Oncologica 2012;51:797–804.

Br J Cancer 2012;106:1560-3.

Acta Oncologica 2012;51: 774–80

Nye godkendelser fra U.S. Food and Drug Administration
Pertuzumab injektion (PERJETA)
i kombination med trastuzumab
og docetaxel er blevet godkendt
som behandling af patienter med
HER2-positiv metastatisk brystkræft. Patienterne må ikke tidligere have modtaget behandling
med anti-HER2 terapi eller kemoterapi for metastatisk sygdom
(juni, 2012)
Cetuximab (Erbitux) i kombination med FOLFIRI (irinotecan, 5-FU,
leucovorin) er blevet godkendt
som 1.linje behandling af patienter med K-ras mutation-negativ
(wild type), EGFR-udtrykkende
metastatisk kolorektal cancer, bestemt med FDA godkendte tests
til dette brug. FDA har også god-

kendt Therascreen KRAS RGQ PCR
Kit samtidigt med godkendelsen
af cetuximab (juli, 2012)
Carfilzomib injektion (Kyorolis) er
blevet godkendt til behandling af
patienter med multipel myelom.
Patienterne skal have modtaget
mindst 2 tidligere terapier indeholdende bortezomib og et immunmodelerende stof og skal
være progredierede < 60 dage
efter afslutning af den sidste behandling (juli, 2012)
Everolimus tabletter (Afinitor) i
kombination med exemestan er
blevet godkendt til behandling af
postmenopausale kvinder med
avanceret hormon receptor-posi-

tiv, HER2-negativ brystkræft. Patienterne skal være progredieret
på enten letrozol eller anastrozol
(juli, 2012)

kæmi i >2 relaps, eller hvis sygdom er progredieret efter to eller
flere anti-leukæmi behandlinger
(august, 2012)

Ziv-Aflibercept injektion (Zaltrap)
kombineret med 5-FU, leucovorin,
irinotecan (FOLFIRI) er blevet godkendt til behandling af patienter
med metastatisk colorektal cancer, som er resistent overfor eller
er progredieret efter et oxaliplatin-indholdende regime (august,
2012)

Enzalutamid (XTANDI kapsler) er
blevet godkendt til behandling af
patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft, der
tidligere har modtaget docetaxel
(august, 2012)

vinCRIStin sulfat LIPOSOM injektion (Marqibo) er blevet godkendt
til behandling af voksne patienter
med Philadelphia kromosomnegativ akut lymfoblastær leu-

Bosutinib (Bosulif tabletter) er blevet godkendt til behandling af kronisk, accelereret eller blast fasen
af Philadelphia kromosom positiv
(Ph+) kronisk myelogen leukæmi
hos voksne patienter, der er resistente overfor eller ikke tåler tidligere behandling (september, 2012)

Nye godkendelser fra European Medical Agency
Everolimus (Afinitor), i kombination med exemestan, er blevet
godkendt til behandling af postmenopausale kvinder med avanceret hormon receptor-positiv,
HER2-negativ brystkræft. Patienterne må ikke have symptoma-

tisk visceral sygdom og skal være
progredieret eller have genvækst
efter behandling med aromatase
inhibitorer (juni, 2012)
Brentuximab Vedotin (Adcetris)
har modtaget betinget godken-

delse til behandling af genvækst
af eller refraktær CD30+ Hodgkin
lymfom og til behandling af voksne patienter med genvækst af
eller refraktær systemisk anaplastiskt storcelle lymfom (juli,
2012).

Crizotinib (Xalkon) har modtaget betinget godkendelse til behandling af voksne med tidligere
behandlet anaplastisk lymfom kinase (ALK)-positiv ikke-småcellet
lungecancer (NSCLC) (juli, 2012)

• Denosumab
som 2. linjebehandling til
forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos patienter
med kastraktionsresistent
fase af prostatacancer

og Rigshospitalet har begge indsendt ansøgninger. Det internationale ekspertpanel holder sit første møde i oktober i København,
og panelets rapport forventes
at foreligge i februar 2013. Partikelterapi er en særlig form for
stråleterapi, hvor strålerne pga
de radioaktive partiklers fysiske
egenskaber kan koncentreres i
kræftvævet og dermed gives med
højere dosis og mindre skade på
rask væv.

Nyt fra Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen anbefaler national ibrugtagen af:
• Panitumumab
(Vectibix) som 1. linje behandling af patienter med
dissemineret kolorektalcancer, hvor tumorvævet har
normalt indhold af KRAS
(wildtype)
• Everolimus
til 2. og 3. linje-behandling
af patienter med neuroendokrine tumorer, specielt
pancreascancer
• Bevacizumab

(Avastin) som 1. linje-onkologisk behandling til patienter
med resttumor efter operation for ovariecancer
• Zelboraf
som behandling af patienter
med avanceret melanom
• Vemurafenib
som 1. og 2. linjebehandling
af BRAF v600 muteret lokalavanceret eller metastatisk
melanom
• Interferon alfa 2b
som adjuverende behandling
til patienter med malignt
melanom

Partikelterapi/
Protonbehandling

Sundhedsstyrelsen har nu nedsat et internationalt udvalg til
at vurdere, hvor den fremtidige
partikelterapi/protonbehandling
skal finde sted i Danmark. Aarhus Universitetshospital Skejby

www.sst.dk/15.august 2012

Vidste du, at..?
Pia Riis Olsen, klinisk sygeplejespecialist, cand.cur., Ph.D. har gennemført et tre-årigt udviklings- og praksisforskningsprojekt: ’Pårørende og kræftpatientens sociale netværk’. Bogen kan hentes på: www.auh.dk/om+auh/afdelinger/onkologisk+afdeling+d
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Nyt fra SKA
Personalia
Farvel og tak…

ønsker SKAs nuværende ledelse
og medarbejdere al mulig held og
lykke fremover, og glæder mig til
at følge med fra sidelinjen. Også
tak for samarbejdet til de forskellige kontakter uden for SKA i de
kliniske afdelinger, Sundhedsstyrelsen og det Nationale Koordinations Udvalg samt den farmaceutiske industri.”

Tak til Marianne…

Medio oktober trækker Marianne Bjerre Jepsen sig tilbage
efter at have arbejdet i SKA siden
1996.
”Det bliver da en omstilling
ikke længere at skulle være med
i teamet, som udgør SKA og at
skulle undvære samarbejdet med
en masse engagerede mennesker
både i og uden for SKA. Omvendt
er udsigten til have fuld dispositionsret over egen tid bestemt
tiltrækkende.
Det har været et stort privilegium at arbejde sammen med
Heine Høi Hansen fra starten af
SKA og inspirerende at være med
i alle SKAs forskellige bestræbelser på at støtte de danske kræftafdelinger i nogle af de ressourcekrævende opgaver, der knytter
sig til klinisk onkologi i dag. Jeg

Vi takker Marianne for hendes
store engagerede indsats for
SKA. Marianne var i mange år en
uvurderlig støtte for Heine Høi
Hansen i hans mange aktiviteter
og senest også for Birthe Lund,
der nu står i spidsen for SKA. Som
kollegaer til Marianne har vi nydt
godt af hendes store viden på
utallige områder og hendes altid
gode humør. Vi vil savne hende
i dagligdagen, både hendes professionalisme og de mange anekdoter, hun har underholdt os
med. Vi ønsker Marianne et godt
og langt otium.

”Global Excellence i
sundhed 2012”

Årets sundhedspris er tildelt Onkologisk klinik, Rigshospitalet.
Bedømmelsesudvalget begrunder valget på følgende måde:
”Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
modtager prisen for kontinuerligt
at forbedre kvaliteten af de forskellige behandlingsformer ved
kræft. Klinikken har desuden som
den eneste af sin art i Danmark
en fase 1-enhed, hvor de tidligste
kliniske forsøg med nye kræftlægemidler afprøves, hvilket gør klinikken til en yderst attraktiv samarbejdspartner ved afprøvning af
helt ny kræftmedicin.”
Hæderen gælder i 5 år og ledsages af en bevilling på 1,5 mio. kr.

støtter informationsmateriale til kræftpatienter

SKA sekretariat

Centerchef og speciallæge Jette
Vibe-Petersen, Center for Kræft
& Sundhed København, har modtaget 433.000 kr. fra Trygfonden
til at udvikle en kogebog med opskrifter særligt tilpasset patienter med hoved/halskræft. Målet
med kogebogen er at øge livskva-

SKA vejledninger
På SKA’s hjemmeside kan du finde behandlingsvejledninger, symptombehandlinger og sygeplejevejledninger. Opdatering søges gennemført løbende. I løbet af efteråret planlægges en inddragelse af
vejledninger fra ESMO’s hjemmeside.

SKA/KB protokoloversigt
Husk at kigge forbi SKAs hjemmeside for at se protokoller inden for
onkologi, hæmatologi, børneonkologi og cancerkirurgi. Lige nu er
der publiceret 195 protokoller på www.skaccd.org

liteten for kræftpatienterne og
inspirere med velsmagende opskrifter med en konsistens, der
trygt kan spises uden risiko for
f.eks. fejlsynkning.
Børsen 24. august, 2012

Birthe Lund har på vegne af Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) modtaget 100.000 kr.
fra TrygFonden til udarbejdelse af
generelle nationale råd og anbefalinger for hudtoxicitet relateret
til nogle af de nyere kræftlægemidler. En målrettet behandling
er et afgørende fremskridt i medicinsk behandling af kræft, men
uheldigvis har flere af stofferne
i nyere medicin betydelige bivirkninger i form af hudgener,
som ikke kendes fra tidligere behandlinger. I dag foreligger ikke
enslydende dokumentation eller
retningslinjer for, hvilken pleje
og behandling, der kan afhjælpe
generne hos patienterne. Derfor
skal en national gruppe af læger
og sygeplejersker udarbejde anbefalinger til personalet på alle
landets kræftafdelinger, så de
kan yde den bedste behandling
af patienterne og lindre bivirkningerne mest effektivt.
TrygFonden 26. august, 2012

SKA-kursus

Praktisk onkologi for ansatte i
medicinalindustrien
Den 11.-14. marts 2013 holder SKA atter et 4-dages kursus i basal og
praktisk onkologi for ansatte i medicinalindustrien, som beskæftiger
sig med onkologi. Kurset finder sted på Hotel Admiral, Toldbodgade
København K.
Se program og tilmeldingsblanket her i bladet og på hjemmesiden:
www.skaccd.org i starten af efteråret.
For yderligere information er du velkommen til at kontakte projektsygeplejerske Hanne Skovfoged på mail hanne.skovfoged@rh.regionh.dk

Medikaminahåndbogen
I løbet af sommeren 2012 har vi
fået revideret samtlige medikaminaer på vores hjemmeside.
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Det betyder, at alle lægemidler
er gennemlæst og opdateret, og
at der er indsat relevant links til

de enkelte lægemidler. Der findes nu 81 medikamenter. I løbet
af efteråret vil følgende blive lagt

på hjemmesiden: inlyta, votrient,
caprelsa, crizotinib.
Læs mere på: www.skaccd.org

Nyt fra SKA
SKAs informationsgruppe
Den tværfaglige SKA informationsgruppe med repræsentanter
fra alle regionens kræftafdelinger har netop afholdt møde.
Gruppen mødes 2-3 gange årligt,
og der har været et stort ønske
om indimellem at mødes på et
af regionens hospitaler for at få
et større kendskab til, hvad der
sker lokalt.
Den 10. september besøgte vi
Bornholms Hospital, hvor afd.
spl. Ulla Rasmussen havde sammensat et flot program. Informationsgruppen fik bl.a. viden
om mere hensigtsmæssig bestilling af kemoterapi, forløbskoordination samt et projekt som

Bornholms Hospitals medicinsk
onkologisk afdeling har iværksat
omkring udskrivelse af palliative
patienter til primær sektor. Vi
fik et godt indtryk af, at der på
stedet er mange gode kræfter
og ildsjæle, der brænder for deres speciale – og vi glædede os
over at se de mange fine tiltag,
det vrimlede med rundt omkring
på hospitalet, da vi blev rundvist.
Mødet indeholdt også en planlægning for opdatering af SKA
pjecen: Patientinformation om
Medicinsk Kræftbehandling. Vi
forventer, at den er opdateret og
kan tages i brug i løbet af 2013.

Efterårsprogram 2012
25. oktober

Sekretærkursus, modul 1: Kræftsygdomme og -behandling

På kurset gennemgås de mest almindelige kræftsygdomme, den eksperimentelle behandling, fase 1-3 forsøg samt sekretærens mange samarbejdsrelationer, udfordringer - og muligheder

Kursusledelse:
Tid og sted:
Kursusafgift:
Tilmelding:

29.-31. oktober

Kursus i palliation for yngre læger og sygeplejersker:
Fokus på den onkologiske afdelings rammer og muligheder

Kurset er på 3 hele dage og tager sit udgangspunkt i den del af det
daglige kliniske arbejde, hvor målet er at lindre patientens symptomer.
Inden for den kurativt intenderede behandling er der de senere år sket
store fremskridt, mens der inden for palliation stadig er betydelige
udfordringer og et stort behov for symptomlindring. Underviserne er
erfarne speciallæger, psykologer, præster, sygeplejersker og fysioterapeuter inden for området.
Kursusledelse:
Tid og sted:
Kursusafgift:

Tilmelding:

Kursussekretær Susanne Justesen
projektsygeplejerske Louise Rolin, SKA
25. oktober, 2012, Hotel Kong Arthur, København.
Deltagere fra medlemshospitalet*: 500 kr.
Andre: 750 kr.
Online registrering på SKAs hjemmeside:
www.skaccd.org

Overlæge Svend Ottesen, Roskilde
projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
29. -31. okt. 2012, Hotel Admiral, Kbh.
Deltagere fra medlemshospitaler*: 2000 kr.
– incl. overnatning 4000 kr. /
Deltagere fra andre hospitaler: 3000 kr.
– incl. overnatning 5000 kr.
Online registrering på SKAs hjemmeside:
www.skaccd.org

Program 29.10.12
08.45

Registrering

09.00

Velkomst og introduktion
– projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
– overlæge Svend Ottesen, Roskilde

09.15

Den gode palliatør
– overlæge Svend Ottesen, Roskilde

10.00

Pause

10.15

Palliativ indsats på onkologiske afdelinger
– overlæge Svend Ottesen, Roskilde
– overlæge Henrik Larsen, Rigshospitalet

12.00

Frokost

13.00

Palliativ kemoterapi og strålebehandling
– overlæge Anders Bonde Jensen, Århus

14.00

Pause
>>>
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Nyt fra SKA
.. program 2012 fortsat
14.15

Lindring af respiratoriske symptomer:
Dyspnø og hoste
– overlæge Anders Bonde Jensen, Århus
– fysioterapeut Annemarie Salomonsen, Århus

Program 31.10.12
08.30

Børn og unge til forældre med kræft
– psykolog Gyrith Karskov Berthelsen, Børn, Unge
og Sorg

09.30

Pause

09.45

Lindring af gastro-intestinale symptomer:
Kvalme og opkastning
– overlæge Svend Ottesen, Roskilde

15.15

Pause

15.30

Appetitløshed og kakeksi
– diætist Gitte Balling, Center for Kræft og Sundhed

17.00

Pause

17.15

Den kræftramte familie
– psykolog Bo Snedker Boman, Roskilde

10.45

Pause

18.15

Tak for i dag

11.00

Program 30.10.12

Etiske udfordringer i teori og i klinisk hverdag
– Mickey Gjerris, lektor, KU, medlem af Etisk Råd
– overlæge Svend Ottesen, Roskilde

12.30

Frokost

Livsmod og afmagt
– psykolog Bo Snedker Boman, Roskilde
– hospitalspræst Lotte Blicher Mørk, Rigshospitalet

13.30

Den døende patient – “kunsten at skifte gear”
– overlæge Svend Ottesen, Roskilde

15.30

Opsamling

10.30

Pause

15.45

Farvel og tak for denne gang

10.45

Lindring af psykiske symptomer:
Depression, angst og delir

12.15

Frokost

13.15

”Walking and Talking”
– overlæge Svend Ottesen, Roskilde

14.15

Pause

14.30

Subcutan medicinadministration
– sygeplejerske Charlotte Evertsen, Roskilde
– overlæge Svend Ottesen, Roskilde

15.00

Pause

15.15

Familiesamtalen og stuegang i børnehøjde
– sygeplejerske Charlotte Evertsen, Roskilde
– overlæge Svend Ottesen, Roskilde

16.00

Kognitive funktionstab hos patienter med hjernekræft
– neuropsykolog Hysse Forchhammer, Glostrup

17.15

Pause

17.30

Den kræftramte familie med anden etnisk baggrund
– adjunkt Maria Karen Kristiansen, Sundhedsvidenskabelige Fakultet

19.00

Pause

19.15

Middag på Hotel Admiral

08.30

22. november

Behandling af prostata cancer i multidisciplinært regi

Mødets formål er at give målgruppen en forståelse af et typisk behandlingsforløb og behandlings-principper, herunder kirurgi, stråleterapi, hormonbehandling og kemoterapi samt evt. palliation. Der lægges vægt på at understrege essensen af multidisciplinær behandling
og forståelse af samarbejde mellem specialer. Hovedvægten lægges på
praktisk onkologi. Nationale og internationale guidelines berøres.
Mødet bygges op omkring en typisk patient case og suppleres med indlæg om state-of-the-art inden for alle behandlingsformer.
Der tilstræbes interaktion mellem det faglige panel og mødedeltagerne, og i programmet afsættes tilstrækkelig tid til diskussioner.

12

Tilmelding: www.skaccd.org
Tilmeldingsfrist den 27.09.12

Kursusledelse:
Tid og sted:
Kursusafgift:
Tilmelding:

Overlæge Fahimed Andersen, SKA
projektsygeplejerske Louise Rolin,
kursussekretær Marianne Bjerre-Jepsen, SKA
22. november 2012
Deltagere fra medlemshospitaler: 400 kr.
Andre: 600 kr.
Online registrering på SKAs hjemmeside:
www.skaccd.org

Nyt fra SKA

29. november
Kursusledelse:

Tid og sted:
Kursusafgift:
Tilmelding:

SKA’s årsmøde

Speciallæge, dr.med. Birthe Lund
projektsygeplejerske Hanne Skovfoged
projektsygeplejerske Louise Rolin
projektsygeplejerske Jane Elze Sannung, SKA
29. november 2012, Vilvorde Kursuscenter
150 kr. uden middag, 350 kr. med middag
Online registrering på SKAs hjemmeside:
www.skaccd.org

Program
14.00

14.20

15.05

15.30
16.00

16.45
17.30

18.00

Velkommen og SKA status – rapport
– klinikchef Niels Holländer, formand for forretningsudvalget, SKA
– speciallæge, dr.med. Birthe Lund, leder af SKA
Sekventering af genomet - nye muligheder for
genetisk udredning og etiske dilemmaer.
– klinikchef Anne-Marie Gerdes, Klinisk Genetisk
Afdeling, Rigshospitalet
Accelereret patientforløb i relation til højdosis
kemoterapi med autolog stamcellestøtte
– projektsygeplejerske Heidi Kjeldgaard Grufstedt,
Hæmatologisk klinik, Rigshospitalet
Kaffe
Optimal forløbskoordinering og multidisciplinært
samarbejde
– overlæge Ole Larsen, Onkologisk afdeling Herlev
og koordinerende sygeplejerske for kræftpatienter
Susse Kappel, Gastroenheden, Hvidovre
Den mandlige patient i teori og praksis
– chefpsykolog, Ph.D. Svend Aage Madsen
Region Hovedstadens indsats på kræftområdet –
strategier, handlingsplaner og udfordringer
– sygeplejedirektør, cand. cur. Helen Bernt Andersen, Rigshospitalet
Middag

SKA 2013

Præst, psykolog – giv mig nogle redskaber.
Dato: 14. januar 2013
Admiral Hotel, København
Kurset henvender sig til præster
og psykologer, der i deres daglige
arbejde møder kræftpatienter,
pårørende og samarbejdspartnere.

Spørgsmål fra alvorligt syge
kræftpatienter kan dreje sig om
den smertefulde og afmægtige situation disse befinder sig i, fysisk
og psykisk. Det kan dreje sig om
alt fra at få en hverdag til at fungere til tyngende eksistentielle

problemer. Håbet kan være at få
nogle redskaber, som kan få livet
til at fungere igen. Vi lægger op
til en diskussion om præsters og
psykologers mulige svar og overvejelser, når redskabstænkningen
virker overvældende og/eller

kommer på kollisionskurs med
ens faglighed. Kursusprogram vil
være på hjemmesiden omkring
medio juli.

Vidste du, at..?
Data fra fem store randomiserede studier af daglig aspirin versus kontrol viser, at aspirin reducerer risiko for udvikling af cancer med fjernmetastaser (hazard ratio (HR) 0,64; 95% CI 0,48 – 0,84; p=0,001). Dette skyldes især en reduktion i andelen af metastaserende adenokarcinomer
versus lokal sygdom (odds ratio 0,52; 95% CI 0,35 - 0,75; P=0,0006). Aspirin reducerer risiko for metastaserende adenocarcinomer både ved initial
diagnose og ved efterfølgende follow-up af patienter uden metastaser initialt. Dette sås især ved colorektal cancer og hos patienter, der forblev i
aspirinstudierne op til og efter en kræftdiagnose. Allokering til daglig aspirinbehandling reducerede risiko for død på grund af cancer hos patienter,
der udviklede adenokarcinomer, især hos de patienter, der ikke havde metastaser på diagnosetidspunktet (HR 0,50; 95% CI 0,34 – 0,74; P=0,0006).
Dette gjaldt ikke andre fatale cancertyper. Forfatterne konkluderer desuden, at aspirin-effekten sandsynligvis er trombocyt-medieret.
Rothwell PM, Wilson M, Price JF et al.
Effects of daily aspirin on risk of cancer metastasis:
a study of incident cancers during randomised controlled trials.
Lancet 2012;379:1591-601

Synkron radioterapi med 5-FU og mitomycin C øger signifikant den loco-regionale kontrol af muskelinvasiv blærekræft sammenlignet med radioterapi givet alene. I alt 360 patienter blev randomiserede i et fase III studie. Med en median follow-up på 69,9 måneder var hazard ratio for
loco-regional sygdomsfri overlevelse 0,68 (95% CI 0,48 – 0,96, p=0,03) i kemoradioterapi gruppen. Fem-års overlevelsen var henholdsvis 48% (95%
CI 40 – 55) og 35% (95% CI 28 – 43) favoriserende kemoradioterapi gruppen (hazard ratio 0,82; 95% CI 0,63 – 1,09; p=0,16). Der sås lidt flere, ikkesignifikant, bivirkninger i kemoradioterapi armen.

James ND, Hussain SA, Hall E et al.
Radiotherapy with or without chemotherapy in muscle-invasive bladder cancer.
N Eng J Med 2012;366:1477-88
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Onkologikursus for ansatte i medicinalindustrien
11.-14. marts 2013
Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28, København K
11. marts
8.30
8.40

10.30
10.45
12.15
13.15
14.45
15.00-16.45
12. marts

13. marts
Registrering – Kaffe
Velkommen – præsentation
– Overlæge Peter Grundtvig, Herlev Hospital, sygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA 8.50 Kræftsygdommens biologi, epidemiologi og patologi
– Overlæge Anders Mellemgaard, Herlev Hospital
Kaffe
Medicinsk kræftbehandling
– Overlæge Svend Ottesen, Roskilde Hospital
Frokost – Admiral Hotel
Kolorektal cancer
– Overlæge Benny Vittrup, Herlev Hospital
Kaffe
Gynækologisk cancer
– Overlæge Hanne Havsteen, Herlev Hospital

8.00-12.00

Kursist i ONK sengeafd./Amb. Herlev, Rigshospitalet, Roskilde og Hillerød
Kontaktpersoner:
Herlev Hospital: Overlæge Peter Grundtvig
		
Afd.spl Charlotte Belli
Rigshospitalet: Overlæge Morten Mau-Sørensen
Roskilde:
Overlæge Svend Ottesen
Hillerød:
Overlæge Henrik Nielsen
		
Afd.sygeplejerske Ulla Nielsen
12.45
Frokost – Admiral Hotel
13.30
Hoved-halskræft
– Overlæge Claus Andrup Kristensen, Rigshospitalet
15.00
Kaffe
15.15-16.45
Generelle principper ved stråleterapi
– Overlæge Claus Andrup Kristensen, Rigshospitalet

8.00-12.00
12.45
13.30
15.00
15.15-17.00
14. marts
8.00
8.50
10.50
11.05
12.45
13.30
15.30
15.45 – 16.15

Kursist i ONK sengeafd./Amb. Herlev, Rigshospitalet, Roskilde og Hillerød
Frokost – Admiral Hotel
Malignt Melanom
– Overlæge Inge Marie Svane, Herlev Hospital
Kaffe
Prostata cancer
– Overlæge Lisa Sengeløv, Herlev Hospital
RECIST
– Overlæge Peter Grundtvig, Herlev Hospital
Brystkræft
– Overlæge Peter Grundtvig, Herlev Hospital
Kaffe
Fase 1-3 eksperimentel behandling
– Overlæge Ulrik Lassen, Rigshospitalet
Frokost, Admiral Hotel
Lungekræft
– Overlæge Seppo Langer, Rigshospitalet
Kaffe
Evaluering
– Overlæge Peter Grundtvig, Herlev Hospital, sygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA

REGISTRERING

Udfyld venligst med blokbogstaver
Efternavn

Fornavn

Hospital

Afdeling

Stilling

Arbejdsadresse
Postnummer

By

Arbejdstelefon

E-mail

Hvilken uddannelse har du:
Hvilke evt. sygdomsgrupper arbejder du med:
Deadline for tilmelding 7. marts 2013
Der tilrådes hurtig tilmelding, da der er begrænset antal pladser. Max 20 kursister der skal i praktik i afdelinger.
Deltagerbetaling DKK 17.000,Tilmelding er bindende, faktura på deltagertilmelding vil blive fremsendt.
Send venligst blanketten på fax 3535 6906 eller mail: hanne.skovfoged@rh.regionh.dk
SKA Sekretariat
Rigshospitalet,
Blegdamsvej 58 afsnit 9601, 2100 København Ø
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Vidste du, at..?
Dutasterid, en 5α-reduktase hæmmer, udskyder tidspunktet for progression hos mænd med lav-risiko prostatakræft. Mænd med lav-volumen,
Gleason score 5 - 6 prostatakræft, og som ønskede aktiv opfølgning, blev randomiserede til dutasterid (n=144) eller placebo (n=145). Deltagerne
blev fulgt i 3 år med biopsitagning efter 18 måneder og 3 års deltagelse. Efter 3 år havde 54 af de 144 (38%) dutasterid-behandlede mænd progression af prostatacancer sammenlignet med 70 af 145 (48%) kontroldeltagere (hazard ratio 0,62; 95% CI 0,43 – 0,89; P=0,009). Lidt flere mænd
i dutasterid gruppen (n=35; 24%) oplevede brystøgning, ømhed eller seksuelle bivirkninger sammenlignede med kontroldeltagere (n=23; 15%).
Derudover sås ingen forskel i bivirkningsfrekvens eller sværhedsgrad.

Fleshner NE, Lucia MS, Egerdie B et al.
Dutasteride in localised prostate cancer management:
the REDEEM randomised, double-blind, placebo-controlled trial.
Lancet 2012;379:1103-11

Lapatinib i kombination med trastuzumab medfører både signifikant forlænget progressionsfri (PFS) og samlet overlevelse (OS) hos patienter med
HER2-positiv metastatisk brystkræft, der er progredieret på tidligere trastuzumab-baseret terapi (EGF104900 Studiet). Primært endpoint i dette
randomiserede studie (lapatinib kombineret med trastuzumab overfor lapatinib alene) var PFS (hazard ratio (HR) 0,73; 95% CI 0,57 – 0,93; p=0,008).
Disse data stammer fra 2007. I 2009 blev det endelige data cut-off foretaget og data analyseret igen. PFS er fortsat signifikant forlænget (HR 0,74; 95%
CI 0,58 – 0,94; P= 0,011), og det samme gælder nu også for OS (HR 0,74; 95% CI 0,57 – 0,97; p=0,026). Der blev fundet en 10% forbedring i OS ved 6
måneder og 15% ved 12 måneder. Data viser desuden en signifikant forlænget median OS på 4,5 måneder med lapatinib plus trastuzumab sammenlignet med lapatinib alene. Data støtter også hypotesen om, at kombination af anti-HER2 midler måske optimerer deres anvendelse.
Blackwell KL, Burstein HJ, Storniolo AM et al.
Overall survival benefit with lapatinib in combination with trastuzumab for patients with human epidermal growth factor
receptor 2-positive metastatic breast cancer: Final results from the EGF104900 study.
J Clin Oncol 2012; DOI: 10.1200/JCO.2011.35.6725

Screening med fleksibel sigmoidoskopi reducerer signifikant kolorektal cancer incidensen i både den distale og den proximale del af kolon samt
distal kolon cancer mortalitet. Mænd og kvinder (n=154.900) mellem 55 og 74 år blev randomiserede til enten screening med fleksibel sigmoidoskopi eller standard behandling. Screening blev gentaget efter 3 og 5 år. Efter en median follow-up på 11,9 år var incidensen af kolorektal cancer
blevet reduceret med 21% (relativ risiko (RR) 0,79; 95% CI 0,72 – 0,85; p<0,001) i screeningsgruppen. Dette gjaldt både den distale (RR 0,71; 95%
CI 0,64 – 0,80; p<0,001) og den proximale del af kolon (RR 0,86; 95% CI 0,76 – 0,97; P=0,01). Desuden sås en reduktion i mortalitet på 26% (RR
0,74; 95% CI 0,63 – 0,87; p<0,001) i screeningsgruppen. Mortalitet forårsaget af distal kolorektal cancer blev således reduceret med 50% (RR 0,50;
95% CI 0,38 – 0,64; p<0,001). Mortaliteten af proximal kolorektal cancer blev ikke påvirket af screening.

Schoen RE, Pinsky PF, Weissfeld JL et al.
Colorectal-cancer incidence and mortality with screening flexible sigmoidoscopy.
N Engl J Med 2012;366:2345-57

Præoperativ kemoradioterapi forbedrer den samlede overlevelse (OS) hos patienter med potentielt kurabel øsofagus- eller øsofagus/ventrikeljunction cancer. I alt blev 366 patienter randomiseret til enten kirurgi alene eller 5 ugers præoperativ kemoradioterapi (carboplatin, paclitaxel og
41,4 Gy over 23 farktioner). Femoghalvfjerds procent af patienterne havde adenocarcinomer. Komplet resektion med ingen tumor inden for 1 mm
af resektionsranden blev opnået hos 92% af de kemoradioterapi behandlede patienter sammenlignet med 69% i kirurgi alene gruppen (p<0,001).
Patologisk komplet respons sås hos 29% (161 patienter) i den præoperative kemoradioterapi gruppe. Median overlevelsen i sidstnævnte gruppe
var 49,4 måneder versus 24 måneder i kirurgi gruppen. OS var signifikant bedre i kemoradioterapi gruppen (hazard ratio 0,657; 95% CI 0,495 –
0,871; p=0,003).

Van Hagen P, Hulshof MCCM, van Lanschot JJB et al.
Preoperative chemoradiotherapy for esophageal or junction cancer.
N Engl J Med 2012;366:2074-84

Internationale møder 2012 og 2013
2012

13.-16. oktober 14th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society
Vancouver, Canada
www.igcs.org
28.-31. oktober ASTRO 54th Annual Meeting
Boston, MA, USA
www.astro.org

2013

23.-26. januar

Joint 34th EORTC-PAMM-BACR Winter meeting
Cardiff, Wales

24.-26. januar

Gastrointestinal Cancers Symposium 2013
San Francisco, CA. USA
www.asco.org

14.-16. februar Genitourinary Cancers Symposium
Orlando, FL, USA
www.gucasymposium.org

6.-10. april

104th AACR Annual Meeting
Washington DC, USA
www.aacr.org

19.-23. april

2nd ESTRO forum
Geneva, Switzerland
www.estro.org

1.-4. juni

ASCO
Chicago, USA
www.asco.org

27.-29. juni

MASCC/ISOO International Symposium on Supportive Care in Cancer
Berlin, Germany
www.mascc.org

27.-31. oktober 15th World Conference on Lung Cancer
Sydney, Australia
www.2013worldlungcancer.org
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SKAs Uddannelsesaktiviteter efterår 2012
25. oktober

Sekretærkursus, modul I:
Kræftsygdomme og -behandling

Hotel Admiral, København

29.-31. oktober

Palliation: Fokus på den onkologiske afdelings
rammer og muligheder

Hotel Admiral, København

22. november

Minisymposium:
Behandling af prostata cancer i multidisciplinært regi

Hotel Admiral, København

29. november

Årsmøde

Vilvorde Kursuscenter

Se programmer og hent tilmeldingsblanketter på www.skaccd.org

SKAs Uddannelsesaktiviteter forår 2013
Afventer

Molekylært målrettet medicinsk kræftbehandling

Vejle

Planlægges

Klinisk vejledning for onkologer

København

14. januar

Præst/psykolog – giv mig nogle redskaber

Hotel Admiral, København

5. marts

Sekretærkursus, modul III

Hotel Admiral, København

11.-14. marts

Kursus for ansatte i medicinalindustrien

Hotel Admiral, København

9. april

Sekretærkursus, modul II

Hotel Admiral, København

18. april

Sekretærkursus, modul IV

IDA mødecenter

18. april

Portørkursus, modul II

IDA mødecenter

30. maj

Temadag

Herlev Hospital

14. juni

10. Post ASCO

Hotel Hilton

Se programmer og hent tilmeldingsblanketter på www.skaccd.org

Udgives af
”Sammenslutningen af
kræftafdelinger i østdanmark” og
udkommer fire gange årligt.
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