SAMMENSLUTNINGEN AF KRÆFTAFDELINGER

4/2012
december

9. årgang

ISSN 1901-5682

Nyt

Mantraet i dag er
”genomic profiling”
Læs side 3

Foto: Colourbox.com

INDHOLD
2. PET/CT til diagnostik og stadieinddeling af patienter med ikkesmåcellet lungecancer

5. Publikationsnyt
– Artikler med dansk deltagelse...
– Nyhedsrunden

3. Nyt om lægemiddeludvikling

7. Nye godkendelser fra European
Medical Agency

4. EONS
4. Internationale møder 2013

8. Nye godkendelser fra U.S. Food
and Drug Administration

8. Nyt fra Sundhedsstyrelsen
8. Det årlige landskursus for
kræftsygeplejersker
9. Personalia
9. Nyt fra SKA

SAMMENSLUTNINGEN AF KRÆFTAFDELINGER

SAMMENSLUTNINGEN AF KRÆFTAFDELINGER

Resumé af disputats

PET/CT til diagnostik og stadieinddeling af patienter med ikkesmåcellet lungecancer
præcis beskrivelse af mulig
spredning til regionale lymfeknuder (1).
Barbara Malene Fischer
Klinik for klinisk fysiologi,
nuklearmedicin og PET
Rigshospitalet

Denne disputats afrunder mere
end 10 års arbejde centreret
omkring anvendelsen af PET (positron emissions tomografi) til
diagnostik og stadieinddeling af
patienter med lungekræft. Behandling af lungekræft afhænger
som bekendt af sygdommens udbredelse på diagnosetidspunktet,
hvorfor korrekt stadieinddeling er
afgørende for effektiv behandling
og præcisering af patientens prognose.
PET er en billeddannende teknik,
som efter injektion af det radioaktivt mærkede sukkerstof FDG kan
beskrive den primære kræftknude
samt eventuel spredning til lymfeknuder eller andre organer. Ved
brug af den kombinerede PET/CTscanner kan man opnå detaljeret
viden om både funktion (PET) og
anatomi (CT). Afhandlingen indeholder bl.a. afrapportering af det
danske multicenter studie PERALUST. PERALUST var et af verden
første randomiserede undersøgelser af den diagnostiske værdi af
PET/CT. Initiativtagerne til undersøgelsen var bl.a. Ulrik Lassen og
Jann Mortensen (med undertegnede som studentermedhjælp).
Samlet er afhandlingen baseret på
seks artikler og de væsentligeste
fund er kort fortalt, følgende:
1. PET blev tiltagende udbredt
op gennem 1990’erne, og en
systematisk gennemgang af
relevante artikler frem til 2000
viste, at PET var bedre end CT
alene til at stille diagnosen
lungekræft (især til at afkræfte
diagnosen) og gav en mere
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2. PET er en meget følsom teknologi, og man kan (teoretisk)
se ned til 105-106 kræftceller. Dette afhænger dog bl.a.
af cellernes stofskifte, hvorfor
langsomt voksende, ligesom
helt små kræftknuder, kan
overses. PET kan heller ikke
sikkert skelne mellem kræftceller og inflammatoriske celler,
hvorfor det oftest er nødvendigt at bekræfte positive fund
på PET med en biopsi (2;3).
3. Siden 2001 er PET-scanneren
relativt hurtigt blevet erstattet med PET/CT. Vi ønskede

regionale lymfeknude-metastaser, hvis der er forstørrede
lymfeknuder på CT, eller den
primære kræftknude er placeret tæt på brystskillevæggen.
Omvendt er risikoen for at
overse lymfeknudemetastaser
meget beskeden, hvis der hverken er forstørrede lymfeknuder på CT eller øget optagelse
på PET (6).
PET/CT har siden 2007 været en
del af de europæiske anbefalinger
for stadieinddeling af lungekræft,
og siden 2010 også en del af de
danske anbefalinger. Brugen af
PET/CT, og andre nyere metoder
til stadieinddeling, varierer mellem de forskellige danske regioner, men har generelt været sti-

Ved brug af den kombinerede
PET/CT-scanner kan man opnå
detaljeret viden om både funktion (PET) og anatomi (CT).
at undersøge, om indførelse
af PET/CT kunne forbedre stadieinddeling af patienter med
nydiagnosticeret lungekræft  
og derved mindske antallet
af nytteløse operationer. Ved
lodtrækningsforsøg kunne vi
demonstrere en halvering i
forekomsten af nytteløse operationer blandt de patienter,
der udover standard stadieinddeling med CT og mediastinoskopi også fik foretaget en PET/
CT-scanning (4;5).
4. Gennem en nærmere sammenligning mellem CT, PET/CT
og forskellige metoder til at undersøge regionale lymfeknuder
med biopsi (mediastinoskopi
og EUS-FNA) fandt vi dog, at
man ikke kan bruge PET/CT til
sikkert at finde eller udelukke

gende i løbet af de sidste 5-10 år,
mest udtalt i hovedstadsområdet.
I den samme periode er der sket
en forbedring af kvaliteten af stadieinddelingen af patienter med
lungekræft (7). En yderligere forbedring af stadieinddelingen på
landsplan vil formentlig kunne ske
ved at sikre bredere anvendelse af
bl.a. PET/CT og ikke nødvendigvis
ved at indføre yderligere nye undersøgelsesmetoder.
Brugen af PET/CT til andet end
diagnostik og stadieinddeling får
større og større betydning, også
for behandlingen af patienter
med lungekræft. Her er der især
lovende perspektiver ved anvendelse af PET/CT til planlægning af
strålebehandling og tidlig vurdering af behandlingseffekt hos den
enkelte patient.

Forsvaret finder sted fredag d. 14.
december 2012 kl 14.00 på Medicinsk Museion.
Opponenter:
Professor, overlæge, dr.med Cai
Grau, Onkologisk afdeling, Århus
Universitetshospital
Professor, overlæge, dr.med Jens
Henrik Henriksen, Funktions- og
billeddiagnostisk enhed, klinisk
fysiologisk og nuklearmedicinsk
sektion, Hvidovre Hospital
Professor, Institutleder, dr.med
Albert Gjedde, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns Universitet (Formand)
Afhandlingen kan rekvireres ved
henvendelse til forfatteren.
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Nyt om lægemiddeludvikling

– Mantraet i dag er ”genomic profiling”
Ulrik Lassen
Overlæge, Ph.D
Leder, Fase I Enheden
Rigshospitalet

I de senere år har ESMO, lige som
ASCO, haft øget fokus på lægemidler i de tidlige udviklingsfaser.
Også i år var der flere sessioner
med ”developmental therapeutics” samt flere sessioner om de
udfordringer, der er opstået, når
man undersøger meget selekterede patientgrupper. Mantraet i
dag er ”genomic profiling”, og der
var flere gode oversigtsforedrag
om metoder og etiske problemstillinger.
De lægemidler, der især var i fokus, var antistoffer og kinasehæmmere rettet mod PI3K og cMET,
samt kombinationer af MEK- og
Braf-hæmmere rettet med Brafmuteret malignt melanom. Endvidere var der flere forsøg med
ALK-hæmmere for at bekræfte
tidligere præsenterede positive
resultater fra fase 1 forsøg.
c-MET kan være dysreguleret
pga. overekspression, gen-amplification eller mutation, hvilket er
associeret med dårlig prognose.
I nogle fase 1 forsøg med METhæmmere har det været et krav,
at patienter havde phospho-MET
ekspression. MET-hæmmeren cabozantinib hæmmer også VEGFR
og RET, som ofte er muteret med
medullær thyreoidea cancer
(MTC), og et fase 3 forsøg med
dette lægemiddel ved MTC viste
forbedret respons og PFS i forhold
til placebo.
PI3K/AKT signalvejen er sammen
med mTOR central ved at stimulere proliferation og hæmme apoptosis. Der er adskillige PI3K-hæmmere i udvikling, og PI3K reguleres
af oncogenet PIK3CA, som kan
være muteret eller overudtrykt i
forskellige isoformer i over 30% af
alle cancere. PTEN er en tumorsupressor, som også kan være dysreguleret i mange cancertyper. Der

er endnu ikke observeret sikker
klinisk aktivitet, men flere mTORhæmmere er markedsført til bl.a.
brystkræft, renalcellecarcinom og
neuroendokrine tumorer, og flere
kombinationer af lægemidler, der
hæmmer PI3K/AKT/mTOR, er under afprøvning i patienter med
specifikke mutationer.
To forskellige kombinationer af
MEK- og Braf-hæmmere blev præsenteret i forsøg ved Braf-muteret
malignt melanom. Et randomiseret fase 2 forsøg sammenlignede
monoterapi med Braf-hæmmeren
dabrefenib over for dabrefenib
og MEK-hæmmeren trametinib
blandt patienter med Braf-muteret malignt melanom. Kombinationen viste en signifikant
forbedret respons rate (76% vs.
54%), og median progression-fri
overlevelse (9,4 mdr. vs. 5,8 mdr.)
var væsentligt bedre end monoterapi, men median overlevelse var
endnu ikke nået. Et fase 1b forsøg
med den allerede markedsførte
Braf-hæmmer vemurafenib kombineret med MEK-hæmmeren
GDC-0973 i stigende doser til patienter med Braf-muteret melanom blev præsenteret. Primært
endepunkt var sikkerhed, men
responsraten var næsten 100%
blandt patienter, der ikke tidligere
havde modtaget Braf-hæmmer.
Der blev også set respons blandt
patienter, der havde progredieret
under tidligere behandling med
vemurafenib.
Både Braf-hæmmeren dabrefenib
og vemurafenib kan medføre betydeligt hududslæt samt udvikling
af kutane planocellulære carcinomer, og også MEK-hæmmeren giver hudbivirkninger. Overraskende nok medførte kombinationen
færre bivirkninger end monoterapi, selv om man havde forventet
det modsatte, og planocellulære

carcinomer sås kun i få tilfælde.
PROFILE 1007 er det første randomiserede forsøg med crizotinib, den første markedsførte
ALK-hæmmer til NSCLC. Et multinationalt forsøg udført i 21 lande
randomiserede 347 ALK-positive
patienter, der alle havde modtaget kemoterapi med enten crizotinib eller 2. linie kemoterapi. Median progressions-fri overlevelse var
7,7 mdr. med crizotinib vs. 3 mdr.
med kemoterapi (P < .0001). Crizotinib tredoblede responsraten
sammenlignet med kemoterapi:
65,3% vs. 19,3%, (P < .0001). Data
var ikke modne nok til at vise en
overlevelsesgevinst. Crizonib blev
egentlig udviklet som en METhæmmer og er ikke en selektiv
ALK-hæmmer. Flere nye selektive
ALK-hæmmere er på vej, og der
blev præsenteret lovende data
med flere af disse.
AP26113 er en dual inhibitor af
ALK og EGFR med lovende aktivitet i ALK-muteret lungekræft. Seks
(67%) ud af 9 crizotinib-resistente
patienter havde respons. Dette
sætter AP26113 i samme liga som
LDK378, som er den førende 2.-generations ALK-hæmmer. Novartis
lægemiddel viste en responsrate
på 81% (21/26 patienter) blandt
crizotinib-resistente patienter. Bivirkningerne er begrænsede. Også
Hsp90-hæmmeren, ganetespib,
viste lovende resultater i et randomiseret fase 2 forsøg til NSCLC
sammen med kemoterapi, sammenlignet med kemoterapi alene.
Som det fremgår af ovenstående,
udføres de fleste fase 1 forsøg på
yderst selekterede patientgrupper efter påvisning af helt specifikke molekylære ændringer i
tumorcellerne. Avanceret genomteknologi (NGS og microarray) og
bioinformatik kan anvendes til at

undersøge tumorer og udvælge
patienter, der måtte have gavn af
målrettet ny medicin og direkte
undersøge behandlingen i videnskabelige fase 1 forsøg. Ved ESMO
var der flere sessioner,   der omhandlede metoder, erfaringer og
etiske problemstillinger, og flere
forskellige platforme for kombination af RNA-baserede exom-analyser blev præsenteret. I Boston har
man startet projektet ”Profile”,
hvor man tester 41 gener for 471
mutationer, og lignende projekter
er lanceret i Paris (Moscato) og i
Holland. Her har tre fase 1 enheder dannet et konsortium, hvor
man i fællesskab vil lave omfattende genprofilering af patienter,
der er kandidater til fase 1 forsøg.
Også i Fase 1 Enheden på Rigshospitalet lanceres der et lignende projekt i 2013, således at
patienter henvist til fase 1 forsøg
kan tilbydes biopsi mhp. NGS og
microarray. Formålet er at kunne
tilbyde målrettet behandling til
den enkelte patient i forsøg med
nye lægemidler, dels ved at tiltrække nye forsøg, og dels ved
at undersøge muligheden for at
henvise patienter med specifikke
tumorudtryk til de rette forsøg.
På M.D. Andersson Cancer Centre
i Texas har man allerede gjort sig
erfaringer, der har vist, at et sådan
system klart forbedrer chancen
for effekt af behandlingen for den
enkelte patient i et fase 1 forsøg.
Dette er ressourcekrævende og
dyrt, men teknologien udvikler
sig hastigt, mens prisen på analyserne falder. Det forventes, at
selektion af de rette patienter til
de rette forsøg vil ændre behovet
fra store randomiserede forsøg
med små forskelle til mindre, men
mere målrettede forsøg, således
at nye og bedre lægemidler kan
udvikles hurtigere og billigere.
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EONS
EONS
de har interesse, kendsskab og
gerne ekspertise inden for gruppens område.
Advocacy gruppen består af 9
medlemmer, hvoraf Præsidenten
for EONS altid er medlem, da advocacy omhandler EONS stemme
i den politiske arena, i samarbejde med andre organisationer
og i alliancer med interessenter
inden for kræftområdet.

Birgitte Grube
EONS Præsident

Her ved årets afslutning kunne
jeg godt tænke mig at benytte
denne klumme til at tale lidt om
strategier og politik. Det er meget væsentligt, at det strategiske
arbejde og beslutninger også afspejles i det, som medlemmerne
ser og har en forventning om, at
EONS arbejder med.
EONS overordnede strategier
bygger på 4 områder, også kaldet
CARE:

Communication
Advocacy
Research
Education
Hvert område har tilknyttet en
bestyrelsespost og en arbejdsgruppe. Der er altid to formænd
i  grupperne. Den ene skal være
et bestyrelsesmedlem, således
at der altid er en direkte kommunikation til bestyrelsen, og den
anden bør være et medlem af
EONS, men ikke nødvendigvis af
bestyrelsen. Typisk består grupperne af 9-15 personer – medlemmer og ikke-medlemmer, blot

I Advocacy gruppen har vi udviklet vores første politiske notat,
som omhandler kræftsygeplejerskernes rolle og ansvar i fremtidens kræftbehandling og pleje.
EONS mener, at der er et reelt
behov for at overveje, hvilken betydning politiske beslutninger i de
enkelte lande og på EU niveau har
på kræftsygeplejen og i det hele
taget på udvikling af sygeplejen.  
Tiden er moden til, at vi gør opmærksom på sygeplejerskers roller, ansvar og ledelse i fremtidens
sundhedsvæsen og adresserer
disse problemer på europæisk og
internationalt plan, som for eksempel i EU og WHO på en konkret og målrettet måde.
EONS politiske notat drejer sig
om betydningen af sygeplejersker i kræftområdet og indeholder en række nyttige argumenter
på alle niveauer af diskussionen
omkring kompetencer, viden,
færdigheder, roller og holdninger  
hos sygeplejersker inden for et
meget hastigt forandrende sundhedsvæsen.

”European Oncology Nursing Society mener at:
• En kræftsygeplejerske har
kompetence til, og det fulde
ansvar for, at yde omsorg
for patienter og pårørende
baseret på videnskabelige,
evidensbaserede, etiske, personlige kompetencer, viden,
færdigheder og holdninger.
• En kræftsygeplejerske besidder klinisk ledelse til at organisere, koordinere og evaluere
plejen og behandlingen til patienter.
• En kræftsygeplejerske har en
kritisk og videnskabelig tilgang i beslutningsprocesserne
og er ansvarlig for evidensbaseret pleje og kan medvirke til
og selv initiere ny forskning i
kræftsygepleje.
• En kræftsygeplejerske er med
til at sikre høj patientsikkerhed og kvalitet og sikre, at
plejen altid er målrettet det
enkelte individ.
• Kræftsygeplejersker er fuldt
ansvarlige for den kræftsygepleje, der udøves, og er dermed ansvarlig for, at andre
faggrupper og sygeplejestuderende er orienteret om patientens plejeforløb.
EONS mener, at offentligheden
har ret til at forvente, at kræftsygeplejersker kan demonstrere
høj faglig kompetence i deres
arbejde. EONS mener, at det er
kræftsygeplejersker, der har an-

svar for at forme og styre enhver
proces til sikring af høj kvalitet i
uddannelse i kræftsygepleje.
Lovgivninger og bekendtgørelser
i flere af de europæiske lande
definerer minimumsstandarder
for regulering af praksis for at
beskytte befolkningen. Arbejdsgiveren er ansvarlig for at skabe
et gunstigt miljø for en kompetent praksis. Sikring af kompetencer er et fælles ansvar for de
sundhedsprofessionelle, faglige
organisationer, lovgivningsmyndigheder, såsom Ministerier og
Sundhedsstyrelser, arbejdsgivere
og andre centrale interessenter.”
Det er EONS håb, at dette notat
kan fungere som et politisk principprogram, der kan anvendes i
udforminingen af mere fyldestgørende
politikprogrammer,
såsom nationale cancerplaner
og uddannelsesprogrammer for
kræftsygeplejersker. Samtidig er
det vores mål, at det kan anvendes som et udgangspunkt i EONS
diskussioner på EU plan, som for
eksempel EU-Direktiv 36, anerkendelsesdirektiv, der drejer sig
om krav til uddannelse af bl.a.
sundhedsprofessionelle.
Jeg håber, at vi kan diskutere
ovenstående i fremtiden, og jeg er
meget interesseret i at høre jeres
holdning. Er der områder, som du
mener, bør medtages, eller områder du er direkte uenige i?
Jeg ser frem til
debatten.

Internationale møder 2013
23.-26. jan.

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

24.-26. jan.

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
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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. okt

15th World Conference on Lung Cancer
Sydney, Australia
www.2013worldlungcancer.org
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Acta Oncologica 2012;51:1036–44.

Appel JM, Zerahn B, Møller S, Christensen HM, Søgaard P, Ejlertsen B et
al. Long-term heart function after adjuvant epirubicin chemotherapy
for breast cancer.

Kristiansen C, Olsen KE, Hansen NC, Hansen KH, Hansen O. Epidermal
growth factor receptor mutations in synchronous recurrent lung cancer in an 82-year-old woman. A case story.

Acta Oncol. 2012;51:948-9.

Lindemann K, Christensen RD, Vergote I, Stuart G, Izquierdo MA, Kærn
J et al. First-line treatment of advanced ovarian cancer with paclitaxel/
carboplatin with or without epirubicin (TEC versus TC) – a gynecologic
cancer intergroup study of the NSGO, EORTC GCG, and NCIC CTG.

Ann Oncol 2012;23:2613-9.

Acta Oncologica 2012;51:1054–61.

Bjelic-Radisic V, Jensen PT, Vllasic KK, Waldenstrom A-C, Singer S, Chie
W et al. Quality of life characteristics in patients with cervical cancer.

Lund L, Ross, L, Grønvold M. The initial development of the ‘Cancer
Caregiving Tasks, Consequences and Needs Questionnaire’ (CaTCoN).
Acta Oncologica 2012;51:1009–19.

Eur J Cancer 2012;48:3009-18.

Brandberg Y, Aamdal S, Bastholt L, Hernberg M, Stierner U, von der
Maase H, et al. Health-related quality of life in patients with high-risk
melanoma randomised in the Nordic phase 3 trial with adjuvant intermediate-dose interferon alfa-2b.

Riber-Hansen R, Hastrup N, Clemmensen O, Ramsing M, HamiltonDutoit SJ, Steiniche T. Increased sampling will lead to an increase in
detection, but is it clinically relevant?
Eur J Cancer 2012;48:2486-7 (Letter to the Editor).

Eriksen PL, Kristensen, JE, Knap MM. A possible association between
coeliac disease and development of radiation pneumonitis.

Schmoll HJ, Van Cutsem E, Stein A, Valentini V, Glimelius B, Haustermans K et al. ESMO Consensus Guidelines for management of patients
with colon and rectal cancer. A personalized approach to clinical decision making.

Ewertz M, Gray KP, Regan MM, Ejlertsen B, Price KN, Thürlimann B et
al. Obesity and risk of recurrence or death after adjuvant endocrine
therapy with letrozole or tamoxifen in the Breast International Group
1-98 Trial.

Schou JV, Larsen FO, Rasch L, Linnemann D, Langhoff J, Høgdall E et al.
Induction chemotherapy with capecitabine and oxaliplatin followed by
chemoradiotherapy before total mesorectal excision in patients with
locally advanced rectal cancer.

Hansen J, Stevens RG: Case–control study of shift-work and breast cancer risk in Danish nurses: Impact of shift systems.

Vogelius IR, Bentzen SM. A literature-based meta-analysis of clinical
risk factors for development of radiation induced pneumonitis.

Eur J Cancer 2012;48:2012-9.

Acta Oncologica 2012;51:1099–1102.

J Clin Oncol 2012 - http://jco.ascopubs.org/cgi/doi/10.1200/JCO.2011.40.8666

Eur J Cancer 2012;48:1722-9.

Ann Oncol 2012;23:2479-516.

Ann Oncol 2012;23:2627-33.

Acta Oncologica 2012;51:975–83.

Kamper-Jørgensen M, Biggar RJ, Tjønneland A, Hjalgrim H, Kroman N,
Kostgaard K et al. Opposite effects of microchimerism on breast and
colon cancer.

Eur J Cancer 2012;48:2227-35.

Kjaer-Frifeldt S, Hansen TF, Nielsen BS, Jørgensen S, Lindebjerg J, Sørensen FB  et al. The prognostic importance of miR-21 in stage II colon
cancer: a population-based study.

Br J Cancer 2012;107:1169-74.

Vidste du, at..?
Øget  miR-21 (mikroRNA-21) ekspression er significant korreleret til kortere relapsfri cancer-specifik overlevelse (RF-CSS) hos patienter med stadie
II koloncancer. En sektion af det foreliggende paraffin-behandlet tumorvæv fra hver af de 764 patienter, der indgik i dette populations-baserede  
studiet, blev forarbejdet til miR-21 analyse og kvantificeret med in situ hybridisering.  Patienter, der havde en høj expression af miR-21, havde en
signifikant kortere RF-CSS (hazard ratio 1,26; 95% CI 1,15 - 1,60; p<0,001). Den prognostiske betydning af dette blev verificeret i en Cox regressionsanalyse. Forfatterne konkluderer, at den kliniske betydning af miR-21 for udvælgelse af patienter med højrisiko stadie II koloncancer bør
undersøges nærmere.
Kjaer-Frifeldt S, Hansen TF, Nielsen BS et al.
The prognostic importance of miR-21 in stage II colon cancer: a population-based study.
Br J Cancer 2012; 107: 1169 - 74
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Nyhedsrunden
Kan patienter med fremskreden kræft, der
måtte ønske det, udskrives hurtigere fra hospitalet og behandles i hjemmet?

Et forsøg startes i det nye år med det formål at besvare ovenstående
spørgsmål. Forsøget udgår fra Onkologisk Afsnit, RH, og i alt 360 patienter vil indgå. Halvdelen af disse vil få tilbudt palliativ behandling i
hjemmet, mens den anden halvdel modtager standardbehandling, dvs.
behandling på enten hospitalet eller hjemme – alt efter patientens tilstand og ønske. For ca. 1/3 af de årligt mere end 2.000 indlæggelser
af kræftpatienter på Onkologisk Afsnit, RH, vil accelereret udskrivelse
være aktuel. Forsøget skal identificere de patienter med fremskreden
kræft, der ønsker at modtage behandling i hjemmet. Accelereret udskrivelse skal drøftes med både patienter, pårørende og personale, og
patienten skal have et palliativt team tilknyttet umiddelbart efter udskrivelsen. Det sidste forventes at blive den største udfordring i forsøget. Resultaterne af forsøget forventes at foreligge i 2015.
IndenRigs 2012;15:01/10/12:2

Protonterapianlæg

Regionsrådet i Region Hovedstaden har bevilget midler til at etablere
et protonterapi anlæg i Radioterapiklinikken, RH. Anlægget forventes
at stå klar til patientbehandling inden for 2½ - 3 år. Dette vil især få stor
betydning for kræftramte børn og deres familier, da børnene hermed
kan behandles i Danmark.
IndenRigs 2012;15:01/10/12:6

Kræftsygdomme rammer pårørendes fysiske og
psykiske helbred hårdt

Pårørende til kræftpatienter har et signifikant ringere generelt helbred
og er hyppigere brugere af sundhedsvæsenets ydelser. Deres produktivitet og daglige aktivitetsniveau er ligeledes markant forringet. Oplysningerne er baseret på data fra ’EU National Health and Wellness
Surveys’ fra 2010 og 2011. Over 105.000 voksne fra Frankrig, Tyskland,
Italien, Spanien og Storbritannien har besvaret internetbaserede spørgeskemaer.
Dagens Medicin, 12-10-2012

Penge fra Region Hovedstaden til hospitalerne

Region Hovedstaden har fordelt 32 millioner kroner til hospitalerne for
at sikre kortere ventetid, højere kvalitet og bedre sammenhæng i forløbet for kræftpatienter.  For at nedbringe ventetiden på kræftområdet
har regionen besluttet at afsætte penge til styrkelse af de tværgående
diagnostiske specialer og udvidelse af den medicinske kræftbehandling.
Region Hovedstaden 8.10.12

Triple-negativ brystkræft

I 2004 blev 127 patienter henvist til behandling i udlandet via Second
Opinion Udvalget. Dette tal er i 2011 faldet til 5 patienter. Årsagen til
denne udvikling er blandt andet, at nye effektive behandlinger bliver
indført meget hurtigere end tidligere på de danske kræftafdelinger,
således at kræftbehandlingen herhjemme er på et højt internationalt
niveau. I Danmark er der 6 eksperimentelle enheder placeret på kræftcentre rundt om i landet. Her afprøves og hjemtages eksperimentel
behandling fra udlandet. Der er dog fortsat patienter, der bliver henvist direkte til højt specialiseret  behandling via egen afdeling, da den
behandlende læge her har kendskab til videre behandlingsmuligheder.
Nyhedsbrevet Danske Regioner; 2012: 24. oktober

Diagnose og behandling af melanoma

Gennem de senere år er der sket væsentlige fremskridt inden for metastatisk melanombehandling. I overensstemmelse hermed er ’European Consensus-Based Interdisciplinary Guideline blevet opdateret til
hjælp for klinikerne i Europa, særligt i de lande, der ikke har nationale
guidelines.  
Garbe C, Peris K, Hauschild A et al.
Diagnosis and treatment of melanoma.
European consensus-based interdisciplinary guideline – update 2012
Eur J Cancer 2012; 48: 2375-90

ESMO Consensus Guidelines for behandling af
kolon- og rektalcancer

ESMO Consensus Guidelines for behandling af patienter med kolonog rektalcancer er blevet opdateret. Dette sker på baggrund af mange
forskellige studier og retrospektive analyser, der har givet yderligere
forståelse for sådanne kliniske spørgsmål som valg og varighed af behandling, kombinationer med targeterede lægemidler og skræddersyet
behandling i overensstemmelse med kliniske og molekylære faktorer.
Desuden er viden om prognostiske såvel som prædiktive biomarkører
(blod, tumorvæv) øget betydeligt, hvilket kan være med til at forbedre
valget af lægemidler og behandlingsstrategi.
Schmoll HJ, van Cutsen E, Stein A et al.
ESMO Consensus Guidelines for management of patients with colon and rectal cancer.
A personalized approach to clinical decision making.
Ann Oncol 2012;23:2479-2516

Aflibercept og FOLFIRI som 2. linje behandling af
metastatisk kolorektal cancer

En global ‘early access’ protokol er netop åbnet på onkologisk afdeling,
Rigshospitalet. Patientpopulationen består af patienter med metastatisk kolorektal cancer, der har modtaget oxaliplatinholdig førstelinjebehandling med eller uden bevacizumab. Formålet med protokollen
er at skabe adgang til Aflibercept, mens ansøgningen om godkendelse
er under behandling i EMA. Aflibercept er godkendt af FDA.  Se i øvrigt
Nyheder fra European Medical Agency (EMA).
www.skaprotokoller.dk

ESMO har udgivet et supplement, der fokuserer på   triple-negativ
brystkræft - lige fra biologi til omtale af de nye behandlingsmuligheder.
Ann Oncol 2012;23(suppl 6)

ESMO Guidelines

ESMO Clinical Practice Guidelines er blevet opdaterede.
Ann Oncol 2012; 23 (suppl 7)
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Second Opinion Udvalget

Vidste du, at..?
Et kombineret fase 1 og 2 studie for melanom-patienter med BRAF V600 mutationer har vist, at det er sikkert at kombinere BRAF (dabrafenib) og
MEK (trametinib) inhibitorer og dermed forsinke resistens mod BRAF inhibition.  Fase 1 delen af studiet (85 patienter) viste, at det er sikkert at
give begge lægemidler sammen i fuld monoterapi doser. I fase 2 blev 162 patienter randomiserede til enten kombinationsterapi eller dabrafenib
monoterapi.  Kombinationen medførte en øget hyppighed  af pyrexi  (71% versus 26%) sammenlignet med monoterapi, men en lavere, ikkesignifikant frekvens af kutan pladecellecarcinom (7% versus 19%; p=0,09). Den mediane progressionsfrie overlevelse var 9,4 måneder med kombinationsterapi versus 5,8 måneder med monoterapi (hazard ratio for progression eller død 0,39; 95% CI 0,25 – 0,62; p<0,001). Desuden medførte
kombinationen en signifikant højere responsrate (CR eller PR: 76% versus 54%; p=0,03).

Flaherty KT, Infante JR, Daud A et al.
Combined BRAF and MEK inhibition in melanoma with BRAF V600 mutations.
N Engl J Med 2012; DOI: 10.1056/NEJMoa1210093

Trastuzumab emtansine (T-DM1) forlænger signifikant såvel den progressionsfrie (PFS) som den samlede overlevelse og er mindre toksisk end
lapatinib plus capecitabin hos patienter med HER2-positiv avanceret brystkræft, der tidligere er blevet behandlet med trastuzumab og et taxan.
T-DM1 er et antistof lægemiddel konjungat, der inkorporerer trastuzumabs HER2-targeteret egenskaber med det mikrotubuli-hæmmende lægemiddel DM1s cytotoksiske aktivitet. I alt blev 991 patienter randomiserede til T-DM1 (n=495) eller trastuzumab og capecitabin (n=496). Den
mediane PFS var 9,6 måneder i T-DM1 gruppen versus 6,4 måneder i den anden gruppe (hazard ratio for progression eller død 0,65; 95% CI 0,55
– 0,77; P<0,001) og den mediane samlede overlevelse var henholdsvis 30,9 versus 25,1 måneder (hazard ratio 0,68; 95% CI 0,55 – 0,85; p<0,001).
Frekvensen af grad 3 eller 4 bivirkninger var 57% over for 41% favoriserende T-DM1.   

Verma S, Miles D, Gianni L et al.
Trastuzumab emtansine for HER2-positive advanced breast cancer.
N Engl J Med 2012: DOI: 10.1056/nejmOA1209124

Skifteholdsarbejde om natten øger muligvis risikoen for at få brystkræft hos sygeplejersker.  En kohorte på over 58.000 danske sygeplejersker deltog i et case-control studie. I denne kohorte fandt man 310 primær brystkræft tilfælde via Cancer Registeret. For hvert brystkræfttilfælde udvalgte
man 4 kontrolsygeplejersker. Sygeplejersker, der arbejdede på skiftehold efter midnat havde en signifikant øget odds ratio (OR) for at udvikle
brystkræft (OR 1,8; CI 1,2 – 2,8) sammenlignet med sygeplejersker, der kun arbejdede om dagen. Man fandt ingen association i en lille gruppe af
sygeplejersker, der kun arbejdede om aftenen, og som ikke havde nattevagter. Sygeplejersker, der i perioder arbejdede permanent som nattevagt
og også havde skiftende natte- og dagvagter havde en OR på 2.9 (CI 1,1 – 8,0). Nattevagter, og især de arbejdskiftsystemer, der påvirkede døgnrytmen mest, syntes således at have den største effekt på OR for udvikling af brystkræft.
Hansen J, Stevens RG.
Case-control study of shift-work and breast cancer risk in Danish nurses:
Impact of shift systems.

Brystkræftpatienter, der udvikler arthralgi/myalgi, og patienter, der får menopause symptomer under endokrin terapi, har signifikant længere
samlet (OS) og sygdomsfri overlevelse (DFS) end patienter, der ikke rapporterer disse symptomer. Dette viser en retrospektiv analyse af 1502
patienter med tidlig stadie brystkræft, der var randomiserede til enten tamoxifen fulgt af exemestan  (n=739) eller exemestan alene (n= 763).  
Effekten på OS var uafhængig af behandling, hvorimod forlænget DFS ikke sås hos patienterne, der fik den sekventielle behandling. En samlet
analyse af patienter, der udviklede arthralgi/myalgi eller menopause symptomer viste, at OS og DFS var signifikant forlænget hos de patienter, der
havde et af symptomerne.
Hadji P, Kieback DG, Tams J et al.
Correlation of treatment-emergent adverse events and
clinical response to endocrine therapy in early breast cancer:
a retrospective analysis of the German cohort of TEAM.
Ann Oncol 2012; 23: 2566-72

Maximalt 3 linjer af efterfølgende relapsbehandling synes at være gavnlig for patienter med genvækst af ovariecancer. Data stammer fra 3 store
randomiserede studier af primær behandling med i alt 1620 patienter. Progressionsfri overlevelse (PFS) efter første relaps var ca. 10 måneder og
faldt herefter fra 6 til 4 måneder for det andet til det femte relaps. Den samlede overlevelse (OS) var ca. 17 måneder efter første relaps og faldt så
fra 11 til 5 måneder for efterfølgende relapser. De hyppigste anden og tredje linje behandlinger bestod af platin kombinationer og topotecan. Multivariat analyse viste, at platin sensitivitet og optimal tumor debulking stadig var uafhængige prognostiske faktorer for PFS op til det tredje relaps.

Hanker LC, Loibl S, Burchardi N et al.
The impact of second to sixth line therapy on survival of relapsed
ovarian cancer after primary taxane/platinum-based therapy.
Ann Oncol 2012; 23: 2605-12

Nye godkendelser fra European Medical Agency (EMA)
Axitinib (Inlyta) er blevet godkendt som anden linje behandling af voksne patienter med
renalcellecarcinom (september,
2012).

Zaltrap (aflibercept) har fået positiv opinion fra EMA med henblik på markedsføringstilladelse.
Denne forventes at blive givet
i første kvartal 2013. Zaltrap i

kombination med FOLFIRI vil i så
tilfælde blive endeligt godkendt
til behandling af voksne med metastatisk kolorektal cancer, der er
resistent overfor eller er progre-

dieret efter et oxaliplatinholdigt
regime (november, 2012).
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Nye godkendelser fra U.S. Food and Drug Administration
Regorafenib (Stivarga) er blevet
godkendt til behandling af patienter med metastatisk colorektal cancer, som tidligere er blevet
behandlede med fluoropurimidin-, oxaliplatin- og irinotecanbaseret kemoterapi, anti-VEGF
terapi og, i tilfælde af KRAS wild
type, anti-EGFR terapi (september, 2012).
Paclitaxel protein-budne partikler til injektionssuspension, albumin-bundne (Abraxane) er blevet
godkendt i kombination med carboplatin til førstelinje behandling

af patienter med lokal avanceret
eller metastatisk ikke-småcellet
lungekræft. Patienterne må ikke
være kandidater til kurativ kirurgi
eller stråleterapi (oktober, 2012).

delsesbehandling til patienter,
hvis sygdom ikke er progredieret
efter 4 serier af platin og pemetrexet som først-linje kemoterapi
(oktober, 2012).

FDA har inkluderet resultaterne
fra yderligere et studie i Pemetrexat’s (Alimta) produktbeskrivelse. Studiet evaluerede effeekt  
og bivirkninger af pemetrexat
som førstelinje behandling af
patienter med lokalt avanceret
eller metastatisk, non-squamous,  
ikke-småcellet lungecancer efterfulgt af pemetrexed vedligehol-

En 90 minutters infusion af Rituximab (Rituxan Injection) begyndende i serie 2 til patienter
med non-Hodgkin’s lymfom, som
ikke har oplevet grad 3 eller 4
infusionsrelaterede
bivirkninger i løbet af serie 1, er blevet
godkendt. Det anbefales ikke at
anvende den hurtigere infusion
til patienter med klinisk signifi-

kant kardiovaskulær sygdom og
et højt cirkulerende lymfocyttal
(>5000/mcL) (oktober, 2012).
Omacetaxin mepesuccinat (SYNRIBO injektion)har modtaget
fremskyndet godkendelse til behandling af voksne patienter med
kronisk eller accelereret fase kronisk myeloid leukæmi med resistens og/eller intolerance over
for to eller flere tyrosin kinase
inhibitorere (oktober, 2012).

Nyt fra Sundhedsstyrelsen
Vandetinib

Vandetinib er blevet godkendt
som 1. linie behandling af metastaserende medullær thyroideacancer. Patienterne skal om
muligt have afklaret mutationsstatus, og denne bør indgå i den
kliniske vurdering af, om patienten bør tilbydes den nævnte behandling (september, 2012).

Trykkammerbehandling efter hoved-halskræft

En ny medicinsk teknologivurdering (MTV) fra Sundhedsstyrelsen
viser, at trykkammerbehandling

af skader efter strålebehandling
i hoved-halsregionen kan have
effekt, men der mangler dokumentation på området. MTV’en
baserer sig på en systematisk
gennemgang af litteraturen på
området, et retrospektivt dansk
studie af patienter behandlet
med og uden trykkammerbehandling, et feltstudie fra trykkammerbehandlinger, individuelle interview af patienter, en
spørgeskemaundersøgelse på de
afdelinger, der henviser patienter
og en økonomisk analyse.
MTV-rapporten viser desuden,
at behandlingen i trykkammer er

omfattende og krævende, men
også værdifuld for patienterne.
De henvisende afdelinger finder
dog den manglende dokumentation for behandlingerne problematisk. Trykkammerbehandling
giver en merudgift på ca. 50.000
kr. MTV’en giver faglig rådgivning
for at fremme hensigtsmæssig
anvendelse og organisering af
trykkammerbehandling til denne
patientgruppe. Et helt centralt
spørgsmål er, hvorvidt trykkammer-behandling fortsat skal tilbydes patienterne i regi af det offentlige danske sundhedsvæsen.
www.sst.dk, oktober 2012

Brystkræft screening

En britisk undersøgelse støtter
Sundhedsstyrelsens anbefalinger
for screening med mammografi
for brystkræft. Undersøgelsen
konkluderer, at screening redder liv og skønner overordnet,
at screening giver en 20% reduktion i dødelighed af brystkræft.
Der peges også på en risiko for
overdiagnostik blandt de screenede kvinder på ca. 1%, og dermed risiko for overbehandling.
Dette vil fremover også fremgå
af Sundhedsstyrelsens informationsmateriale om mammografiscreening.
www.sst.dk, oktober 2012

Det årlige landskursus for kræftsygeplejersker
Munkebjerg Hotel, Vejle den 9.-11. november

Hanne Skovfoged
Projektsygeplejerske, SKA

Det overordnede faglige emne i
år var ’Ulighed i kræft’. Er vi klædt
godt nok på til at imødekomme
den sociale ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje? Dette
spørgsmål blev belyst i en paneldiskussion med deltagelse af
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medlemmer fra både det politiske
og det faglige liv. Det var tre meget spændende og meget intense
dage – skiftende mellem indlæg
med meget høj faglighed i den
store plenmum sal og mindre parallelsessioner, hvor der blev gået
mere i dybden med specifikke emner.
Hvert år på landskurset bliver der
uddelt en pris til årets kræftsyge-

plejerske. Prisen gives til en klinisk
aktiv sygeplejersker, der hædres
for sin banebrydende indsats for
patienterne. Læs om dette års
prismodtager under Personalia i
dette nummer af SKA Nyt.

SKA var som vanligt repræsenteret
på landskurset, idet vi både deltog
i det faglige program og havde en
stand, hvor der kan stilles spørgsmål om SKA, og hvor vores pjecer,
DVD, samtalestik og andet materiale ligger til gennemsyn.

Personalia

Årets kræftsygeplejerske 2012

Hæderspriser til kræftforskere
Overlæge, dr.med. Jens Benn
Sørensen har modtaget en hæderspris for sin mangeårige forskningsindsats inden for NSCLC.
Hædersprisen på 11.250 Euro
blev givet på European Respiratory Society’s møde i Wien for
nyligt.

Anne Marie Marcussen, onkologisk sygeplejerske i EFEK (Enhed
for Eksperimentel Kræftbehandling), Herlev Hospital er på FSKs
landsmøde den 9.-11. november
2012 blevet kåret til Årets kræftsygeplejerske. I indstillingen beskrives Anne Marie Marcussen
som det bindeled mellem afdelingsledelsen og plejepersonalet,
der får koordineret dagens opgaver, så patienterne ydes den

mest optimale behandling. Den
komplicerede planlægning af patienter, der skal have intrahepatisk kemoterapi i EFEK, varetages
af Anne Marie Marcussen med
ro og overblik, og hun beskrives
som en stor inspirationskilde for
sine kolleger.

Postdoc Jette Møller Ahrensberg
fra Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Aarhus har modtaget
Magda og Svend Aage Friedrichs
mindelegat på 30.000 kr. Jette
Møller Ahrensberg er børnekræftforsker og har sat fokus på,
hvor svært det kan være at stille
en hurtig diagnose på kræftramte
børn.

Tilføjelse
I september nummeret af SKA Nyt fortalte vi, at Onkologisk klinik,
Rigshospitalet er blevet hædret med prisen ”Global Excellence i
sundhed 2012”, men vi glemte at fortælle, at Finsencentret havde
to vindere! Også Hæmatologisk Klinik modtog en ”Global Excellence” -pris for intensiv forskning i blodsygdomme og omfattende
eksperimentel behandling. Klinikken bidrager således til en øget
sygdomsforståelse og kontinuerlig forbedring af behandlingsmulighederne og har en stærk position inden for den translationelle
forskning. Vi beklager.

Nyt fra SKA
SKA har fået ny formand
Ved SKAs 16. årsmøde, der blev afholdt den
29. november på Vilvorde Kursuscenter, blev
overlæge Peter Michael Vestlev, Klinisk Onkologisk afd., Roskilde valgt til ny formand
for SKAs forretningsudvalg. Peter Michael
Vestlev afløser Niels Henrik Holländer, Onkologisk/Hæmatologisk afd., Næstved Sygehus,
der har været formand for SKAs forretningsudvalg siden 2007. Den ny formand har været
aktiv i SKAs ledende udvalg siden 2009.  
Peter Michael Vestlev er speciallæge i onkologi, har en mastergrad i offentlig administration og kom til Roskilde Sygehus fra
en stilling som leder for stråleterapeutisk
afsnit, Herlev Hospital. Vi glæder os til samarbejdet.
SKA ønsker at takke Niels Henrik Holländer
for hans store interesse for SKAs ve og vel
igennem mange år og ikke mindst for en helhjertet indsats for at bringe SKA godt igennem den svære tid under og efter Heine Høi
Hansens sygdom og bortgang

Niels Henrik Holländer (tv) ønsker den nye formand for SKAs Forretningsudvalg
Peter Michael Vestlev (th) tillykke med valget.

9

Nyt fra SKA

Molekylært målrettet medicinsk behandling
for klinikere - principper og metoder
SKA-kursus for klinisk arbejdende læger

Lars Henrik Jensen
Afdelingslæge, Ph.D.
Onkologisk afd.
Vejle Sygehus

”De fleste cancere kan helbredes
eller gøres til ikke-livstruende kroniske sygdomme” var dogmet for
10 år siden. Det skulle ske ved at
bruge molekylært målrettet medicinsk behandling. Den molekylærbiologiske revolution, der blev
sparket i gang med PCR-metoden,
åbnede mulighed for at klarlægge
cancercellens signalveje. Detaljeret viden om signalvejene var første skridt til at designe målrettede
stoffer, der kunne hæmme cancerprogression eller støtte cellens
egne reparationsmekanismer.
Som bekendt ude i klinikken er
alle forventningerne ikke (endnu)
indfriet. De nye målrettede stoffer, antistoffer og proteinkinasehæmmere har fundet sin plads
inden for de fleste onkologiske
sygdomme, men oftest med be-

grænset effekt og som supplement til onkologens øvrige redskaber: kemoterapi, strålebehandling
og understøttende behandling.
Udfordringen i dag er selvfølgelig
at få udviklet flere og bedre stoffer – det overlader vi til forskerne. I klinikken er udfordringen at
bruge stofferne bedst muligt. Det
kræver kendskab til det molekylærbiologiske grundlag og til virkningsmekanismer. Onkologen skal
kunne byde ind i et tæt samarbejde med laboratoriet for at sikre
hurtige og relevante svar før et
behandlingsvalg. Helt centralt for
behandlingen står ”markørerne”
– altså faktorer ved patienten eller ved canceren, der kan vejlede
i behandlingsvalget. Klinikeren
skal kende relevante markører og
ikke mindst hvilket materiale, de
undersøges i. Er det blod, plasma,
nye eller gamle biopsier af tumorvæv? Principperne for de enkelte
analyser bør man også have et
overblik over.
SKA arrangerer et eftermiddags-

Formål og indhold
Efter kurset skal deltagerne kende det for medicinsk målrettet behandling og kunne definere denne behandling i forhold til andre onkologiske behandlinger. Via klinisk relevante eksempler gennemgås
markører, patientselektion, virknings- og resistensmekanismer samt
især laboratoriemetoder. Endelig lægges op til en kritisk diskussion af
emnet med fokus på svagheder og begrænsninger og gives perspektiver for fremtidig udvikling.
kursus, der skal dække disse emner. Kurset er for klinisk arbejdende onkologer, og der forudsættes
ikke særlig molekylærbiologisk
indsigt. Forud for kurset rundsendes et spørgeskema til kursisterne
for at sikre ”målrettet undervisning”. Foredrag, demonstrationer,
patientcases og diskussioner vil
fylde ca. lige meget.
Undervisere
Ulrik Lassen, overlæge, ph.d.,
Rigshospitalet
Claus Lindbjerg Andersen, cand.
scient., ph.d., lektor, Århus
Lars Henrik Jensen, afdelingslæge, ph.d., Vejle

Målgruppe
Klinisk arbejdende læger, der
ikke metodologisk har beskæftiget sig med målrettet
medicinsk behandling. Der
forudsættes ikke særlig molekylærbiologisk indsigt.
Signalveje i cancercellen
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SKA kursus i palliation

Mette Stampe, sygeplejerske
Hæmatologisk afd. 4033
Rigshospitalet

SKAs 3 dages kursus i palliation
blev afholdt 29.-31. oktober 2012
på Hotel Admiral i København.
I alt deltog 23 læger og sygeplejersker fra onkologiske/hæmatologiske afdelinger fra Rigshospitalet,
Herlev, Roskilde, Hillerød, Århus,
Næstved og palliative teams/
afdelinger, Center for Kræft og
Sundhed, København, og hjemmesygeplejen, Frederiksberg. Desuden deltog 1 diætist og 1 fysioterapeut.
Det blev 3 dage i perfekte rammer
med et meget spændende fagligt
udbytte - især fordi der var tværfaglig deltagelse.
Sundhedsstyrelsen har udgivet
”Anbefalinger for den palliative
indsats, 2011” med henblik på at
skabe såvel nationale som lokale
retningslinjer for den palliative
indsats og sikre, at personalet har
de relevante kompetencer.  Ifølge
Kræftplan III skal sygehusafdelingen være i stand til at ændre
strategi, fra kurativ til palliativ behandling/pleje.
Overlæge Henrik Larsen gav en
oversigt over, hvem det er, der
får specialiseret palliation: 96%
er kræftpatienter, 23% af de henviste patienter døde eller blev for
dårlige, før de kunne modtage
specialiseret palliation. Kun knapt
30% af de patienter, der døde af
kræft, fik et specialiseret palliativ tilbud. Konklusionen var, at vi
henviser alt for sent til palliative
tilbud, kontakten kan være on/
off, og patienterne tilses først, når
symptomerne kommer igen.

lindring af smerter, har få bivirkninger og er effektiv. Halvdelen
af alle patienter får strålebehandling som led i en palliativ indsats.
Grunden til at strålebehandling
virker er, at bl.a. cytokinproduktionen mindskes, hvilket giver
færre smerter. Et amerikansk studie har desuden vist, at hvis lægen
taler med patienten om, hvordan
den sidste tid skal foregå, mindskes brug af aggressiv behandling,
mens brugen af hospice tilbud
øges.
Med hensyn til lindring af dyspnø
havde Anders B. Jensen og fysioterapeut Anne Marie Salomonsen
et spændende og relevant indlæg.
De gav bl.a. det råd, at sekretproblemer i de sidste timer kan afhjælpes med Robinul s.c., da dette
har en kraftig anti-sekretorisk effekt.

log Gyrith Berthelsens indlæg.
Ca. 60 % af denne gruppe klarer sig med støtte fra familie og
venner, mens nogle har brug for
mere hjælp, f.eks fra ”Børn, unge
og sorg”. Teenagepiger med syge
mødre er ofte specielt udsatte, da
den dysfunktionelle familie/unge
sjældent selv henvender sig. Det
er vigtigt, at plejepersonalet husker at hilse og snakke med børnene, når de kommer i afdelingen.
Svend Ottesen, Palliativt afd.,
Roskilde sygehus talte om kvalme

og opkastning og nævnte bl.a.,
at kvalme og opkast kan være
enten ”mavetarm-udløst eller
”hjerne-udløst”, og at dette kræver forskellig behandling. Svend
Ottesen sluttede af med et meget
interessant indlæg om ”Den døende patient – kunsten at skifte
gear”-   kendetegnene på en god
pallliatør!  
Det var 3 dage med en stor mængde meget relevant viden for personale, der arbejder med den palliative patient.

Kakeksi og appetitløshed blev omtalt af diætist Gitte Balling, som
gav eksempler på konkrete tiltag –
også nogle, som kræver en tværfaglig indsats. Ved 1 kg vægttab
hos den syge er 2/3 af tabet muskelmasse. Ca. 1/3 af patienterne
mener ikke, at de får tilstrækkelig
hjælp til deres ernæringsproblem.
Nogle patienter kan have gavn af
appetitstimulerende midler, f.eks.
prednison, megase, marinol.
Psykolog Bo Snedker Boman, Roskilde talte om ”Den kræftramte
familie”. Det er ofte de velfungerende patienter, der tager imod
tilbud om psykologbistand, men
er det også dem, der har mest
brug for det?   

Palliativ kemoterapi og strålebehandling var emnet for overlæge
Anders Bonde Jensens indlæg.

”De etiske udfordringer” blev meget fængslende belyst af Mickey
Gjerris, KU, der er medlem af Etisk
Råd og omtalte nogle af de drøftelser, der foregår i dette råd, bl.a.
om aktiv dødshjælp og hvorfor
nogle synes, at det er en løsning.
Palliativ behandling/pleje har en
stor betydning i denne sammenhæng.

Stråler er en optimal palliativ behandling, der virker hurtigt med

Børn og unge, der har forældre
med kræft, var emnet for psyko-
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SKAs 16. årsmøde
Årsmødet blev afholdt den 29. november på Vilvorde Kursuscenter

Klinikchef Anne-Marie Gerdes

SKAs årsmøde havde 110 deltagere, som fik en både lærerig og
fornøjelig eftermiddag i selskab
med gode oplægsholdere.
Klinikchef Anne-Marie Gerdes fra
Klinisk Genetisk afd., Rigshospitalet holdt et spændende og informativt indlæg om de utroligt
mange muligheder de senere års
studier af genomet åbner op for og ikke mindst om, hvor vanskeligt
det kan være at administrere den
store mængde informationer, der
bliver tilgængelig.   Det er meget
vigtigt at være bevidst om de etiske dilemmaer, der rejses i forbindelse med genomsekventering.
Projektsygeplejerske Heidi Kjeldgaard Grufstedt, hæmatologisk
klinik, Righospitalet, fortalte om
sit igangværende projekt ’Accelereret patientforløb i relation til
højdosis kemoterapi med autolog
stamcellestøtte’. Projektet har til
formål at optimere patienternes
indlæggelsesforløb med fokus
på ernæring, mobilitet, smerter,
m.m. Projektet er endnu ikke afsluttet, hvorfor endelige data ikke
blev præsenteret. Projektet forventes afsluttet i april 2013.
Dagens muntre indlæg stod Chefpsykolog Svend Aage Madsen
for. Med solidt fundament i såvel
dansk som europæisk forskning
tog vi en fornøjelig tur gennem
den mandlige patients genvordigheder i teori og praksis. Vi lo af
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hjertets lyst – men det var i grunden en sørgelig historie! Manden
er et udsat væsen – fra fosterstadiet til alderdommen har det
mandlige køn en betragtelig overdødelighed sammenlignet med
kvinder. Men når det blev så muntert en fortælling, skyldtes det
ikke mindst, at mændenes egen
vurdering af deres liv er: ”det går
da meget godt”, hvor kvinder ofte
klager over en ringere livskvalitet
til trods for, at det er mændene,
der dominerer alle de kedelig statistikker, inkl. kræftsygdommene.  
Konklusionen var, at vi i Sundhedssektoren måske kunne bestræbe os på at blive bedre til at
møde manden på hans præmisser
og blive bedre til at tale hans mere
konkrete sprog.
Overlæge Ole Larsen, Onkologisk
afd., Herlev berettede om et forbilledligt samarbejde, der skal
sikre colorektalpatienter et optimalt behandlingsforløb. Ugentlige MDT (multidisciplinært team)
konferencer involverende onkologer, kirurger, patologer, stråleterapeuter, koordinerende sygeplejersker, sekretærer, etc. fra Hvidovre,
Herlev, Rigshospitalet og Hillerød
Hospital muliggør, at patienterne
får den bedste behandling på den

korteste tid. I tillæg virkede det,
som om også personalet oplever
større engagement og arbejdsglæde.  
Sygeplejedirektør Helen Bernt
Andersen, Rigshospitalet sluttede
dagen af med at sende en kærlig
tanke til Heine Høi Hansen, før
hun gav et fint overblik over Region Hovedstadens forvaltning af
bevillingerne til kræftområdet.
Bestræbelserne går på at opfylde
de politiske visioner for området
og sikre, at de mange aspekter
af kræftområdet tilgodeses på
rimelig vis. Helens indlæg gav anledning til en spændende diskussion om ressource- og ansvarsfordeling. Der var særligt fokus

på palliationsområdet, som er
bevilget en del økonomiske ressourcer i år. Flere hospitaler og
hospice er således blevet
begun6,121
stiget med flere palliationspladser.
Til slut – et lille hjertesuk fra os i
SKA. Der bruges rigtig mange ressourcer på at gøre årsdagen til en
interessant sammenkomst, og tilmeldingsgebyret dækker slet ikke
de udgifter, der er forbundet med
afholdelsen af dagen. Vi er derfor
kede af, at mange havde tilmeldt
sig middagen, men alligevel fravalgte den. Derfor, husk at melde
afbud, hvis du bliver forhindret
– du kan melde fra helt op til 24
timer før mødets afholdelse.

Nyt fra SKA
Forårsprogram 2013
14. januar

Præst, psykolog – giv mig nogle redskaber

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.

27. februar

Kursusledelse:
Tid og sted:
Kursusafgift:
Tilmelding:

Symposium for sygeplejersker inden for GI området

Programmet vil blive udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra
forskellige hospitalers gastrointestinale afdelinger.

Kursusledelse:

Tid og sted:
Tilmelding:

5. marts

Lægefaglig konsulent Fahimeh Andersen, SKA projektsygeplejerske Hanne Skovfoged
projektsygeplejerske Jane Elze Sannung
projektsygeplejerske Louise Rolin, SKA
27. februar 2013
Afventer

Sekretærkursus modul III:
Sekretærens møde med patienter med forskellig kulturel baggrund

Modul III fokuserer på, hvordan sekretæren oplever og takler mødet
med kræftsyge patienter fra andre kulturer. Tværfaglige foredragsholdere forholder sig til disse spørgsmål med udgangspunkt i kursisternes
egne erfaringer, således at indholdet relaterer sig bedst muligt til sekretærens praksis/hverdag.

11.-14. marts

Psykolog Bo Snedker Boman, Roskilde Sygehus
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
14. januar 2013, Hotel Admiral, København
Deltagere fra SKAs medlemshospitaler*: 1.000 kr
andre 1.200 kr.
Registrering: www.skaccd.org

Kursusledelse:
Tid og sted:
Kursusafgift:
Tilmelding:

Projektsygeplejerskse Louise Rolin, SKA
Kursussekretær Susanne Justesen, SKA
5. marts 2013, Hotel Admiral, København
Deltagere fra medlemshospitaler*: 500 kr.
andre: 700 kr.
Registrering: www.skaccd.org

Kursus i klinisk onkologi for medicinalindustrien

SKA arrangerer et 4-dages kursus i basal og praktisk onkologi for ansatte i medicinalindustrien. Formålet med kurset er at give kursisterne
basisviden om karakteristiske forhold ved kræftsygdomme samt tilbyde kursisterne et indblik i den praktiske kliniske onkologiske hverdag. Kurset er delt op i teoridage og i klinikdage. Teorien foregår på
Hotel Admiral, København, hvor underviserne gennemgår kræftsygdommens biologi, epidemiologi og patologi samt den medicinske og
stråleterapeutiske behandlingsstrategi. Ydermere vil teoridagene bestå
af en gennemgang af sygdomslære med fokus på 4-5 sygdomsgrupper
og behandlingsmuligheder. Dag 4 indeholder desuden orientering om
kliniske forsøg, etiske dilemmaer og klinisk forskning i praksis. Klinikdagene foregår på de onkologiske afdelinger i Herlev, Hillerød, Roskilde
og på Rigshospitalet. Hver kursist får en halv dag på et af centrenes
onkologiske afdelinger, evt. med besøg i stråleafsnittet, og en halv dag
på en onkologisk afdeling i Roskilde eller Hillerød. Kurset henvender sig
til de ansatte i medicinalindustrien, der beskæftiger sig med onkologi.

Kursusledelse:
Tid og sted:
Kursusafgift:
Tilmelding:

Overlæge Peter Grundtvig, Herlev
projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
11.-14. marts 2013, Hotel Admiral, København
17.000 kr
Registrering: www.skaccd.org

OBS. Tilmeldingsfrist 7. februar 2013
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Forårsprogram 2013
april

Symposium: Molekylært målrettet medicinsk kræftbehandling

Målgruppen er klinisk arbejdende læger, der har behov for opdateret
viden om medicinsk targeteret behandling. Der forudsættes ingen særlig molekylærbiologisk indsigt.

Kursusledelse:

Formål og indhold. Efter kurset skal deltagerne kende det molekylærbiologiske grundlag for medicinsk målrettet behandling og kunne definere denne behandling i forhold til andre onkologiske behandlinger.
Via klinisk relevante eksempler gennemgås markører, patientselektion,
virknings- og resistensmekanismer samt især laboratoriemetoder. Endelig lægges op til en kritisk diskussion af emnet med fokus på svagheder og begrænsninger, og der gives perspektiver for fremtidig udvikling.

Tid og sted:
Kursusafgift:

09. april

Tilmelding:

Sekretærkursus, modul II: Gynækologiske tumorer, eksperimentel behandling
og kommunikation for lægesekretærer

Modul II er en fortsættelse af modul I med fokus på de gynækologiske
tumorer og belyser desuden eksperimentel kræftbehandling. Der arbejdes med kommunikation i klinikken og forhold omkring kriseramte
patienter. En tidligere patient er blandt foredragsholderne.

Kursusledelse:
Tid og sted:
Kursusafgift:
Tilmelding:

18. april

Kursussekretær Susanne Justesen
projektsygeplejerske Louise Rolin, SKA
9. april 2013, Hotel Admiral, København
Deltagere fra medlemshospitalerne*: 500 kr.
Andre: 700 kr.
Registrering på www.skaccd.org

Sekretærkursus, modul IV: Hæmatologiske sygdomme – anno 2013

SKA tilbyder en række kurser specielt målrettet lægesekretærer ansat
på de onkologiske afdelinger i Danmark. Modul IV koncentrerer sig om
de hæmatologiske sygdomme samt emnet ”Hvor kommer arbejdsglæden og begejstringen fra, når vi har med alvorligt syge patienter at
gøre”. En tidligere patient vil være blandt foredragsholderne.

16. maj

Afd.læge, ph.d. Lars Henrik Jensen, Vejle
overlæge Fahimeh Andersen, SKA
projektsygeplejerske Jane Elze Sannung
kursussekretær Bodil Diemer, SKA
April,  Torvehallerne, Vejle
For ansatte på SKA’s medlemshospitaler*: 500 kr.
(300 kr. uden middag)
Andre: 700 kr. (500 kr. uden middag)
Registrering: www.skaccd.org

Kursusledelse:
Tid og sted:
Kursusafgift:
Tilmelding:

Projektsygeplejerske Jane Elze Sannung
kursussekretær Susanne Justesen, SKA
18. april 2013, IDA Mødecenter, København
Deltagere fra medlemshospitaler*: 500 kr.
Andre: 700 kr
Registrering på www.skaccd.org

Vejlederkursus i klinisk onkologi

Program under udarbejdelse

22. maj

Smertebehandling: Fra lidelse til lindring

Kurset belyser essentielle facetter af smertebehandling af kræftpatienter, fra den nyeste medikamentelle viden til praktiske øvelser, hvor deltagerne trænes i at omsætte viden til praksis. Den psykiske del af smerten belyses ved indlæg fra en erfaren psykolog. Kursets målgruppe er
læger, sygeplejersker og andet personale, der arbejder med kræftpatienter og nogen erfaring fra området er en forudsætning for at få fuld
udbytte af kurset.
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Kursusledelse:
Tid og sted:
Kursusafgift:
Tilmelding:

Overlæge Svend Ottesen, ALB, Klinisk Onkologisk
afdeling, Roskilde,
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
22. maj  2013, Hotel Admiral, København
Deltagere fra medlemshospitaler*: 500 kr.
Andre: 700 kr.
Registrering på www.skaccd.org

Nyt fra SKA
Forårsprogram 2013
30. maj

Temaeftermiddag for kræftsygeplejersker

Målgruppen er sygeplejersker fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, der til daglig arbejder med kræftpatienter. Programmet er under
udarbejdelse.

14. juni

Kursusledelse:
Tid og sted:
Tilmelding:

Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged
projektsygeplerske Jane Elze Sannung
projektsygeplejerske Louise Rolin, SKA
30. maj  2013, Herlev Hospital Auditorium
Afventer

Kursusledelse:
Tid og sted:
Kursusafgift:
Tilmelding:

Speciallæge, dr.med. Birthe Lund, SKA
14. juni 2013, Hotel Hilton, København
700 kr.
Registrering på SKAs hjemmeside: www.skaccd.org

Post ASCO

For 10. gang afholdes Post ASCO Symposium, der er den nationale opfølgning på ASCO’s årsmøde. Højdepunkterne fra ASCO inden for de
store cancer sygdomme præsenteres af en yngre dansk læge, suppleret
af en seniorlæge, der, som ekspert i den pågældende sygdom, perspektiverer emnet. Det detaljerede program offentliggøres på SKAs hjemmeside, www.skaccd.org

* SKAs medlemshospitaler omfatter hospitalerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Kursister på SKA kurser
SKAs kurser har i 2012 været særdeles velbesøgte med i alt 745 deltagere fordelt på følgende faggrupper:
Diætister
Fysioterapeuter
Læger

Portører
Psykologer
Sekretærer og lægesekretærer

Serviceassistenter
Social- og sundhedsassistenter
Sygeplejersker

Ændringer på SKAs hjemmeside
På SKAs hjemmeside har man
hidtil kunne finde kliniske vejledninger dels til behandling af
specifikke sygdomme og dels til
behandling af forskellige symptomer, der optræder i forbindelse
med behandlingen. Da de fleste
onkologiske afdelinger i dag udfærdiger egne instrukser, vil man
på SKAs hjemmeside fremover

udelukkende finde vejledninger
til behandling af hyppigt forekomne symptomer, der opstår i
relation til kræftsygdom, medens
der henvises til de sygdomsspecifikke behandlingsvejledninger på
de multidisciplinære cancergruppers hjemmeside, www.dmcg.dk
eller europæiske behandlingsvejledninger på www.esmo.org/

education/esmo-clinicalpracticeguidelines.html

• Oral mucositis
• Vena cava superior syndrom

Følgende symptombehandlinger
er for nyligt blevet revideret:

Læs mere på SKAs hjemmeside  
www.skaccd.org
– under Publikationer.

• Diarré
– forårsaget af kemoterapi
• Diarré
– forårsaget af stråleterapi
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SKAs Uddannelsesaktiviteter forår 2013
14. januar

Præst, psykolog – giv mig nogle redskaber

Hotel Admiral, København

27. februar

Symposium for sygeplejersker inden for GI området

Afventer

5. marts

Sekretærkursus modul III: Sekretærens møde med
patienter med forskellig kulturel baggrund

Hotel Admiral, København

11-14. marts

Kursus i klinisk onkologi for medicinalindustrien

Hotel Admiral, København

April

Symposium:
Molekylært målrettet medicinsk kræftbehandling

Vejle

9. april

Sekretærkursus, modul II: Gynækologiske tumorer,
eksperimentel behandling og kommunikation for
lægesekretærer

Hotel Admiral, København

18. april

Sekretærkursus, modul IV:
Hæmatologiske sygdomme – anno 2013

IDA Mødecenter

16. maj

Vejlederkursus i klinisk onkologi

Afventer

22. maj

Smertebehandling: Fra lidelse til lindring

Hotel Admiral, København

30. maj

Temaeftermiddag for kræftsygeplejersker

Herlev Hospital

14. juni

Post ASCO

Hotel Hilton, København

Se programmer og hent tilmeldingsblanketter på www.skaccd.org
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