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”Ældrebyrden vil øge presset på lægerne”. Sådan kunne man læse på forsiden af
Ugeskrift for Læger i februar, 2017.
Ældrebyrden. Hermed har man italesat,
hvordan man ser på ældre medborgere.
Konceptet kan spredes ud: Indvandrerbyrden. Grønlænderbyrden. Børnebyrden. You name it.
Problemet er samkategoriseringen af
meget forskellige individer i én ’nem’
kategori og behandlingen af disse meget
forskellige individer som én ensartet
gruppe. I stedet for at skille begreberne
ad i korrekte operationelle grupper.
Komorbiditetsbyrden – er dét, det
handler om. Eller komorbiditet hos

ger kan medføre.
Når man sammenkobler alder med
komorbiditet, kan det tænkes, at en
onko-geriatrisk tilgang til patienterne
– i protokolleret regi og i institutionel
regi - kan løse op for vores manglende
viden – som beskrevet i dette nummer af
SKA NYT. Således at man dermed opnår
en individualiseret behandling af ældre
kræftpatienter.
Og god kræftbehandling begynder med
god kirurgisk kræftbehandling. Den gode
kirurgiske kræftbehandling hos ældre er
på samme måde som den medicinske
kræftbehandling en individualiseret behandling. Det er ”personalized surgery” –

”Peter er en engageret
enmandshær for sine patienter”
ældre- nogle ældre. Dét er til gengæld en
reel lægelig problemstilling, som vi også
kender indenfor onkologien. Risikoen for
at få en kræftsygdom er aldersafhængig,
og vores evidens for behandling af ældre
medborgere er biased af at mange kræftmidler er afprøvede i forsøg, hvor der har
været aldersgrænser for inklusion. Er der
de samme safety- og efficacyresultater
hos ældre, som der er hos yngre?
Det spørgsmål, og mulige fejlagtige forforståelser, kan føre til, at man ikke giver
en effektiv behandling – eller behandling
i det hele taget – fordi patienten er over
80 år. På gammelnordisk hedder det Ol –
heraf olding.
Middellevealderen er over 80 år. Og den
forventede restlevetid, når man er 80 år,
er mange fold længere end den livstidsforlængelse, som mange kræftbehandlin-

et område, som professor Ismail Gügenür
er med til at udvikle. .
Lad os afskaffe pensionistbegrebet som
et morbiditetsbegreb. Vi ved, at lægerne er en af de befolkningsgrupper, der
har den højeste middellevealder. Vi
ved også, at de fleste læger fortsætter
med at arbejde ud over den normale
pensionsalder. Jeg har kendt overlæge
Peter Grundtvig Sørensen fra Enheden
For Eksperimentel Kemoterapi tilbage
fra Finsen-tiden for 35 år siden, og Peter
var overlæge på Roskildes Onkologiske
afdeling, da jeg blev ledende overlæge
der. Peter er en engageret enmandshær
for sine patienter. Og da Peter gik på pension, gik han på arbejde. Og er nu med til
at udvikle ny kræftmedicin til en tid, hvor
patienterne og kræftsygdommene har
ændret sig.

SKA’s hjemmeside:
www.skaccd.org

Find SKA på Linkedin:
”Sammenslutningen
af Kræftafdelinger”

SKA på Facebook:
www.facebook.com/SKACCD

Peter Michael Vestlev,
lægelig leder, SKA
SKA Nyt

INDHOLD
VIDENSKAB
+ KLINIK

SAMFUND
+ MENNESKER

SIDEN SIDST
+ INDTIL NÆSTE GANG

Behov for
geriatrisk vurdering
af ældre patienter
Side 4

Interview med Peter
Grundtvig Sørensen
Side 18

Kritisk tænkning
er tilladt
Side 36

Alle skal have tilbuddet
Side 22

Individualiseret
behandling er
højrelevant
Side 8

FRA MIT HJØRNE:
Mirjana Saaybe,
Ældre Sagen
Side 26

Kommende kurser
Side 39

Pertuzumab giver forbedret overlevelse
Kombinationsbehandlingen Perjeta (pertuzumab)
plus Herceptin (trastuzumab) og kemoterapi til adjuverende behandling af patienter med HER2-positiv brystkræft giver øget overlevelse, viser et studie omfattende
4805 patienter med operabel sygdom. Patienterne,
der modtog den adjuverende kombinationsbehandling, opnåede en statistisk signifikant
reduktion i risikoen for tilbagefald eller
død, sammenlignet med patienter, der
modtog behandling med Herceptin
plus kemoterapi. /SKA
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Behov for geriatrisk vurdering
af ældre patienter
Geriater og onkologer kan gøre meget for den ældre befolkning ved at øge
samarbejdet, viser interventionsstudie igangsat på Herlev og Gentofte Hospital.

CECILIA LUND, 1. reservelæge, ph.d-studerende, Medicinsk Afdeling, Herlev Hospital

form og have en forventet restlevetid
Cancerincidensen stiger med alderen.
Alder kan ikke anvendes til at
på 15 år eller mere. Deres individuelle
Halvdelen af alle, som får stillet en
afgøre behandling
Der er således en tendens til underbekapacitet til at tolerere kemoterapi er
cancerdiagnose, er over 65 år [1]. I takt
handling af den ældre gruppe af patienformentligt markant forskellig. Det er
med den demografiske udvikling [2]
ter, med en risiko for dårligere prognose
således ikke alder, men den forventede
stiger antallet af ældre kræftpatienter,
som følge. Årsagerne til dette er komorrestlevetid og almentilstand som beog i fremtiden vil vi derfor have en langt
biditet, patientens egen holdning, at
handlingsbeslutningen bør baseres på.
større andel ældre patienter diagnosticefrygten for bivirkninger overstiger gevinret med cancer. Dødeligheden af mange
Tværfaglig geriatrisk vurdering
sten af behandlingen, men også prakkræftformer er faldende grundet bedre
En fuld vurdering af en ældre patient kaltiske og logistiske udfordringer. Aldersdiagnosticering, nye kirurgiske teknikdes indenfor geriatrien ”Comprehensive
diskriminering har også været foreslået,
ker og forbedret systemisk terapi. Den
Geriatric Assessment”
forbedrede overlevelse
(CGA) eller på dansk
ses dog især hos yngre
”Både patienter og personale er begejstrede
”tværfaglig geriatrisk
patienter. Mange ældre
vurdering”, og udgør
patienter er skrøbelige
for projektet, som i dag har inkluderet
hjørnestenen i den
og har betydende kogeriatriske tankegang
morbiditet og kommer
73 af 140 patienter. Vi kan allerede se at langt
og arbejde. CGA giver
ofte ikke i betragtning
overhalvdelen har brug for forskellige tiltag,
et komplet billede af en
til den forbedrede beældre patients helbredshandling. For denne ælherunder medicinændringer, genoptræning og
situation og omfatter
dre sårbare gruppe ses
medicingennemgang,
øget komplikationsrate
målrettet ernæringsindsats.”
vurdering (og optimetil kirurgi og risikoen for
ring) af multimorbiditet,
kemoterapiinducereret
fysisk formåen, psyko-kognitiv status,
og studier har vist, at nogle onkologer
toksicitet stiger markant [3].
ernæringsmæssig og social situation,
baserer valg af behandling på alder mere
Selv om der er brug for en forbedret
som tilsammen danner grundlag for
end på andre faktorer [5]. Men alder er
behandling, er ældre patienter underrepatientens kapacitet til at klare daglige
generelt et dårligt mål for vitalitet hos
præsenteret i kliniske studier[4]. Aktuelle
aktiviteter samt at mestre sygdom og
ældre patienter. Alder er et surrogat for
behandlingsguidelines baserer sig derfor
behandling (Figur 1).
komorbiditet i en population, men alder
på studier, som er lavet på den unge
Onkologer og geriatere er begyndt at
kan ikke anvendes til at afgøre, hvem
befolkning og der mangler retningslinjer
samarbejde omkring den ældre patient
der skal have behandling. En skrøbelig
for, hvordan man skal forholde sig til
med cancer [6]. På verdensplan findes
patient på 80 år med betydende komorpatienter med komorbiditet og særlige
der et antal onkogeriatriske klinikker,
biditet kan have en estimeret restlevebehov.
hvis arbejdsgang baserer sig på tanketid på 1 år, mens en anden patient på
gangen om, at ældre skrøbelige patiensamme alder kan være helt rask og i god
SKA Nyt
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CGA- comprehensive geriatric assessment
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Figur 1. Geriatrisk vurdering indeholder alle aspekter af en ældre patients helbredssituation

ter har brug for geriatrisk vurdering før
og under behandling med kemo- og stråleterapi for at gennemføre behandlingen
med så godt et resultat og så god en livskvalitet som muligt [7, 8]. CGA hos ældre
patienter med cancer kan prædiktere
toksicitet af kemoterapi, morbiditet og
mortalitet [9-11]. Studier har også vist, at
CGA kan belyse tidligere ukendte geriatriske problemer og er med til at ændre
på behandlingsstrategien for 20-49 % af
patienterne [12, 13]. Der mangler studier
som evaluerer effekten af intervention
på identificerede problemstillinger i den
geriatriske vurdering, men nyere data fra
England viser, at CGA-baseret intervention leder til højere tolerance af kemoterapi [14]. Men der er brug for flere studier til at belyse om geriatrisk intervention
kan ændre den dårligere prognose og
forbedre overlevelsen og livskvaliteten
hos denne skrøbelige gruppe.

GERICO: interventionsstudie på
Herlev og Gentofte Hospital
På Onkologisk afdeling på Herlev og
Gentofte Hospital arbejder vi aktuelt
på netop sådan et interventionsstudie,
GERICO. I GERICO vil vi undersøge, om
vi kan få flere patienter med kolorektal
cancer til at fuldføre planlagt kemoterapi
(adjuverende eller 1. linje til progression/
operation), hvis de samtidig bliver geriatrisk optimerede.
Alle patienter over 70 år, som skal påbegynde adjuverende eller 1 linje palliativ
kemoterapi, screenes for skrøbelighed
med et spørgeskema (G8) ved første besøg i onkologisk ambulatorium. Patienter, der scorer maksimalt 14/17 points,
er skrøbelige eller vulnerable og tilbydes
inklusion i studiet og randomiseres til
kontrol- eller interventionsgruppe. Patienterne i interventionsgruppen bliver
geriatrisk vurderet med CGA ved start
af kemoterapien og følges ved behov op
under behandlingen. Patienterne modtager ved behov ernæringsterapi ved
diætist og tilbydes genoptræning på hold

på hospitalet, hvilket er koordineret med
deres behandlingsdage.
FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

GERICO
”Geriatrisk intervention hos ældre,
skrøbelige patienter med colorectal
cancer i kemoterapi” er støttet med 1.5
million kr. af Kræftens Bekæmpelses
Videnskabelige Udvalg.
Forskningsprojektet udføres på Herlev
og Gentofte Hospital af 1. reservelæge og ph.d.-studerende Cecilia Lund.
Vejledere på projektet er, professor
Julia Sidenius Johansen, overlæge
Kirsten Kjeldgaard Vistisen, overlæge,
professor Dorte Nielsen fra onkologisk
afdeling og ledende overlæge Finn Rønholt, fra medicinsk afdeling på Herlev
og Gentofte Hospital.
Projektet forventes afsluttet i løbet af
2018.
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Cecilia Lund på plads i klinikken på Herlev Hospital.
Privatfoto

Begge grupper modtager standard kemoterapi, og der registreres behandling,
bivirkninger og livskvalitet.
Dette samarbejde mellem medicinsk (geriatrisk) og onkologisk afdeling er anset
for nytænkende og potentielt praksisændrende og er derfor delvist finansieret af
Kræftens Bekæmpelse. Både patienter
og personale er begejstrede for projektet, som i dag har inkluderet 73 af 140
patienter. Vi kan allerede se at langt over

halvdelen har brug for forskellige tiltag,
herunder medicinændringer, genoptræning og målrettet ernæringsindsats.
Vi ønsker, at der i fremtiden skal være
mulighed for at få geriatrisk vurdering af
ældre patienter også med andre typer
af cancer. Vi er derfor i øjeblikket ved
at etablere en ny onkogeriatrisk funktion på Herlev og Gentofte Hospital. Vi
organiserer en klinik med mulighed for
subakut vurdering af komorbiditet og
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Nivolumab godkendt
til 6 kræftformer
I USA er det immunterapeutiske præparat
nivolumab nu godkendt til 6 kræftformer, nemlig malignt melanom,
Hodgkins lymfom, nyrekræft,
lungekræft, hoved/halskræft
og senest blærekræft,
skriver AACR. /SKA

Immunterapi kan lukke
bugspytkirtlen ned

Nyt center for
personlig medicin i København

I Kevan Herold, professor i immunbiologi og endokrinologi hos Yale, har set et stigende antal bivirkninger hos patienter, der er behandlet med immunterapi, hvor kroppens immunsystem pludselig løber
løbsk og lukker bugspytkirtlen ned, skriver
Onkologisk Tidsskrift. 17 tilfælde har professoren set i sin praksis. ”At se et enkelt tilfælde er ganske usædvanligt,
men at se en hel stribe er uhørt”,
siger professoren. /SKA

100 millioner kroner og et nyt hovedsæde i hovedstaden skal styrke behandling målrettet til den enkelte
patient, skriver Politiken. ”Vi har valgt at lægge hovedsædet for Nationalt Genom Center i hovedstaden. Den
endelige placering er endnu ikke afklaret, men der
findes allerede flere stærke faglige og tekniske
miljøer omkring København, der skal drages
fordel af”, siger sundhedsminister
Ellen Trane Nørby (V). /SKA

15 millioner fra Innovationsfonden til
skræddersyet medicin
Biotech Research & Innovation Center (BRIC) og Rigshospitalet har modtaget 15 millioner fra Innovationsfonden til
et samarbejde omkring personlig medicin. ”Et præklinisk
program vil muliggøre præscreening af lægemidler for
at identificere den optimale behandlingsstrategi
for den enkelte patient,” skriver fonden i sin
pressemeddelelse. Projektet foregår i tæt
samarbejde med de farmaceutiske virksomheder AstraZeneca, Roche A/S og
MSD. /SKA
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Individualiseret behandling
er højrelevant for ældre
Den kommende flodbølge af ældre kræftpatienter behøver ikke blive dyrere for
samfundet, hvis man sørger for en klog selektion – og ikke som i dag giver mange ældre
patienter en behandling, som reelt ikke giver patienten andet end mange bivirkninger i
deres sidste tid. Medicinalindustrien vil ikke lave forsøg med de multisyge ældre,
så centre som AgeCare må selv tage teten.

HENRIK REINBERG SIMONSEN, informationsmedarbejder, SKA

Som ung læge fik Jørn Herrstedt at vide,
at hvis han mødte en kræftpatient på
over 65 år, så skulle han lige komme ind
til chefen og vurdere, om de skulle give
behandling. ”Og hvis de var fyldt 70 år,
så var det lige meget, det gør vi ikke”,
husker Jørn Herrstedt sin daværende ledende overlæge instruere sin nye mand
på holdet. I dag er denne medarbejder
selv en højt dekoreret professor, blandt
mange ansvarsområder er chefstolen
i AgeCare, et såkaldt elitecenter med
forskere tilknyttet fra hele verden.
Meget er sket for den ældre kræftpopulation siden Jørn Herrstedts første
år som kliniker på Bispebjerg Hospital i
midten af 80’erne – men der er stadig
nok at tage fat på. Den globale cancerincidens vil stige med 50-100 % frem
mod 2030, 25 % her i de nordiske lande.
Og næsten samtlige 25 % er i den ældre
population, viser Jørn Herrstedts grafer
med tal fra NORDCAN. ”Det er alle enige
om. Der bliver ikke flere yngre cancerpatienter”, siger Jørn Herrstedt, der i
AgeCare-regi definerer en ældre som én,
der er fyldt 70 år.

Jørn Herrstedt
professor, dr. med., uddannet læge
i 1983, speciallæge i intern medicin
1997
140 publikationer, om især gynækologisk kræft, kemoterapiinduceret
kvalme og opkastning og supportive
care. Doktordisputats om kemoinduceret kvalme og opkastning.

En overvældende
uoverensstemmelse

poster hos ESMO, NSGO, tidligere
præsident hos MASCC

Ny cancermedicin bliver afprøvet og
godkendt på yngre patienter eller lidt
ældre patienter uden betydelig komorbiditet – i grel kontrast til det billede, som
i stigende og atter stigende grad tegner

bl.a. modtaget MASCC Distinguished
Service Award 2015 og Onkologiprisen 2014
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sig ude på klinikkerne. Fra 2007-2010
godkendte FDA 24 præparater rettet
mod kræft: Kun 33 % af de protokollerede patienter var fyldt 65, i baggrundskræftpopulationen er det ellers omtrent
det dobbelte antal patienter, som har
rundet dette halvskarpe hjørne.
”Der er ikke sket noget som helst de
sidste 25 år”, opsummerer Jørn Herrstedt efter at have vist SKA NYT studier
tilbage fra 90’erne og helt frem til i dag.
”Næsten alle undersøgelser fra medicinalfirmaerne er invaderet af selektions-bias i forhold til den kliniske hverdag
og inkluderer ofte ikke patienter med
performance status 2 (selvhjulpen og
mindst 50 % oppegående, red.)”.
I Frankrig har man lige fået det 30.
onko-geriatriske center. Vi er først lige
kommet i gang herhjemme. ”Man er nok
nervøs for udgifterne, men det behøver ikke nødvendigvis koste så meget.
Hvis man omhyggeligt udvælger de
patienter, som vil kunne have gavn af en
behandling og fravælger dem, som helt
åbenlyst kun får bivirkningerne, så er der
måske lige så mange nye patienter, som
kommer ind, som der er nye patienter,
der ikke får behandling. I dag træffes
beslutning om behandling jo oftest efter
en kort konsultation.. Og det går galt
nogle gange.”
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Alder < komorbiditet
I et studie kaldet GOAT har AgeCare startet et forsøg med patienter på 70+, som
starter i medicinsk kræftbehandling. De
bliver randomiseret til enten at modtage
den gængse behandling efter de gængse
principper. Den anden halvdel skal svare
på det såkaldte G8-skema, som med 8
spørgsmål dækker ernæring, vægttab,
motorik og tager under 10 minutter.
Dem, der scorer skidt i G8-testen,
kommer over til geriaterne, der giver
dem en grundigere undersøgelse, som
tager en formiddag, og inkluderer bl.a.

diabetes, KOL, nyresygdom, gigt, nedsat
knoglemarvsfunktion, og det betyder alt
sammen, at man tåler den kommende
kræftbehandling dårligere. Komorbiditet
er således en langt mere væsentlig prognostisk faktor end alder, har AgeCares
studier dokumenteret. Og GOAT-studiet
kan måske således hjælpe morgendagens
klinik med at frasortere en del patienter,
der grundet anden sygdom end cancer
slet ikke bør modtage behandlingen. I
dag får mange ældre patienter bivirkningerne, uden at opnå nogen effekt af behandlingen, fordi de ikke kan gennemføre

Nyttige links:
Cancer and Aging Research Group
www.mycarg.org
International Society of Geriatric
Oncology
www.siog.org
Multinational Association of Supportive
Care in Cancer
www.mascc.org

”Som ældre kræftpatient har man
i gennemsnit 3 komorbiditeter.”
organfunktioner, kognition og psykiatri.
Som ældre kræftpatient har man i gennemsnit 3 komorbiditeter. Det kan være

den. Hvis man møder en patient med
kræft, der samtidig har en symptomgivende hjertelidelse og forventet restleve-

tid på 3 år, bør man måske slet ikke give
ham kurativt intenderet kræftbehandling.
FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

AgeCare:
Academy of Geriatric Cancer Research
eneste onko-geriatriske center i Danmark
egen biobank, som p.t. rummer prøver fra patienter med brystkræft og gynækologisk kræft, urologiske kræftformer medtages
i 2017
17 ph.d.-projekter indskrevet i kontrakten, p.t. er 12 i hus
7 teams, inden for epidemiologi, cancerbiologi, kirurgi, radioterapi, medicinsk behandling og endelig to teams inden for
supportive care
Odense Universitetshospital huser centret og har støttet med
14 millioner, der er derudover selv skaffet 27 millioner fra
Kræftens Bekæmpelse, EU, VELUX Fonden, Nordisk Cancer
Union m.m.

afholdt KB-symposium i november, 2016 med 12 internationale
foredragsholdere
bl.a. hægtet på international undersøgelse, EWOC DESIGN of
Chemotherapy in Advanced Ovarian Cancer, som så at sige
vender bøtten og specifikt retter sig mod ældre patienter med
multisygdom; rekrutteringen har været svær, men en interim-opgørelse er på vej.
Der er behov for deciderede protokoller for de ældre, og det
skal være investigator-initierede forsøg, siger AgeCare-lederen
www.agecare.org

internationalt advisory board, bestående af velrenommerede
professorer fra feltet som bl.a. Riccardo Audisio, Mario Dicato,
Daniel F. Hayes, Dorothy Keefe, m.fl.
publiceret 44 artikler på 3 år, på sigt skal de 7 teams lande på
89
udgivet særnummer af Acta Oncologica med 16 peer-reviewed
artikler

S. 9

VIDENSKAB + KLINIK

”I hvert fald ikke, hvis det er en behandling, der medfører betydelige bivirkninger”, siger Jørn Herrstedt.”
Individuel behandling er endnu mere
aktuel hos de ældre”, konkluderer han,
”og vi får ikke megen hjælp fra de fase
II-III undersøgelser (pivotal trials, red.),
der ligger til grund for godkendelsen af
anti-neoplastiske lægemidler. Derfor skal
vi have bedre måleinstrumenter” siger
Jørn Herrstedt, der med amerikanske tal
som udgangspunkt har estimeret, at der
i Danmark årligt dør 1800 patienter af
medicinbivirkninger. Og i dette tal finder
vi uden tvivl nogle ældre kræftpatienter,
som eksempelvis bliver sendt hjem med
kræftmedicin, der kan give hjerterytme
forstyrrelser og som i forløbet afgår ved
døden af ukendt årsag, mener professoren.

Et formaliseret samarbejde mellem
onkologer og geriatere
Hvordan kan onkologerne og geriaterne
samarbejde, når det ikke foregår i et
forsøg som GOAT?
”Der skal være et formaliseret samarbejde, for eksempel på samme måde som
man på Herlev Hospital har et ugentligt
onko-kardiologisk ambulatorium. Hvis
den her undersøgelse viser, at det kan
svare sig med geriatrisk vurdering og
intervention, så skal vi tage en ugentlig
konference om, hvad man skal rette
op på, inden man giver behandling. Så
designer vi en individuel, passende behandling. Og fordelen ved geriaterne er
at de som interne medicinere er subspecialister, de ved noget om lungemedicin,
kardiologi, endokrinologi og så videre.
Geriaterne er et fantastisk filter for, at
dårligdom ikke passerer udiagnosticeret. Vi kradser lidt i lakken, geriaterne
kan langt bedre afdække symptomer og
komplikationer fra komorbiditet”, siger
Jørn Herrstedt.

En NB! til
praktiserende læger
Et andet AgeCare-studie – publiceret
i Journal of Geriatric Oncology i 2012
med ph.d. Trine Lembrecht Jørgensen
som hovedforfatter – har vist, at 6
måneder før en kræftdiagnose stiger
medicinforbruget rapidt hos ældre.
Antibiotika, smertestillende medicin,
antitrombostiske midler. ”Tallene er
baseret på et registerstudie og kan
derfor kun være hypotesegenererende,
men det kunne give stof til eftertanke
for praktiserende læger: Hvis medicinforbruget pludselig eksploderer hos en
ældre borger, bør man nok overveje,
om der er en kræftlidelse, som spøger”
siger Jørn Herrstedt om studiet med fokus på de massivt medicinerede ældre
kræftpatienter.

International Society of Geriatric Oncology lister danske AgeCare før den amerikanske gigant ASCO,
demonstrerer Jørn Herrstedt med et glimt i øjet.
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3 protokoller
om ældre og kræft
SKA tilføjer hele tiden nye protokoller i sin database over dansk kræftforskning.
Det er lykkedes at finde nogle studier om ældre patienter.
NORDIC 9

ONKOGERIATRI

TARGIT-E

Sygdom: Endetarmskræft / tyktarmskræft

Sygdom: Bugspytkirtelkræft, hoved-halskræft,lungekræft, mavesækskræft, spiserørskræft, tyktarmskræft

Sygdom: Brystkræft

Onkogeriatrisk intervention og opfølgning
i hjemmet til forbedring af livskvalitet og
gennemførlighed af cancer behandling
hos multisyge ældre

Intraoperativ strålebehandling (IORT) til
ældre patienter med små brystcancere

Fase II
Fuld dosis monoterapi med S-1 (efterfulgt
af irinotecan) eller nedsat dosis kombinationsbehandling (S-1/oxaliplatin efterfulgt
af S-1/irinotecan) som initial behandling
til ældre patienter med udbredt kolorektalkræft.
Primære endpoints: PGS
Hvor: Herlev Hospital, Hillerød Hospital,
Odense Universitetshospital, Regionshospitalet Herning, Aalborg Universitetshospital

Primære endpoints: Antallet af indlæggelsesdage på hospital indenfor 90 dage
efter første fremmøde

Fase II

Primære endpoints: Antallet af lokale
tilbagefald
Hvor: Herlev Hospital (Lukket), Hillerød
Hospital, Rigshospitalet

Hvor: Aarhus Universitetshospital
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Protokollen NORDIC 9 fokuserer på kolorektalcancer og fuld dosis
monoterapi vs nedsat dosis kombinationsbehandling til ældre patienter.
Foto: Colourbox.com
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GI-cancer: Det første år efter
kirurgisk indgreb er afgørende
Også inden for den kirurgiske behandling er det vigtigt at øge den individualiserede
behandling, samtidig med at man både pre- og postoperativt gør alt for at undgå
komplikationer af kirurgien. Skrøbelighedsvurderingsværktøjer er under evaluering.

ISMAIL GÖGENUR, professor, overlæge, dr.med., Kirurgisk Afd., Center for Surgical Science, Sjællands Universitetshospital, Køge

I den vestlige verden vil den demografiske udvikling resultere i et behov for en
opmærksomhed på effekten af kræftbehandling til ældre. Vi kan således forvente, at der i løbet af de næste 10 -20 år vil
komme en markant større andel af ældre,

En multidisciplinær tilgang er vejen
Det er således svært at lade sig vejlede
af den eksisterende litteratur, hvorvidt
man skal behandle en ældre patient på
den ene eller anden måde. For bedre at
differentiere behandlingen af ældre pa-

for komplikationer til kræftbehandlingen
er så høj, at det vil være meningsløst at
udsætte patienten for disse. Værktøjer,
der er under evaluering i denne sammenhæng, er generelle skrøbelighedsværktøjer eller specifikke værktøjer, der går

”man bør have ekstra meget opmærksomhed på
den umiddelbare postoperative periode hos de patienter,
der modtager kirurgisk behandling”
der reelt set kan modtage kirurgisk og
eller onkologisk behandling for kræft.
Aktuelt er over 20 % af samtlige patienter
med nydiagnosticeret tarmkræft over 80
år. Udfordringen i beslutningsprocessen
om, hvorvidt en ældre medborger skal
have onkologisk behandling eller ej, er
stor, idet den tilgrundliggende evidens
primært er baseret på yngre patienter.
Således var der i en gennemgang af litteraturen i fem større tidsskrifter (JAMA,
Lancet, NEJM, Circulations og BMJ)
hele 20 % af publikationerne, hvor man
udelukkede patienter over en bestemt
aldersgruppe, og i 46 % af artiklerne ekskluderede man patienter med tilstande,
der primært er kendt for at ramme ældre. Kun i ét ud af fire studier undersøgte
man outcomes, der har speciel relevans
for ældre (generel sundhedstilstand og
quality of life). Endelig var der kun 38
% af artiklerne, der lavede deciderede
subgruppeanalyser på ældre.
SKA Nyt

tienter med kræft er det vigtigt at anskue
situationen ud fra, hvad vi kan gøre præoperativt, hvordan vi kan individualisere
den kirurgiske behandling, og hvordan vi
kan bedre patienternes rekonvalescens,
så de hurtigere kan opnå en effekt af den
onkologiske behandling. Det er nemlig af
afgørende betydning, at reducere sygeligheden efter kirurgi hos denne aldersgruppe, idet effekten af kemobehandling
hos ældre patienter er mindst lige så
god som hos yngre patienter, såfremt de
undgår komplikationer af kirurgien.
I forhold til en præoperativ tilgang er
det afgørende med en multidisciplinær tilgang, hvor man har en gruppe af
fagprofessionelle, der har særlig indsigt
i den ældre patients udfordringer og
behov. Det er vist, at en multidisciplinær
approach medfører bedre overlevelse via
case-selektion. Der er flere og flere værktøjer, der kan assistere os som klinikere
i at fravælge de patienter, hvor risikoen

efter eksempelvis muskeltykkelsen i den
axiale muskulatur. Eksempelvis er det vist
i flere studier, at jo mindre muskeltykkelse man har i psoas major, desto større
er ens risiko for at få komplikationer til
kirurgi/kræftbehandling og desto højere
er mortaliteten på både kort og længere
sigt.
Hvor minimalt invasiv kirurgi kan vi lave?
Det er vist i flere populationsstudier, at
det afgørende for ældre og kræftbehandling er, at de overlever det første år efter
kirurgien. Således er det afgørende, at
man har værktøjer til at forebygge/reducere morbiditeten efter det kirurgiske
indgreb. Det er indlysende, at minimal
invasiv kirurgi i form af laparoskopisk
kirurgi eller robotassisteret laparoskopisk kirurgi har en afgørende betydning i
denne sammenhæng. Derudover vil der
for bestemte patientkategorier, eksempelvis de patienter med små tumorer i
endetarmen, kunne tilbydes onkologisk
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Det er svært at lade sig vejlede af den eksisterende litteratur,
hvorvidt man skal behandle en ældre patient på den ene eller anden måde.
Foto: Colourbox.com

behandling i form af strålebehandling og
kemoterapi, der kan eliminere canceren,
og herved spare patienten for det kirurgiske indgreb. Dette vil have afgørende
betydning for patientens sygelighed og
komplikationer både på kort og lang sigt.
Endvidere er det også indlysende, at man
bør have ekstra meget opmærksomhed
på den umiddelbare postoperative periode hos de patienter, der modtager kirurgisk behandling, således at man får dem
mobiliseret hurtigt og udskrevet tidligst
muligt uden komplikationer. Således at
de så snart som muligt efter operationen,
såfremt der er behov, kan opstarte adjuverende onkologisk behandling.
Alt i alt har de ældre patienter god gavn
af behandlingen, hvorfor vi som fagpersoner bør have fokus på at øge kvaliteten
af denne, idet udfordringerne vil vokse
betydeligt i den nærmeste fremtid. Der

er brug for, at vi udfordrer rammerne for
den ’almindelige’ MDT-sammensætning
med kun deltagelse fra kirurg, onkolog,
radiolog og patolog. Det vil således være
oplagt at man involverer geriaterer og
eller anæstesiologer i langt højere grad
i beslutningsprocessen omkring en forestående kræftbehandling.

Patienter med eksempelvis små tumorer i
endetarmen bør skånes for kirurgisk indgreb.
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Nyttig viden om livet efter kræft
fra San Diego
Relevante interventionsstudier og indsigter i amerikansk opfølgningspraksis går
hånd i hånd med psykologiske teknikker og yogaterapi, når man tager til amerikansk
symposium om kræftoverlevelse.

CHRISTOFFER JOHANSEN, professor, overlæge, Rigshospitalet og forskningsleder, Kræftens Bekæmpelse

For anden gang arrangerede ASCO et
Survivorship Symposum med overvejende amerikanske talere og deltagere.
Omkring 1000 mennesker samledes i San
Diego, Californien for at lytte til oplæg,
der overvejende tog udgangspunkt i
den solide placering som forskning i
børnekræftoverlevere har, når vi ser ud
over det samlede landkort af forskning i
kræftoverlevernes vilkår.
Det første møde i 2016 havde et stærkt
fokus på senfølger,
hvor dette års
møde var præget
af præsentation af
interventioner og
idéer til modeller
for interventioner,
der kan adressere
overlevernes problemer. Én session var
sat af til at se på, hvordan genetiske faktorer spiller ind hos overlevere – forstået
som, hvorvidt kræftpatienter med genetisk betinget sygdom har andre overlever-problemer end den gennemsnitlige
kræftpatient. Naturligvis er der en række
andre perspektiver, når ens sygdom har
en overvejende velkendt genetisk markør som væsentlig årsag og i en række
præsentationer af overlever-problemer
hos denne gruppe kræftoverlevere blev
dette dokumenteret.

internationale erfaringer med opfølgning
af overlevere, var rapporter fra andre
landes opfølgning af denne gruppe
overlevere, der jo – kvantitativt set – er
ganske lille, men som i mange henseender kan fungere som ’case-model’ for,
hvordan vi kan organisere opfølgningen
af kræftoverlevere. I voksenområdet er
vi nok nødt til i Danmark at udvikle og
anvende et risikobetinget opfølgningsprogram med en høj grad af patientinvolvering, for at kunne håndtere de mere
end 300.000 danske kræftoverlevere

den vinkel, selvom en del spændende
undersøgelser, der omfatter prostatacancerpatienter og ovariecancerpatienter i tidligt stadie, peger på, at det kan
lade sig gøre. Men det var inspirerende
at lytte til de idéer, der handler om
’survivorship care plans’, - altså hvordan
skal vi tilrettelægge opfølgningen, så den
opfylder de mål, vi stiller os? Og hvad
er så formålet? Jamen det er jo at fange
recidiv, metastasering og ny primær cancer. Hvordan gør vi det så, bliver næste
spørgsmål, og her er det svært at overføre de amerikanske
erfaringer til det
danske sundhedsvæsen, hvor vi
har overlevere fra
alle samfundslag
og patienter med
komorbiditet, som
bor alene og som har store sociale og
økonomiske udfordringer.

”her var spændende forsøg med at reducere angst
for recidiv, udnytte ’the moment of change’ til at
få kræftoverlevere til at ændre livsstil”

Risikobetinget opfølgning
Den dominans, som børnekræftoverlever området har, blev også illustreret
ved, at en hel session der omhandlede
SKA Nyt

(62.000 af dem har været i behandling
for brystkræft), der fortsat vil banke på
døren og som i stigende omfang overlever og med højhastighedsfremdrift bliver
flere og flere.

Svært at overføre amerikanske
erfaringer til danske forhold
Der var en session om, hvordan man kan
lægge opfølgning ud i det nære, mere
kommunale regi, fordi de fleste kræftpatienter i USA ikke har en forsikring, der
dækker deres opfølgning. Mange gode
undersøgelser er udført, der viser, at for
kræftoverlevere med lavt stadie, som
ikke har komplikationer, kan en del af opfølgningen varetages i regi af egen læge.
Herhjemme har vi endnu ikke udviklet

I en session om de mangler, der er indenfor området, blev der entydigt peget på,
hvordan patienter, der har anden etnicitet, eller bor i mindre udviklede områder
har store problemer med at få råd til at
få den nødvendige omsorg efter at den
primære behandling er afsluttet.

Metodiske problemer
Et næsten evigt problem, når man lytter
til en præsentation fra USA, er manglen
på metodologisk stringens. Der bliver
aldrig talt om den population, hvorfra
patenterne er rekrutteret, og man venter
længe på at få oplyst, hvor mange der
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sagde nej til at deltage i undersøgelsen,
ligesom drop-out, og den evige fejlslutning, at data fra en tværsnits undersøgelse kan udsige noget om kausalitet, er
en konstant skurren i et europæisk øre.
Begejstringen over data fra en klinik,
der er beliggende på Manhattan, hvor
patients første opgave ved fremmøde
er at fremvise og få kontrolleret sin kreditværdighed, savner enhver forståelse
af, hvad populationsbaserede data er for
en størrelse. Ligeledes er der en forkærlighed for multiple regressions analyser
trods rimelig små stikprøver. Samlet set
er dette ikke kun et fænomen, som jeg
oplever på ASCOs Cancer Survivorship
Symposium, men et fænomen, der ofte
har sin plads på amerikanske kræftmøder generelt.

Fra junk til spændende
interventionsstudier
Postersessionerne er næsten altid
det mest interessante, fordi man kan
diskutere med dem, der præsenterer
deres undersøgelser,og fordi der er en
nysgerrighed på begge sider af posteren
– hvis man kan illustrere det således –
der medfører en ofte livlig debat. Der er
også meget junk, som ikke hører med på
en international kongres, men som altid
har præget området. Psykosocial kræftforskning har mange interessenter, der
arbejder for at særlige stoffer i vores ernæring, yogaterapier eller psykologiske
teknikker bliver en fast bestanddel af det

armentarium, som kræftpatienten skal
forholde sig til, og indimellem er der poster-præsentationer, som savner enhver
form for videnskabelig stringens, men
som bliver accepteret. Der var en del posters om interventioner, som var begrundet i pilotdata, og her var spændende
forsøg med at reducere angst for recidiv,
udnytte ’the moment of change’ til at få
kræftoverlevere til at ændre livsstil og
en række observationelle undersøgelser,
der så på forekomst af centrale senfølger
som CVD, pulmonale, neurologisske og
endokrine forstyrrelser som konsekvens
af behandlingernes toksicitet.

Kun i USA…
Så er der en særlig amerikansk disciplin,
som jeg har lidt svært ved at forlige mig
med, fordi det ikke er så relevant for de
problemer, som vi kæmper med i ’Livet
efter Kræft-området’. Jeg er måske
bonert, men når en hel session består af
en række sundhedspersoner, der træder
frem og fortæller deres egen kræftfortælling, så står jeg af, og søger andre
græsgange. Igen i år var der afsat tid til
det, og der kommer en særlig kirkelig,
næsten hellig stemning, der af mig bliver
opfattet omklamrende, men af andre
sikkert befriende. Uanset hvad måtte jeg
gå og kan ikke fortælle, hvad der kom
frem denne gang.

Cancer Survivorship
Symposium:
Advancing Care and
Research (A Primary
Care and Oncology
Collaboration)
Fandt sted i San Diego, Californien,
d. 27-28. januar, 2017.
Støttet af ASCO, American College of
Physicians og American Academy of
Family Physicians
Næste år finder symposiet sted i
Orlando, Florida 16-17. februar.
Læs mere på survivorsym.org

Svaret er ja. Det er her, pulsen banker,
og der er inspiration at hente... Man skal
blot sortere.

Så melder spørgsmålet sig, om man
skal deltage næste år i Orlando, Florida.

Amerikanske kræftsymposier er stedet at hente inspiration, så længe man sorterer i
udbuddet, vurderer Christoffer Johansen fra Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse.
Foto: Frank L Junior, Colourbox.com

S. 15

VIDENSKAB + KLINIK

Cannabis
Hvad er seneste viden?
Der findes endegyldig eller
substantiel evidens for, at
cannabis er effektiv, når det
kommer til:
· behandling af kronisk
smerte hos voksne
· behandling af kemoterapi-induceret kvalme
og opkast

Der er ingen eller utilstrækkelig evidens til at støtte
eller afvise konklusionen,
at cannabis er en effektiv
behandling for:
· kræft, inklusiv gliom
· kræftassocieret anoreksi
kakeksi syndrom og
anoreksi nervosa

Kilde:
The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids:
The Current State of Evidence and Recommendations for
Research, National Academies of Sciences, Engineering,
and Medicine, USA, januar 2017.
SKA Nyt

Der er moderat evidens,
som peger på ingen statistisk association mellem
forbrug af cannabis og:
· incidens af lungekræft
· incidens af hoved/
halskræft

Der er ingen eller utilstrækkelig evidens til at støtte
eller afvise statistisk association mellem forbrug af
cannabis og:
· incidens af spiserørskræft
(i forbindelse med cannabisrygning)
· incidens af prostatakræft,
livmoderhalskræft,
gliomer, non-Hodgkin
lymfomer, peniskræft,
analkræft, Kaposis sarkom,
blærekræft
· risiko for at udvikle
leukæmier, rhabdomyosarkom, astrocytom eller
neuroblastom hos børn af
cannabisbrugere
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Cannabis hjælper mod smerter og kemo-kvalme, ifølge amerikansk rapport.
Foto: Artem Loskutnikov, Colourbox.com

Hvad fortæller vi patienterne?
”Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder anvender i særlige tilfælde
præparaterne Savitex og Marinol, som
begge indeholder cannabinoider (udtræk
fra cannabis). Derudover ordinerer og
anvender Klinisk Onkologisk Afdeling og
Palliative Enheder ikke produkter, der
indeholder cannabis. Baggrunden for
dette er den endnu manglende viden om
dosis, effekter og bivirkninger. Dette er
i overensstemmelse med Dansk Selskab
for Palliativ Medicin og Lægemiddelstyrelsens holdninger. Klinisk Onkologisk
Afdeling og Palliative Enheder henviser
ikke patienter til andre sundhedsprofessionelle med henblik på cannabisbehandling.

fordi den lindrende virkning af symptomer og bivirkninger er begrænset og ikke
bedre end ved andre veldokumenterede
stoffer. Der kan desuden være væsentlige og alvorlige bivirkninger ved behandling med cannabis.
Cannabis har ingen dokumenteret virkning mod kræft.

Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliativ
Enhed, Sjællands Universitetshospital,
tekst på hjemmeside.

Rigshospitalet, nyhed på hjemmeside,
januar 2016

Onkologisk Afdeling anvender ikke præparater, som indeholder cannabinoider
(Sativex og Marinol) eller cannabisolie,

Roskilde Sygehus

Onkologisk afdeling, Herlev Hospital,
tekst på hjemmeside
Tværfagligt Smertecenter på Rigshospitalet forbereder et lodtrækningsforsøg
for at undersøge den smertestillende
effekt af cannabis over 3 måneder. Projektet er stadig i planlægningsfasen

Herlev Hospital

Rigshospitalet
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Det er spændende hver dag
at gå på arbejde
Overlæge Peter Grundtvig Sørensen bruger flere gange ordet ”fantastisk” om sit arbejde med at
tilbyde patienter fremtidens mulige behandlinger i Herlev Hospitals eksperimentelle enhed.

HENRIK REINBERG SIMONSEN, informationsmedarbejder, SKA

”Nu har jeg været læge i 45 år”, siger
overlæge Peter Grundtvig Sørensen. ”Der
er sket en rivende udvikling. At have en
kræftdiagnose i dag er noget helt andet
end bare for 25 år siden. Bare inden for
de sidste 5 år er der sket fantastisk meget”. SKA NYT bliver budt velkommen af
kliniklederen med
det faste håndtryk i venteværelset på Herlev
Hospitals Enhed
for Eksperimentel
Kræftbehandling.
Han følger os ned
til onkologernes konferencelokale.

Fra tre stoffer til en hel symfoni
Hvad er mest anderledes i dag, sammenlignet med, da du var yngre onkolog?
”Da jeg var yngre onkolog, havde vi tre
stoffer. I dag er der en hel symfoni af
muligheder. Forskellige angrebspunkter

”Vi har to forskellige profiler”, siger Peter
Grundtvig Sørensen med reference til
Herlev Hospitals indsats inden for immunterapien. ”Vi har tusindvis af
patienter, og efterhånden får vi tilbudt
flere og flere stoffer. I sidste ende er det
måske 10 %, der får klinisk betydning på
den lange bane.”
SÅ dyr medicin
kræver dokumentation, inden
man indfører den
som standardbehandling, fastslår
overlægen. Og
priserne har allerede skabt svedige håndflader hos sundhedsøkonomer, politikere
og avislæsende borgere. ”Da vi havde docetaxel, startede det med at koste 17.000
for en behandling. Dengang, 17.000,
det var horrible priser! Nu koster nogle
behandlinger 80.000. Men da patentet
udløb på docetaxel, faldt prisen monumentalt med 90 %, og det gav overskud
til at købe ny medicin. Det har jo slet ikke
været så dyrt, som man har forudset.”

”Det er ufatteligt spændende,
at vi kan hjælpe folk.”

En spændende arbejdsplads
”Vi fokuserer primært på immunterapi”,
fortæller overlægen, efter vi har taget
plads, ”og det er jo fantastisk. Meget af
det immunterapi, vi giver i dag, har væsentligt mildere bivirkninger, og hvis der
er bivirkninger, så kan man styre det.” De
kliniske dele af Enhed for Eksperimentel
Kræftbehandling og Center for Cancer
Immunterapi er lagt sammen. Og netop
her – i dette tilløb til et kvantespring væk
fra cellegiften - ligger en stor del af svaret
på, hvorfor Peter Grundtvig Sørensen er
så glad for sit arbejde: muligheden for at
tilbyde patienterne en behandling i den
eksperimentelle enhed, som de ellers
ikke ville kunne få. ”Jeg er glad for hver
dag, jeg går på arbejde. Jeg synes, det er
spændende.”
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og man kan kombinere behandlingen på
mange måder. Hos os i Enhed for Eksperimentel Kræftbehandling er al standardbehandling allerede givet. Mange af de
patienter, vi får ned til os, er meget dårlige, og vi må tage samtalen med dem og
deres pårørende: SKAL vi gøre yderligere?
Inden for malignt melanom er der jo sket
fantastiske ting, andre steder inden for
den solide onkologi går det lidt langsommere. Da vi startede op med ipilimumab,
blev vi jo bekymrede over de bivirkninger,
der var. Det skal man jo lære at kende.”
Derfor skal der være et tæt samarbejde
og god kommunikation mellem læge og
patient, understreger Peter Grundtvig
Sørensen. ”Og vi er i den situation i en
eksperimentel enhed, at vi har mere tid
og flere ressourcer. Det betyder meget”.
Hvorfor skal man overhovedet have 2
Fase 1 Enheder, med 12 kilometer mellem
Rigshospitalet og Herlev?

Kommunikation er altid svær,
uanset erfaring
På den anden side af regneark og industriforhandlinger bliver kunsten at finde
ud af, om patienten så rent faktisk ønsker
at fortsætte behandlingen, eller om det
er de pårørende, der står i kulissen og
presser på. Denne kommunikation er
svær – også for en kræftlæge, der har
været i gang siden 1974.
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Peter Grundtvig
Sørensen
Medicinsk embedseksamen fra
Københavns Universitet, 1975,
specialiseret i onkologi/hæmatologi i 1990, specialiseret i intern
medicin 1992
Ansat på Herlev og Gentofte
Hospital, Onkologisk Afdeling.
Tidligere ansat på onkologiske
og medicinske afdelinger på
Finseninstituttet, Bispebjerg
Hospital, Hvidovre Hospital og
Roskilde Sygehus.
Omfattende publikationsliste
om bl.a. lungekræft, toksicitet,
leukæmi og brystkræft
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”Problematikken er, at vi skal sige til folk: Du HAR haft brystkræft, men du er formentlig helbredt, så der er ingen grund til,
at du går til kontroller længere. Vi har tradition for at følge brystkræftpatienter i 10 år. Har det nogen hensigt?
Nej. Du finder ikke recidiv, når patienterne kommer ind til kontrol.”
Foto: Kaare Smith

Bliver man bedre til det?
”Jeg håber det. De grå hår spiller da en
rolle. Nogle patienter tror, at det drejer
sig om økonomi , og så skal man kunne
argumentere for og dokumentere, at det
her ikke vil hjælpe patienten”.
Peter Grundtvig Sørensen kerer sig især
om det faglige arbejde. Men SKA NYT vil
også gerne høre lidt mere om, hvordan
han oplever det at være engageret kliniker, der har rundet de 70.
Behandler det danske sundhedsvæsen en
seniormedarbejder som dig godt?
Det er et gensidigt tillidsforhold. På
papiret har jeg 30 timer, men det er
SKA Nyt

faktisk 37+. På min fridag sidder jeg også
derhjemme ved computeren. Det at være
læge er en livsform, for mig.”

Mindre karriereræs
Bliver det ikke trættende med alt det nye
her i eksperimentalenheden, når man
bare kunne lange standardvaren over
disken?
”Jeg har været med til at udvikle standardvaren igennem 40 år. Hvis du som
onkolog kun sidder i klinikken 5 dage om
ugen, skal du være af en særlig støbning”.
Peter Grundtvig Sørensen vender hurtigt
tilbage til hovedsagen, patienterne: ”Tag
cervixcancer: De unge kvinder på 32, der
ikke er HPV-vaccinerede og kommer ind,

Om EFEK
Center for Kræftforskning (CfK)
er organiseret i Onkologisk
Afdeling, Herlev Hospital og
består af Klinisk Forskningsenhed
(KFE), Enhed for Eksperimentel
Kræftbehandling (EFEK), Laboratoriet og Dyrestalden, Center for
Immun Terapi og Center for Drug
and Gene Elektrotransfer. Professor, overlæge Dorte Nielsen er
centrets øverste leder.
Kilde: Herlev Hospital
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Håber at få
genprofiler taget
op i Nordisk Råd
Alle nye patienter på Herlev
Hospitals 2. etage i opgang 15
får lavet en genprofil. Der skal et
samarbejde op at stå mellem de
nordiske lande, så flere patienter
med specielle mutationer i tumor
kan få den helt optimale målrettede behandling. ”Det er endnu i
sin vorden”, siger Peter Grundtvig
Sørensen. ”Der er så mange typer
mutationer. Vi kan ikke behandle
en mutation i Danmark, som vi
møder to gange om året. I stedet
må vi lave undersøgelsen og
vurdere: Er der nogen mulighed
for at sende patienten videre?
Det gør også, at man må arbejde
internationalt. Vi har et nordisk
netværk. Det er nok lidt lettere
inden for Norden. Vi håber at
få det op i Nordisk Råd, så man
i hvert fald i Skandinavien kan
udveksle patienter.”

hvor hele bækkenet er fuldt af cancer:
Nu har vi fået nogle behandlinger til dem,
som virker! Det er ufatteligt spændende, at vi kan hjælpe folk. Og jeg har ikke
noget karriereræs.”
Hvordan oplever du snakken om ældrebyrde, som der er en del af for tiden i
medierne og lignende?
”Den kommer. Vi er sundere. Vi lever
længere. Det er primært den ældre del
af befolkningen, der har de hyppige cancerformer. Problematikken er, at vi skal
sige til folk: Du HAR haft brystkræft, men
du er formentlig helbredt, så der er ingen
grund til, at du går til kontroller længere.
Vi har tradition for at følge brystkræftpatienter i 10 år. Har det nogen hensigt?

Nej. Du finder ikke recidiv, når patienterne kommer ind til kontrol. Vi har hundredevis af brystkræftpatienter om dagen,
som kommer til kontrol, fordi de HAR haft
brystkræft. Men der er en stor modvilje
mod at lukke det ned hos patienterne” I
stedet skal man have en akutklinik, hvor
patienter, der selv har mistanke om tilbagefald kan blive tilset af et særligt team,
mener Peter Grundtvig Sørensen.

Nye tider
Peter Grundtvig Sørensen udtrykker
ingen nostalgi for gamle dage på kræftklinikken.
”I 1974 var det forfærdeligt at være
kræftsyg. Folk kom ind med brystkræft,
hvor hele thorax forflade var voksende

tumorer og patienterne brækkede alle
knogler grundet knoglemetastaser. Det er
noget helt andet at have kræft i dag. Det
skyldes både bedre patologi, kirurgi, billeddiagnostik, det er hele paletten. Inden
for brystkræft har vi lagt én mursten på
ad gangen. Først én form for kemoterapi,
så to år senere noget zometa. Men det
er jo hundredevis af patienter, der skal
behandles, med 5-10 år inden man kan se
resultatet, så det er en langsom proces.
Men de her nye stoffer, de får fast track
og bliver behandlet lynhurtigt hos FDA”,
siger den begejstrede overlæge.
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Alle skal have tilbuddet
Center for Kræft og Sundhed i København arbejder på en mere
systematisk tilgang til pårørende i den kommunale rehabilitering.
De pårørende skal ind på rygraden og ind i systemerne i det daglige arbejde.

HENRIK REINBERG SIMONSEN, informationsmedarbejder, SKA

”Keep it simple.” Karin Birtø, pårørendekoordinator i Center for Kræft og
Sundhed, er overbevist om, at man kan
øge fokus på de pårørende. På en enkel
måde. Uden at man vælter budgetterne
over ende. ”Det er ikke meningen, at det
skal være dobbeltarbejde, det skal bare
indgå naturligt”, siger den erfarne sygeplejerske . Vi sidder i et af centrets samtalerum. På bordet mellem os ligger et
refleksionspapir, som Karin Birtø sammen
med projektleder Carina Wedell Andersen og rådgivningsleder Marie Lawætz,
snart skal præsentere til en seminardag,
der også markerer Center for Kræft og
Sundheds 10-års fødselsdag.
Pårørende til kræftpatienter - eller andre
patienter med alvorlig sygdom - har brug
for at komme i fokus hos personalet, så
man understøtter deres egne behov for
omsorg, samtidig med at man støtter

dem i at udfylde rollen som pårørende .
Men det kræver, at man i højere grad end
i dag indfører en systematisk tilgang til
denne brogede gruppe mennesker.
”Vi har jo KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol, motion, red.), som vi allerede spørger til. Den samme systematik kan
vi bruge i forhold til de pårørende”, siger
Karin Birtø.
Kommunerne har siden kommunalreformen i 2007 haft det primære ansvar for
generel rehabilitering. Og i den lyse bygning på Nørre Alle 45 – som bliver drevet
af Kræftens Bekæmpelse og Københavns
Kommune i fællesskab – har man samlet
nok erfaringer til at lave et helt katalog
over tips, erfaringer og overvejelser,
inklusiv en model for det systematiske
fokus på pårørende (Figur 1 på side 24).
Målsætningen med papiret er, at kommuner rundt i landet får mulighed for

øget refleksion omkring,
hvordan de selv bedst
indretter deres tilbud
og får både patienter og
pårørende i tale.

Også vigtigt, hvordan de
pårørende har det
”De pårørende kan hjælpe patienten
med fastholdelse af livsstilsændringer.
Det handler om at holde fast i nogle
gode, sunde vaner. Dér er det godt at få
de pårørende med på banen.” Og når
man går til behandling på hospitalet, er
der mange pårørende, der følger med på
sidelinjen, med alt hvad dertil hører af
stress, angst og adrenalin. ”Et hus som
vores kan være et pusterum for dem.
Det er i denne periode, de ofte opdager,
at det faktisk kan være hårdt at være
pårørende”, siger Karin Birtø.

Center for Kræft og Sundhed

Jura

Center for Kræft & Sundhed København (CKSK) er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelses lokale rådgivning. Centret tilbyder rehabilitering til
borgere, der har eller har haft kræft.

Hvis personalet skal tage direkte kontakt til en pårørende,
skal patienten give samtykke.

Borgerne bliver henvist til kommunal rehabilitering af hospital, praktiserende læge eller jobcenter. Det tværfaglige
rehabiliteringstilbud sammensættes af bl.a. fysisk aktivitet, kostvejledning, patientkurser, individuel vejledning og
instruktioner samt socialrådgivning og støtte ved tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Personalet må ikke videregive informationer vedrørende en
patient til dennes pårørende, medmindre der foreligger en
konkret aftale herom
Patient såvel som pårørende må aldrig blive i tvivl om personalets loyalitet og tavshedspligt.
Det er ikke muligt at sende breve eller lign. direkte til pårørende, så en invitation til fx visitationssamtalen vil altid
foregå via patienten.

Kilde: Fokus på pårørende – et oplæg til refleksion og handling

Kilde: Fokus på pårørende – et oplæg til refleksion og handling
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En pårørende er den vigtige person, som den syge peger på og det behøver ikke være en i familien.
siger Karin Birtø. ”I hverdagen er man ikke pårørende, der er man måske kone, kæreste eller nabo.
Det er først, når sundhedsvæsnet kommer ind over, at pårørendebegrebet kommer i spil.”
Foto: Tomas Bertelsen

Så der er måske også et element af forebyggelse for de pårørende, som selv kan
gå ned med stress og depression?
”Helt klart.” Center for Kræft og Sundhed
har for nylig haft et temamøde om, hvordan man passer på sig selv som pårørende. Der var over 40 deltagere. ”Vi minder
dem om, at det også er vigtigt, hvordan
de har det”, siger Karin Birtø. Som sund-

Kunne du ønske dig en anderledes jura på
området?
”Det kunne jeg egentlig godt ønske mig,
men der er forskellige hensyn at tage ”,
siger Karin Birtø, der dog påpeger, at man
også kan sende ikke-personligt annoncemateriale bredt ud til de pårørende, så de
kan dukke op på eget initiativ, uafhængigt af patientens billigelse.

”man understøtter deres egne behov for
omsorg, samtidig med at man støtter dem i
at udfylde rollen som pårørende”
hedsprofessionel må man ikke kontakte
den pårørende direkte uden patientens
samtykke. ”Vi prøver jo at gøre
det direkte ved at udlevere et brev til den
pårørende, ofte via patienten. Men hvis
kvinden ikke vil have sin mand med, så
kan vi stå nok så meget på hovedet. Vi
må tage udgangspunkt i personen, der
er syg. WHO, ICF, Sundhedsstyrelsen, alle
forskrifter, hvidbøger, teorier og bekendtgørelser inkluderer pårørende. Men vi er
hele tiden oppe imod: Må vi gøre det her,
og hvordan får vi etableret en kontakt?”

Flaskehalse og frirum
At tænke pårørende ind medfører et
dilemma. Frontpersonalet kan opfatte
rehabilitering som et tilbud, der fungerer
som patientens frirum, men også som
et frirum for den pårørende , der får en
pause i hverdagen, som det er beskrevet i
arbejdspapiret. Karin Birtø supplerer:
”Vi etablerer nu og da tilbud, hvor der
ikke kommer nogen. Nogle gange må
vi aflyse ting. Der må nok være nogen,
der ikke videregiver de her tilbud til de
pårørende. Der er flaskehalse.” Kontaktpersonerne inviterer altid pårørende med
til første samtale.

Karin Birtø
Sygeplejerske og pårørendekoordinator i Center for Kræft og Sundhed
København.
Har arbejdet med kræftpatienter
i mere end 30 år både i primær og
sekundær sundhedssektor.
Patientundervisning, sundhedsfremme og patientrettet forebyggelse har
været gennemgående temaer og de
sidste 2 år har kræftramte pårørende
været det centrale fokus.
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Men der er mange, som ikke tager deres
pårørende med. Andre gange er de pårørende slet ikke vidende om, at et sted
som Center for Kræft og Sundhed også er
for dem. Karin Birtø husker en ressourcestærk pårørende, som fortalte , at hun
altid blev siddende i bilen og ventede,
når hun havde kørt sin kræftsyge mor ud
på centret. ”Hun vidste ikke, at der var
noget for hende her”.

Figur 1: Et systematisk fokus på pårørende.

En irgrøn kuvert
Som del af projektet med pårørendefokus her har Center for Kræft og Sundhed
i nogle måneder udleveret en irgrøn
kuvert, som patienterne kan tage med
hjem til deres pårørende, med forskellige
informationer og tilbud om aktiviteter til
pårørende, det være sig foredrag, samtalegrupper, pårørendetemamøder eller
noget helt fjerde. ”Og så kan kuverten
ligge hjemme hos folk, måske den grønne
hidsige farve får nogen til at undersøge
indholdet.” Også lægerne på hospitalerne kunne i højere grad henvise de
pårørende til at komme forbi et sted som
Center for Kræft og Sundhed. ”Annoncering og formidling er enormt vigtigt, og
det er enormt svært. ”

Vi skal turde spørge
Den systematiske tilgang er svær, erkender Karin Birtø. Derfor har projektteamet
lavet en figur, der kan illustrere, hvordan
man går til værks. Og det kan være en
stor overskridelse for frontpersonalet at
spørge ind til pårørende hos en patient,
der måske døjer med ensomhed og isolation ud over sin kræftdiagnose. ”At spørge ind til pårørende kan være at prikke
til et åbent sår. Vi skal turde spørge. Men
det kræver, at vi forbereder os. Og at
man som personale ved, hvad man
skal svare, når patienten
oplyser, at der
ikke er nogen
pårørende.”
Med Center for
Kræft og Sundheds
refleksionspapir i
hånden kan rehabiliteringstilbud
over hele landet få
gang i den faglige
diskussion om,
hvordan de vil
gribe opgaven
an.

SKA Nyt

Både solo- og pararrangementer er velegnede for pårørende, mener Karin
Birtø. Nogle pårørende har brug for at sige ting, de umuligt kan fortælle til
den syge. I andre sammenhænge kan pararrangementer for eksempel hjælpe
et par til at fastholde en sundere livsstil, med eksempelvis madlavningskurser, rygestop og motion. Eller man kan få taget hul på en snak om svære
tanker i hverdagen med kræft.
Foto: Tomas Bertelsen
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Tal der tæller

80,8
år lever danskerne i gennemsnit,
hvilket er 0,2 år mere end i fjor.
Modsat sidste år er der fremgang over hele landet,
og samtidig er det første gang nogensinde,
at middellevetiden er over 80 år i alle fem regioner

KILDE: Danske Regioner, nyhedsbrev 27/2-2017
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Forskellige
ældreliv
Ældre mennesker er ligeså forskellige,
som vi er flest. Uanset om man har
passeret sin 70-års fødselsdag, eller om
man er 25 og på vej i livet, når alvorlig
sygdom rammer, så er det helt afgørende, at man er i dialog om behandling og
pleje, så det bedst muligt kan tilpasses
ens situation.
Normalt beskæftiger jeg mig mest med
ældre medicinske patienter og deres
udfordringer med at passe ind i sundhedsvæsenet med deres unikke cocktails af multisygdom, funktionsevnetab,
polyfarmaci og afhængighed af hjælp
og støtte til at få dagligdagen på højkant
igen. Nogle af dem har også kræft eller
har haft det, andre ikke. Men fælles for
patienterne uanset diagnosen er dog udfordringer med at blive mødt som et helt
menneske, at blive lyttet til, at holde styr
på information og aftaler i behandlingssystemet og at være tryg ved at skulle
udskrives og komme hjem.
Ældre og kræft – hvem drejer det sig om?
Her et par eksempler.
Grethe har gennemgået en operation
mod kræft i tarmen. Hun har samtidigt
diabetes og har næsten ikke noget syn
tilbage og døjer også med et sår
på den ene fod. Hun bor alene
og har hjælp fra hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.
Hun udskrives hurtigt efter
operationen og har tabt
sig meget de seneste uger.
Hun har en datter og to
børnebørn, men de bor
langt væk, og hun føler
sig lidt ensom i dagligdaSKA Nyt

gen. Hun kommer sig lidt efter lidt oven
på operationen, føler sig nogenlunde
frisk igen og kan fejre sin 83 års fødselsdag med familien.
Henrik på 73 år har gennemgået en lang
behandling med operation og kemo og
får derpå at vide, at der ikke mere at
gøre. Han har været erhvervsaktiv indtil
sin sygdom og været vant til selv at styre. Han finder ud af, at man tilbyder en
ny type behandling i en anden region og
det lykkes ham at blive sendt videre. Han
når at opleve at blive morfar.
Gerda på
77 år har
fået en
operation
for

brystkræft og bliver tilbudt opfølgende
kemoterapi. Hendes bedste veninde er
for et par år siden død af kræft og den
sidste del af hendes liv var præget af en
opslidende kemokur. Til lægens overraskelse vælger Gerda ikke at tage imod
kemobehandling. Hun vil nyde den tid,
hun har tilbage med sin mand og sine
børn og børnebørn. Hendes mand er
begyndende dement, og hun står for alt
det praktiske derhjemme. Alligevel har
hun også overskud til et aktivt socialt liv
med veninder og børnebørn.
De tre personer er ikke virkelige, men er
skildret ud fra brudstykker om patienter
og pårørende og deres erfaringer med
sundhedsvæsenet og kræft. Billederne
viser med al tydelighed, at ældre og
kræft ikke kan strømlines ud fra en simpel skabelon for, hvordan ældre patienter er som kræftpatienter. Tværtimod er
det et nuanceret billede af mennesker
med hver deres historie og liv. Det er for
simpelt at forestille sig ældre over 70 eller 80 år under én hat som en fuldstændig homogen gruppe. Det er oplagt også
at se på funktionsevne, polyfarmaci,
multisygdom, egenomsorg, handlekompetence, skrøbelighed, pårørende
og behovet for støtte og hjælp i
dagligdagen. Og allerhelst også
at invitere til en inddragende
proces, hvor patient og pårørende kan deltage i beslutninger. Ikke kun om de store
overordnede beslutninger
som behandlingsvalg, men
også om de fortløbende som
planlægning af stuegang,
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udskrivelse, støtte og pleje i hjemmet.
Hvad ved vi om ældre og inddragelse?
Mange ældre patienter vil gerne deltage
og have et bud på, hvad der skal ske, fx
efter udskrivelsen. Hvis de ikke selv kan
deltage, står pårørende ofte klar og vil
gerne være med i dialogen med personalet. Ser man på studier om ældres oplevelser af inddragelse er der en spændvidde i resultater, der også vidner om, at
ældre patienter ikke bare er ens.
I den ene ende af spektret ses det, at der
er tillid, tiltro og tilbageholdenhed blandt

information. Og ikke mindst bliver det
svært at følge med, hvis personalet
udstråler travlhed og taler i et sundhedsprofessionelt sprog.
Det fremmer inddragelse, når patienten
selv eller en pårørende formår at sige til
og fra og ikke mindst også, at personalet
er lyttende, nærværende, spørgende,
tilbyder forståelig information og støtte.
Kort sagt formår at skabe et rum for
fælles beslutninger. Er funktionsevnen
på den ene eller anden måde nedsat,
bør sundhedspersonalet tage et særligt

mens andre igen fravælger, hvad lægen
anbefaler.
Der er ingen endegyldige formler, så
man på forhånd kan se, hvilke ældre
patienter, der ønsker at deltage i beslutninger, eller hvem der i det store og
hele følger lægen. Man er nødt til at se
på den enkelte patient og hver gang give
rum for dialog og støtte til beslutninger.
Patienten – eller alternativt en støttende
pårørende – er ekspert i sit levede liv,
mens den sundhedsprofessionelle er
ekspert i den kliniske viden og erfaringer.

De ældste ældre har ry for at være en
tilbageholdende generation og har været
vant til en mere paternalistisk tradition i sundhedsvæsenet, hvor man ikke er blevet mødt med at skulle
sige sin mening over for lægen og fortælle,
hvad der er vigtigt for én.
ældre patienter. Man ta’r, hvad man
får besked på, har tillid til personalet,
tænker, at de ved bedst og er eksperterne. De ældste ældre har ry for at være
en tilbageholdende generation og har
været vant til en mere paternalistisk
tradition i sundhedsvæsenet, hvor man
ikke er blevet mødt med at skulle sige
sin mening over for lægen og fortælle,
hvad der er vigtigt for én. Men det skal
ikke tages som udtryk for, at man som
patient ikke også gerne samtidigt vil blive lyttet til eller kunne spørge personalet
til råds. Man ønsker, at personalet har
tid til at give information, så man forstår
det, og vil gerne bruge ens potentiale
til at klare sig selv bedst muligt. Og det
hænger sammen med den anden ende af
spektret, hvor ældre patienter er aktivt
deltagende i deres behandling, søger
information, kender til deres medicin og
gerne vil tage del i at beslutte og styre
deres behandling.
Særlige barrierer for ældre patienters
inddragelse er, når man er påvirket af
en nedsat førlighed, hørelse eller syn, er
træt og har smerter, lider af svimmelhed
eller forvirring. Endeligt er det svært,
hvis man ikke har pårørende, der kan
tale ens sag eller lytte med og modtage

hensyn og få sikkerhed for, at patienten
er med i dialogen. Men det gælder sådan
set uanset alder – selvom der kan være
flere blandt 70+-årige, som lider af en
funktionsnedsættelse.
Der er brug for dialog om, hvad der er
i vente, og hvad der er af muligheder
og ikke er af muligheder. Ikke bare set
i forhold til ens kronologiske alder, ens
konkrete sygdom eller summen af alle
ens sygdomme, men sat i forhold til
hvem man er som menneske og i forhold
til det liv, man lever. Nogle vælger at
følge, hvad lægen anbefaler, andre kæmper for at få en anden læges vurdering,

Der er heller ingen nemme snuptagsmanøvrer i stil med, at ældre fra 70 år
skal deltage i fælles beslutninger, mens
de 80+-årige forventes at overlade
beslutninger til sundhedsprofessionelle.
Inddragelse begynder med den enkelte
patient – hver gang. Også når det gælder
ældre patienter.

Mirjana Saabye
Chefkonsulent i Ældre Sagen
med ansvar for sundhedspolitik
om ældre medicinske patienter
og deres patientforløb. Hun er
uddannet antropolog og har en
master i public health med et
speciale i patientinddragelse.
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På patientens præmisser
– behandling i eller
tættere på hjemmet
Sådan lyder et af målene i Kræftplan IV, som forventes udmøntet fra 2017
og frem til 2020. Men når flere behandlinger flyttes ud i hjemmene
eller gives under ambulante forhold, skal vi i endnu højere grad
tænke på de pårørende og deres behov

Ditte Naundrup Therkildsen
Formand for FSK siden august 2015
Udviklingssygeplejerske
på hæmatologisk afdeling,
Odense Universitetshospital
Master i humanistisk sundhedsvidenskab og
praksisudvikling fra Århus Universitet

SKA Nyt

Patienter bruger gerne lang tid på transport, så længe de
sover i egen seng og er i de vante rammer.
Der er mange fordele ved at modtage behandling på denne
måde. Patienten kan være i vante omgivelser, maden
smager bedre, når den spises sammen med familien og
kvalmen er ikke så pågående, når man er hjemme. Mor kan
være mor, far kan være far, og familiemønsteret brydes
ikke på samme måde som ved de langvarige indlæggelser.
Der er mange positive tilbagemeldinger fra patienterne.
Set fra sundhedssystemets side er der færre liggedage og
systemet lever op til kravene om effektivitet og produktivitet. De pårørende betragtes som en ressource, som en
gevinst for patienten og nok også som en gevinst for de
sundhedsprofessionelle?
Men hvad siger de pårørende? Hvem tager sig af dem?
SKAL der være nogen, der tager sig af dem?
Sundhedsvæsenet overdrager opgaver som aldrig før til
patienten og de pårørende. Vi beder om, at der tages blodtryk, puls og temperatur på de rigtige tidspunkter. Vi beder
om observationer omkring indstikssteder. Vi beder om, at
der holdes øje med uregelmæssigheder af enhver art. Vi
beder om, at de holder hjemmet rent og at skarpe genstande benyttes med omhu på grund af blødningsrisiko. Vi
beder om, at besøgende ikke kommer i hjemmet, hvis de
er ramt af smitsomme sygdomme.
Hvordan er det mon at blive pålagt det ansvar som
pårørende? Og hvornår blev vi enige om, at opgaver, der
tidligere nærmest kun kunne varetages at specialuddannet
personale nu er blevet opgaver for lægmand?
Der vil helt sikkert være pårørende for hvem disse opgaver
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er naturlige. For andre vil de være en stor byrde. Og mange
pårørende ER under et stort pres.
Er det som pårørende lige så legalt at sige nej til at varetage alle disse opgaver og funktioner som det er at sige ja? Et
nej kan have store konsekvenser for hele behandlingsforløbet, der i nogle tilfælde vil betyde langvarige indlæggelsesforløb.
Den sparsomme forskning i omsorg for pårørende viser, at
de pårørende har nogle helt særlige behov. De pårørende

sikkerhed for den familie, som bærer en stor byrde og som
er både sorg- og kriseramt.
Sundhedssystemet – og en del patienter - opfatter de
pårørende som en ressource. Vi skal som sundhedspersonale have større fokus på de pårørendes egne behov, når
vi i højere og højere grad benytter os af den hjælp, som de
pårørende yder. Vi skaber slet og ret nogle nye behov for
supportive care for patienter og pårørende, når vi flytter
behandlinger fra sygehus til hjemmet.

”Er det som pårørende lige så legalt at sige nej til at varetage
alle disse opgaver og funktioner som det er at sige ja?”
er også ramt. De er ramt af sygdommen på deres helt egen
måde. De er tovholdere i et forløb, de er i krise, de tænker
”forbudte tanker”: Hvad sker der, hvis jeg bliver alene? Kan
jeg nogensinde finde en ny mand/kone? De kan ikke sove
af bekymring, de skal lave mad, de skal sørge for, at hjemmet fungerer. De skal være bindeled mellem omgangskreds og den syge, de er budbringere i forhold til gode og
dårlige beskeder OG de skal være sig selv.
Husker vi, som sundhedsprofessionelle, at vi står overfor
et menneske i dyb krise, når vi beder om hjælp til, at behandlingerne gives i hjemmet eller under mere ambulante
forhold? Husker vi, at vi pålægger de pårørende et stort
ansvar?
Husker vi, at disse plejerelaterede opgaver virker ind på relationen mellem patienten og den pårørende? En relation,
som på grund af sygdom og behandling i forvejen er under
pres?
I flere tilfælde stiller vi krav om, at der er en pårørende til
stede i de fleste af døgnets timer for overhovedet at tilbyde hjemmebehandling.
Udviklingen går stærkt, og vi ønsker ikke at stoppe den.
Og meget kan lade sig gøre. Vi må bare ikke glemme, at
vi stadig har med en hel familie at gøre. Vi skal sikre os,
at der er et sikkerhedsnet, vi skal sikre os, at alle får den
omsorg og det nærvær, de har brug for.
Derfor skal vi tænke på tværs! På tværs af sektorer og på
tværs af faggrænser. Der er en rivende udvikling i gang indenfor kræftbehandlingen. Vi både kan og vil rigtig meget,
og der stilles krav om, at vi også gør det. Så selvfølgelig
skal vi det. Vi skal også ”bare” huske, at behovene for at
blive set individuelt og som familie stadig er til stede. Måske mere end nogensinde. Der er ikke lige en sygeplejerske at stoppe på gangen, når man sidder hjemme i stuen
med alle sine spørgsmål. Der er ikke en sygeplejerske,
der lige ser, at man er fyldt til randen. Og derfor er der et
enormt behov for, at vi bliver meget bedre til at tænke på
tværs af sektorer og faggrænser. Vi skal have fat i socialrådgiveren i kommunen, vi skal sikre sammenhæng og

FSK
Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker (FSK)
har eksisteret siden 1980 - og er med ca. 1000
medlemmer et af de ældste og største faglige
selskaber under Dansk Sygeplejeråd.
Formålet med FSK er at udvikle og synliggøre
sygeplejens betydning indenfor kræftområdet.
Alle aktive medlemmer af Dansk Sygeplejeråd,
som er beskæftiget med kræftpatienter, kan
optages.
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Medicinrådet i fuld gang
med industrimøder

Ny formand for
hæmatologerne

16 konkrete tiltag skal nu omsætte
tankerne fra Kræftplan IV til virkelighed.
Patientansvarlig læge, HPV-vaccinationer, patientmedbestemmelse og rehabilitering er blandt de 16 nedslagspunkter.
Der bliver samlet tilført omkring 2,2 mia.
kr. i perioden 2017-2020 til en styrket
kræftindsats, hedder det i udspillet fra
KL, Danske Regioner og Regeringen. /SKA

Henrik Frederiksen, overlæge på Hæmatologisk Afdeling på Odense Universitetshospital, blev i marts måned valgt til ny
formand for landets hæmatologer ved
Dansk Hæmatologisk Selskabs generalforsamling. Henrik Frederiksen blev valgt
uden modkandidat og overtager posten
fra Lars Kjeldsen, der er overlæge og
klinikchef på Rigshospitalet. /SKA

Ny leder af
Fase 1 Enheden fundet

”Rigtigt mange patienter, vi kunne gøre mere
for”, siger sygehusdirektør Vagn Bach.
Foto: Region Sjælland

Lægemangel koster
Region Sjælland
700 millioner
Region Sjælland mangler 150 læger, og
det fører til, at patienter må sendes ud af
regionen eller på privathospital.
”De 700 millioner kroner svarer jo
næsten til et af vores små sygehuse,
det svarer til et budget lidt under det,
som er gældende i Nykøbing Falster. Så
det er rigtigt mange patienter, vi kunne
gøre mere for”, siger sygehusdirektør for
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse,
Vagn Bach, til TV Øst. /SKA

Sundhedsplatformen
i luften med tre
hospitaler mere
Amager og Hvidovre, Nordsjællands og
Bornholms hospitaler tog i marts Sundhedsplatformen i brug. Den umiddelbare
overgang er fundet sted planmæssigt,
rapporterer Rigshospitalet. /SKA
SKA Nyt

I februar satte en ny mand sig i chefstolen på Fase 1 Enheden på
Rigshospitalet. Det bliver overlæge Morten Mau-Sørensen, der har overtaget ledelsen efter professor og overlæge Ulrik Lassen. ”Jeg ser det som et
stort privilegium at skulle stå i spidsen
for at bringe en meget succesfuld enhed
videre”, siger Morten Mau-Sørensen til
Dagens Medicin. /SKA

Kræftplan IV sat i gang
16 konkrete tiltag skal nu omsætte
tankerne fra Kræftplan IV til virkelighed.
Patientansvarlig læge, HPV-vaccinationer, patientmedbestemmelse og rehabilitering er blandt de 16 nedslagspunkter.
Der bliver samlet tilført omkring 2,2 mia.
kr. i perioden 2017-2020 til en styrket
kræftindsats, hedder det i udspillet fra
KL, Danske Regioner og Regeringen. /SKA

Sammenlægning af
brystkirurgi på vej i
Region Hovedstaden
I regionens hospitalsplan 2020 er det
besluttet, at den brystkirurgiske sektion
på Rigshospitalet og Brystkirurgisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital skal
sammenlægges på Herlev og Gentofte
Hospital. Med samling af funktioner og
specialister styrkes de faglige miljøer
og giver Herlev og Gentofte Hospital en
markant profil på kræftområdet, skriver
Rigshospitalet. /SKA

Roskilde Universitets nye laboratoriebygning,
tegnet af Henning Larsen Architects.
Foto: RUC

Regionsrådsmedlem
foreslår lægeuddannelse
til RUC
Et socialdemokratisk regionsrådsmedlem
i Region Sjælland foreslår, at sjællænderne får egen lægeuddannelse, med placering på Roskilde Universitet. ”Hvis der
er politisk opbakning til forslaget om en
regionalt forankret lægeuddannelse, vil
Roskilde Universitet naturligvis gå aktivt
ind i et samarbejde med Region Sjælland
om at udvikle og etablere uddannelsen,”
siger prorektor Peter Kjær. /SKA

DCCC tager form
Danish Center for Comprehensive Cancer
Care har udpeget medlemmer til sit
faglige udvalg. Fra Region Hovedstaden
og Region Sjælland er udpeget prof. Hans
Hasselbalch, ledende overlæge Mads N.
Svendsen, SKA-leder og speciallægekonsulent Peter Michael Vestlev, klinikchef
Ulrik Lassen, prof. Lars Bo Svendsen og
prof. Inge Marie Svane. /SKA

EMA til Danmark?
Danmark ønsker at lægge billet ind på
EMA (European Medicines Agency), som
skal flytte fra London til et EU-land, når
Storbritannien træder ud af EU. Holland,
Sverige, Italien, Spanien, Frankrig og Polen er ifølge Reuters blandt de lande, der
også tilbyder at huse EMA fremover. /SKA
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Citat citat slut
Hvis korrekt at SP [Sundhedsplatformen, red.] vil stjæle 80% af tiden, mens kun 20% vil gå til patienten så da noget helt
galt #sundpol #dkpol
Sophie Løhde (V), minister for offentlig innovation, Twitter

@Camilla_Rathcke @DagensMedicinDK @sophieloehde Dejligt med alle disse holdninger til et vigtigt emne.
Har I også data?
Jacob Anhøj, overlæge, Diagnostisk Center, Rigshospitalet, Twitter

”Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det er møgirriterende med alle de fejl og mangler, der pt. er i systemet, men det er
en del af det fortsatte forbedringsarbejde”
Gitte Fangel, programdirektør, Sundhedsplatformen, i Dagens Medicin

”Hvis jeg kigger i krystalkuglen på sundhedsområdet, er det postfaktuelle samfund helt klart en af de største udfordringer, vi står over for lige nu. Man skal ikke undervurdere, hvor stor en udfordring det er. Og det bekymrer mig helt klart”
Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen, i Politiken

”Spinformuleringer og affejning af faglige argumenter tærer på tilliden. Det er vigtigt at opleve respekt for sin faglighed
og sunde fornuft – og for fakta”
Andreas Rudkjøbing formand for Lægeforeningen, ugeskriftet.dk

”I sundhedsvæsenet har vi en fornem tradition for at få tingene til at lykkes gennem samarbejde – på tværs af hospitaler,
organisatoriske rammer og mellem faggrupper. Og samarbejde er den eneste rigtige vej til at gøre Sundhedsplatformen
bedre. Sundhedsplatformen er kommet for at blive, så problemerne skal løses”
Leif Panduro Jensen, centerdirektør og Susanne Poulsen, vicedirektør, Rigshospitalet, i Dagens Medicin
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DEBAT

Jo, der ER behov
for kræftpatientens GPS
AF ELSE CARLSTEDT
Rådgivningsleder, sygeplejerske, Kræftens Bekæmpelse

Navigatortilbuddet er på ingen måde en trussel –
eller ligefrem skadelig – for fagligheden i sundhedsvæsnet, som Fagligt Selskab for Kræftsygeplejerskers formand Ditte Naundrup Therkildsen
skriver i det seneste nummer af SKA NYT. Ansvaret for fagligheden skal og kan kun placeres hos de
professionelle, som er eksperter inden for hvert
deres felt. Men udfordringen ligger naturligvis i, at
også de socialt sårbare kræftpatienter bevæger sig
mellem og uden for de professionelles enheder,
hvor det kan være ganske uoverskueligt at finde
rundt alene.
Ditte Naundrup Therkildsens indlæg havde
overskriften: Er ”der behov for GPS i kræftbehandlingen?” og hun skriver videre, at ”hvis vi som
sundhedsprofessionelle overlader selve relationsarbejdet – dét at møde patienter og pårørende
hvor de er, og dét at skabe sammenhæng i et
behandlingsforløb – til frivillige, mister vi en stor
del af vores faglighed og reduceres til sygeplejersker, der står for enkeltydelser.” De frivillige, som
Ditte omtaler, er Kræftens Bekæmpelses navigatorer, hvis kvalifikationer, opgaver og erfaringer, jeg i
dette indlæg ønsker at præcisere.
Baggrunden for Navigatortilbuddet
I 2012 imødekom Sundhedsstyrelsen – via Satspulje: Forebyggelse af ulighed i det behandlende
sundhedsvæsen – Kræftens Bekæmpelses ansøgning om midler (ca. 1 mio. kr.) til afprøvning af En
målrettet indsats til forbedring af kræftforløbet
for socialt udsatte kræftpatienter – kaldet Navigatorprojektet.
Baggrunden for projektet var blandt andet den
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øgede påvisning af social ulighed i såvel kræftforekomst som -overlevelse hos socialt dårligt stillede
mennesker, samt erkendelsen af at socialt udsatte
patienter i endnu højere grad end andre oplever
kræftforløbet som problematisk, og at de er i væsentlig risiko for suboptimal behandling i alle faser
af kræftforløbet.
Hvem er den socialt sårbare/udsatte kræftpatient, som tilbuddet retter sig imod?
Projektgruppens beskrivelse af den potentielle
målgruppe var den (nydiagnostiserede) enlige
kræftpatient, med et sparsomt eller intet netværk,
muligvis udenfor arbejdsmarkedet, en lav indkomst og en kort eller ingen uddannelse.
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Data fra de 145 første kræftpatient-navigatorforløb viser, at
· 68% er kvinder
· 79% er enlige
· 45% er over 60 år
· 90% er på offentlig ydelse eller pensionister
· 39% har ingen uddannelse og 20 % en kort
uddannelse
· 15% har en ikke-vestlig baggrund
· 67% har komorbiditet

·
·
·
·

80% af patienterne har haft behov for følelsesmæssig støtte og omsorg
58% af patienterne har haft behov for støtte til
at forstå information og vejledning
55% af patienterne har haft behov for hjælp til
at finde information
55% af patienterne har haft behov for at på
hjælp til at styrke netværket.

”et menneske, som agerer som den gode,
nærværende og empatiske pårørende,
som patienten ikke selv har.”
Hvem er så disse navigatorer?
Navigatorerne er overvejende mennesker, som
har forladt erhvervslivet efter at have arbejdet
inden for det pædagogiske, social- eller sundhedsfaglige område, og som har dedikeret ca. 3
ugentlige timer til denne frivilligopgave. Gennemsnitsalderen for navigatorerne er 60 år.
Alle navigatorer gennemgår et kursusforløb, der
indeholder oplæg om kræft og kræftbehandling,
rollen som bisidder, sociale rettigheder, empowerment, mødet og kommunikationen med kræftpatienter og om henvisningsmuligheder. Desuden
deltager navigatorerne i supervision samt i erfaog temamøder med relevante oplæg.

Kræftens Bekæmpelse er i gang med at udbrede
tilbuddet til hele landet og har navigatorkoordinatorer med base i henholdsvis kræftrådgivningerne
i Ålborg, Herning, Randers, Horsens, Århus, Vejle,
Odense, Næstved og Hovedstaden/Hillerød. I
skrivende stund, februar 2017, råder Kræftens
Bekæmpelse over cirka 120 navigatorer.
Og lad mig slutte med at give ordet til en navigatorpatient: ”Jeg har været så alene – der har
ingen været omkring mig – derfor har det været
afgørende med en navigator, der kunne guide mig
i systemet. Uden hende havde jeg ikke været her i
dag. Jeg havde givet op.”

Hvilke opgaver varetager en navigator:
Måske er den bedste måde at beskrive navigator
på denne: et menneske, som agerer som den
gode, nærværende og empatiske pårørende, som
patienten ikke selv har.
Resultaterne fra 145 navigatorforløb viser, at
· 87% af patienterne har haft behov for en
bisidder
· 88% af patienterne har haft behov for en at
tale med
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Hvordan kommunikerer man med alvorligt syge børn og deres pårørende?
Med en trænet psykolog og en skuespiller tilbyder SKA en introduktion til et
svært område, der kan give sundhedsprofessionelle værktøjer og øget forståelse. Vi opridser først, hvad forskningen
har at lære os om området – derefter
kaster vi os over øvelser og rollespil, der
kan ruste det daglige personale i deres
møder med de yngste patienter og deres
forældre og søskende. /SKA

Lær mere om kommunikation med syge børn via oplæg og rollespil.
Foto: Colourbox.com
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Dybere ind i sorgens væsen med SKA.
Foto: Colourbox.com
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Det er hårdt arbejde både at sørge og at
have med sørgende at gøre. De senere
år er sorg blevet genstand for debat:
Hvad er sorg? Hvem skal gøre hvad i
forhold til sorg? Hvilke tillægsord kan
man meningsfuldt sætte foran sorg? Og
hvad kan vi bruge denne viden til i det
kliniske arbejde med kræftpatienter?
Fordyb dig i sorgens væsen med kompetente oplægsholdere – og få gode faglige
samtaler med kollegaer. /SKA
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Godkendelser
fra FDA

Anbefalinger
fra EMA

Anbefalinger
fra KRIS

OPDIVO® (nivolumab)
til behandling af patienter med lokalt
avanceret eller metastatisk blærekræft,
hvor der er sygdomsprogression under
eller efter platinbaseret kemoterapi, eller
sygdomsprogression inden for 12 måneder
efter neoadjuverende eller adjuverende
behandling med platinbaseret kemoterapi
(februar, 2017)

Jylamvo (methotrexat)
til vedligeholdelsesbehandling af akut
lymfatisk leukæmi hos voksne og børn,
der er fyldt 3 år (januar, 2017)

Ibrance® (palbociclib)
i kombination med en aromastasehæmmer til patienter med metastaserende
brystkræft, som er hormonreceptorpositiv
og HER2-negativ (februar, 2017)

REVLIMID® (lenalidomid)
som vedligeholdelsesbehandling til myelomatosepatienter efter autolog stamcelletransplantation (februar, 2017)

Alecensa® (alectinib)
til 2. linjebehandling af patienter med
ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft
(NSCLC), som har oplevet sygdomstilbagefald efter behandling med crizotinib
(februar, 2017)

Keytruda ® (pembrolizumab)
til førstelinjebehandling af patienter med
lokalt fremskredent eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft med mere end 50
procent udtryk af PD-L1 (februar, 2017)
Lartruvo™(olaratumab)
i kombination med doxorubicin til førstelinjebehandling af sarkomer (februar,
2017)

OBS
Denne side er blot vejledende og til
almen orientering.
Den må ikke erstatte de mere
grundige tekster, der forefindes hos
de respektive agenturer m.m.
S. 35

SIDEN SIDST + INDTIL NÆSTE GANG

Kritisk tænkning er tilladt
I alt 12 yngre læger, patologer, forskerspirer og medicinstuderende
deltog i SKA’s statistikkursus.
Statistik kan give rigtig mange mennesker nervøse trækninger, også rigtig
mange læger. SKA har i februar og marts
måned afholdt et statistikkursus over to
moduler, hvor især yngre læger deltog.
En af hovedpointerne i kurset var, at
det er tilladt at bruge sund fornuft, når
man det pludselig fyger én om ørerne
med p-værdier, multivariate analyser og
Kaplan-Meier kurver. Statistisk evidens
og klinisk relevans er ikke synonymer,

fastslog speciallæge Jon K. Bjerregaard,
der snart rykker fra Odense Universitetshospital til Rigshospitalet som GI-onkolog.
”Jon har overblik og forståelse for de her
ting, og han kunne formulere det, så man
fik en ret god grundlæggende forståelse,”
siger I-læge Anders Nøhr til SKA NYT efter
kurset. ”Jeg er positivt overrasket over,
at det blev så godt forklaret. Man kan
komme langt med at være lidt kritisk og
stole lidt på sin egen fornuft.” /SKA
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SKA arbejder på fremover at annoncere yderligere kurser i forskningsmetode og
kritisk litteraturlæsning i samarbejde med speciallæge, ph.d. Jon K. Bjerregaard.
Foto: SKA

Statistisk evidens og klinisk relevans er ikke synonymer, gjorde kliniker-underviseren sine kursister opmærksom på.
Foto: SKA
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Jon K. Bjerregaard Foto: Christina Rex
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Næste nummer: Post-ASCO!

”en super tur, som gav inspiration til videre engagement i forskning og blod på
tanden for igen at komme ud i verden og møde kollegaer og blive inspireret til nye
projekter”
Caroline Brenner Thomsen, reservelæge, ph.d.-studerende, Vejle Sygehus,
oplægsholder til Post-ASCO 2016.
Foto: Kaare Smith

I næste nummer af SKA NYT giver vi det meste spalteplads til
en buket yngre læger, der har været på ASCO i Chicago for at
samle ny viden om et bestemt diagnoseområde. De præsenterer også deres fund – med supplement fra mere erfarne
onkologer – på symposiet Post-ASCO, der løber af stablen d.
16. juni på IDA Mødecenter. Du kan tilmelde dig arrangementet på www.skaccd.org
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Konferencekalender
4/5-2017
- 5/5-2017

NSGO Annual Meeting
Helsinki, Finland

4/5-2017
- 6/5-2017

ELCC European Lung Cancer Conference
Bruxelles, Belgien

5/5-2017
- 8/5-2017

ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2017
Genève, Schweiz

22-6-2017
- 24-7-2017

MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer
Washington DC, USA

28/6-2017
- 1/7-2017

ESMO 2017 Congress
Barcelona, Spanien

9-11-2017
-11-11-2017

SIOG Annual Conference
Warszawa, Polen

Kender du til en relevant konference eller lignende, vi skal medtage på siden her?
Send dit tip til henrik.reinberg.simonsen@regionh.dk
SKA Nyt
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Kommende kurser fra SKA
4-5-2017

Kræft i et ulighedsperspektiv
Hotel Admiral, København
INGEN LEDIGE PLADSER

17-5-2017

Smertebehandling af kræftpatienter - fra lidelse til lindring
Hotel Admiral, København
FÅ LEDIGE PLADSER

22-5-2017

Børnepalliation og kommunikation
Hotel Kong Arthur
INGEN LEDIGE PLADSER

16-6-2017

14. Post-ASCO Symposium
IDA Mødecenter

11-9-2017

Sorg og sørgende - i klinisk arbejde med kræftpatienter
Hotel Admiral

25-9-2017
- 27-9-2017

Palliation
Hotel Admiral

27-9-2017

Mødet med kræftpatienten i kommunerne: modul 1
Hotel Kong Arthur

5-10-2017

Bivirkninger til immunterapi - med cases
Comwell, Aarhus

9-11-2017

Mødet med kræftpatienten i kommunerne: modul 2
Hotel Kong Arthur
Med forbehold for ændringer og nye kurser.
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Hvad er SKA?
Sammenslutningen af kræftafdelinger i Østdanmark, SKA, blev oprettet i 1996.
SKA præsenterer viden om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til
medarbejderne i sundhedsvæsenet og til offentligheden, herunder patienter
og pårørende.
SKA afholder kurser og møder inden for forskellige aspekter af klinisk onkologi.

SKA er en non-profit organisation, finansieret
af Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Besøg SKA på
www.skaccd.org

