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Året går på hæld, julemåneden nærmer
sig. Det er lysenes tid, men for SKA er
lysene ved at blafre ud.
Region Hovedstaden har udmeldt, at
man ikke ønsker at støtte SKA økonomisk fremover, det vil sige fra engang i
2018. Det er en udmelding, der skal tages
stilling til, når det nye regionsråd træder
sammen den 19. december.
Dette sker på et tidspunkt, hvor SKA står
stærkere end længe.
SKA har haft et af sine mest succesrige år
med – i skrivende stund, inden årsmødet
– indtil videre 18 kurser besøgt af 630
kursister. Der er foretaget en opdatering
af protokoldatabasen, således at den
er up-to-date takket være de to medicinstuderende Rebecca Margolinsky og
Sirin Haddad og overlæge Gosia Tuxen,
som har ledet dette arbejde. Vi har haft
speciallæge i onkologi, AC-medarbejder
Birgitte Seierøe til at gennemgå vores
medicamina-håndbog, som hun er ved at
transformere til en moderne e-baseret
håndbog med løbende opdatering.
SOTA – SKA’s såkaldte State Of The
Art-kurser– fandt sted for første gang
på Nordsjællands Hospital, Hillerød i oktober, under kyndig ledelse af overlæge
Claus Kamby. SOTA er et program, hvor
SKA organiserer undervisning decentralt
på de enkelte sygehuse i form af 2-3 timers gå hjem-møder og det første kursus
havde med cirka 40 fremmødte en god
start med dialog og erfaringsudveksling.

Næste kursusdag er den 11. januar på
Rigshospitalet, og herefter går turen til
Herlev og Næstved senere i foråret 2018.
Senere fortsætter vi i de øvrige diagnoseområder.
Håber vi.
Region Sjælland har meldt ud, at man
gerne vil overtage SKA og fortsætte
virksomheden således, at vi fortsat kan
betjene de Sjællandske Kræft Afdelinger
(SKA) med undervisning, databaseservice og medicamina-håndbog. Region
Sjælland overgår til Sundhedsplatformen
den 25. november, og dette sjællandske
samarbejde kan understøtte behovet for
en fælles undervisningsindsats. Selv om
Region Hovedstaden vil trække sig ud
af det formaliserede samarbejde i SKA,
regner vi stadig med, at vi vil have Region
Hovedstaden blandt vore kunder til vore
kurser.
Den 30. november har vi årsmøde. Velkommen til det. Vi glæder os over, at over
100 engagerede sundhedsprofessionelle
i skrivende stund allerede har tilmeldt
sig, hvad der kan ende med at blive det
sidste årsmøde i SKA – men som også kan
være det første møde, hvor Fugl Føniks i
form af et Region Sjælland-baseret SKA
kan lette.
SKA´s mission er at styrke de sundhedsprofessionelle indenfor kræftbehandling.
Vi håber, at denne mission kan fortsætte.

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
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Nyt tidsskrift med fokus på PRO
Et nyt tidsskrift med specifikt fokus på PRO
(patient reported outcomes) er netop blevet
lanceret. Det hedder Journal of Patient-Reported Outcome Measures
og er sponsoreret af International
Society of Quality of Life
Research. /SKA

Studie påviser anvendeligheden af
elektronisk patientrapportering
Et nyt dansk pilotstudie har testet den tekniske gennemførlighed og kliniske anvendelighed af elektronisk patientrapportering (PRO), og konklusionen er klar: Elektronisk patientrapportering kan forbedre kliniske arbejdsgange og styrke
dialogen mellem læge og patient. Og så er metoden
– trods mindre tekniske udfordringer – gangbar
i praksis. Studiet er designet af overlæge, dr.
med. Helle Pappot og er en videreførelse af
et innovationsprojekt, som er udført på
Rigshospitalet. /SKA
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ESMO 2017:
flere nyheder inden for malignt
melanom og lungekræft
Immunterapien skaber nye fremskridt – og nye økonomiske hovedpiner.
SKA’s overlæge Fahimeh Z. Andersen ser spændende perspektiver inden for
blandt andet Whole Genome Sequencing.
ESMO 2017 Congress var lige som
sin forgænger i København en global
begivenhed; denne gang deltog 24.000
onkologisk nysgerrige fra 131 lande.
1736 abstracts nåede igennem nåleøjet,
55 blev publiceret som late breaking
abstracts.
ESMO fremhæver blandt andre
følgende studier:
· PACIFIC: ny immunterapeutisk
standardbehandling til lokalt
avanceret, ikke-resektabel stadie
III NSCLC
· COMBI-AD: ny adjuverende
behandlingsmulighed for højrisiko
malignt melanom
· CheckMate 238: forbedret
adjuverende behandling til patienter
med resekteret stadie III/IV melanom
med høj risiko for relaps
De positive resultater fra PACIFIC-protokollen betyder, at flere patienter kan få
gavn af durvalumab, og det
medfører øget pres på både
ambulatorierne og samfundsøkonomien, fortæller onkologisk overlæge Tine McCulloch
til Onkologisk Tidsskrift.
”Som det er nu, ser vi patienterne en måned efter
kemostråling og derefter hver
tredje måned. Patienter, der
får durvalumab, kommer hver
14. dag og får behandling.
Det kommer til at lægge ekstra pres på vores organisation, blandt andet i forhold til
antallet af ambulante besøg.
Resultaterne kommer helt
SKA Nyt

sikket til at medføre ændringer inden for
en overskuelig fremtid, så det kan vi godt
begynde at forberede os på,” siger Tine
McCulloch.

Whole Genome Sequencing
SKA’s uddannelsesansvarlige overlæge
Fahimeh Z. Andersen deltog ligeledes
i ESMO. Hun fremhæver blandt andet resultatet af en ”multi drug and a
multi-tumour clinical trial”. Et hollandsk
studie med deltagelse af mere end 40
hospitaler, som systematisk opsamler
biopsier fra metastatiske kræftpatienter,
som derefter blev analyseret ved Whole
Genome Sequencing (WGS) og indført i
en database, der nu omfatter ca. 2.000
personer som er behandlet for alle
mulige typer kræftformer. ”Resultatet
af dette studie viser, at ikke alene denne
type forsøg er muligt, men også det potentiale, der ligger i at kunne identificere

patientsubgrupper, der kan få gavn af
eksisterende lægemidler uden for deres
registrerede indikation. Denne slags forsøg giver os mulighed for at forstå, hvad
det er, der driver cancer, og øger vores
muligheder for efterfølgende behandling af det, og ikke bare behandling i det
organ, som canceren er opstået i. Dette
er kun begyndelsen på noget, som vi forhåbentlig ser mere til i fremtiden og har
selvfølgelig stor betydning for en mere
optimal selektion af patienter, som kan
have gavn af den specifikke behandling”,
siger Fahimeh Z. Andersen.

Også fokus på forebyggelse og
biosimilære lægemidler
Derudover betonede mange præsentationer, sikkert også i lyset af de dyre
behandlinger, vigtigheden i forebyggelse.
”40 % af alle kræfttilfælde kan forebygges”, sagde professor Josep Tabernero
i en pressemeddelelse. ”Onkologi er ikke kun medicin. Vi
skal også understrege betydningen af livsstilsændringer,
som kan reducere cancerincidensen”. Også biosimilære
midler blev hyppigt omtalt
som en gyldig option til at
lette omkostningsbyrden i
kræftbehandlingen. Næste
ESMO bliver i München fra 19
til 23. oktober, 2018. /SKA

”Onkologi er ikke kun medicin. Vi skal også understrege betydningen af livsstilsændringer, som kan
reducere cancerincidensen”. Foto: ESMO
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Telemedicin på vej til prostatakræftpatienter
i Region Sjælland
Sjællands Universitetshospital, Næstved opruster inden for PRO og telemedicin med
inspiration fra årets banebrydende studier på ASCO.

HENRIK REINBERG SIMONSEN, informationsmedarbejder, SKA

Fra ASCO i Chicago i juni til prostatakræftpatienter bosat i Kalundborg og
Holbæk samme efterår.
Udviklingen inden for telemedicin bevæger sig hurtigt. Overlæge Niels Henrik
Holländer var som mange andre på dette
års ASCO forbløffede over resultaterne
fra et amerikansk PRO-studie, hvor patienter selv har rapporteret symptomer
ad elektronisk vej.
Også studier i telemedicin offentliggjort
til den amerikanske kræftkongres viste
farbare, elektroniske ruter for Sjællands
Universitetshospital, der behandler
kræftpatienter bosat omkring blandt
andet Kalundborg og Holbæk. Fremover
vil Niels Henrik Holländer, sådan lyder
oplægget, føre konsultationer via internettet med sine fjernt bosatte prostatakræftpatienter i ambulant behandling.
”Patienterne vil det meget gerne”, fortæller han til SKA NYT. Den identificerede
patientgruppe, som er i sigtekornet til at
indgå i forsøget, modtager kun behandling i form piller, som kan udleveres
decentralt, så patienterne slipper for at
tage køreturen til Næstved.

Mindre rejsetid til patienterne
Overlægen har i samarbejde med
kollegaerne Anne Juel Jensen og Redas
Trepiakas foreslået hospitalsdirektionen,
at hans torsdagsambulatorium omlægges
til telemedicinsk ambulatorium, hvor patienter med særlig lang rejse til Næstved
prioriteres i første omgang. Videokonferencen er allerede afprøvet internt på
afdelingen i Næstved ved hjælp af app’en
Cisco Jabber, og det er også muligt at
dele billeder og laboratorieprøver på
skærmen. Sundhedscentret i Kalundborg
og det fælles medicinske ambulatorium i

Holbæk har kippet med flaget og er villige
til at levere den nødvendige teknik, fortæller Niels Henrik Holländer. ”Hvis det
skal laves helt state of the art, koster det
40.000 ude i afdelingerne, men det vil de
nok også gerne betale. Først prøver vi det
quick and dirty.”

Opmærksomhed fra it-giganter
Ekstra Bladet bragte lige efter ASCO et
interview med Niels Henrik Holländer og
overlæge Peter Michael Vestlev (i øvrigt
henholdsvis formand og lægelig leder af
SKA) om PRO-tankegangens potentialer.
Artiklen førte til flere henvendelser fra
it-udviklere, der også har fået færten af
noget stort og spændende. Både Apple
og Samsung har henvendt sig efter at
have læst interviewet med de begejstrede overlæger i formiddagsavisen, og Niels
Henrik Holländer skal have møder med
repræsentanter fra teknologigiganterne.
PRO, PRE og telemedicin er efter alt at
dømme områder i vækst. Og Region Sjælland er godt med fra begyndelsen.

Mindre transporttid for kræftpatienterne kan blive
en af mange bonusser ved telemedicinske tiltag som
dem, der i øjeblikke arbejdes på i Region Sjælland.
Foto: Colourbox.com

PRO eller PROM?
Patient Reported Outcomes (PRO)
beskriver patientens helbredstilstand,
herunder fysiske og mentale helbred,
symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau.
I international og dansk litteratur
ses både betegnelsen PRO og PROM
(Patient Reported Outcome Measures).
PRO er den hyppigst anvendte betegnelse og bunder i en tradition fra primært amerikansk lægemiddelforskning
og fra forskning i livskvalitet.
PRE
Patient Reported Experiences (PRE)
beskriver patienters tilfredshed og
oplevelse med sundhedsvæsenet. I
Danmark rapporteres disse eksempelvis i den Landsdækkende Undersøgelse
af Patientoplevelser, kaldet LUP.
(Kilde: Partnerskab om PRO)

3 vigtige studier
fra ASCO:
Telemedicine: Expanding Acces to All
Adam P. Dicker et al
Overall survival results of a randomized trial assessing patient-reported
outcomes for symptom monitoring
during routine cancer treatment
(NCT00578006)
Ethan Batch et al
Mobile Patient-Reported Outcome
(PRO) Assessment to Drive Adherence
Jim Heather
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Digitalt assisteret version
af Guidet Egen-Beslutning (GEB)
på Sundhed.dk
Mange patienter efterspørger en mere fleksibel intervention, da de er udfordret af stort
tidsforbrug på hospitaler og til transport. Et digitalt tilbud vil gøre det lettere for patienterne at deltage i de empowerment-baserede samtaler i dagligdagen.
METTE LINNET OLESEN, klinisk forsker og sygeplejespecialist, ph.d.
VIBEKE ZOFFMANN, forskningsleder, sygeplejerske ph.d.,
Gynækologisk Klinik & Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed
JAKOB UFFELMANN, enhedschef, sundhed.dk

GEB er et eksempel på, at forskning kan
have stor impact på den kliniske praksis.
Det er en empowerment-baseret metode, som understøtter refleksion, fælles
beslutningstagning og problemløsning.
Patienterne, og ofte også deres pårørende, udfylder refleksionsark, enten på papir eller digitalt på Sundhed.dk, inden et

taler og til transport. Et digitalt tilbud vil
gøre det lettere for patienterne at deltage i de empowerment-baserede samtaler
i dagligdagen.
Med en bevilling i august 2016 fra
Sundhedsstyrelsen blev det muligt at
gøre alvor af planerne om at digitalisere
metoden.

ningsvist med fokus på unge med inkontinens og kroniske smerter. Den kendsgerning, at den analoge GEB i forvejen var
udviklet til en lang række patientgrupper,
kombineret med de muligheder, det
digitale medie faktisk rummer, åbnede
imidlertid for et endnu større perspektiv.
Ved at tage udgangspunkt i en generisk

”Der arbejdes på kortere sigt hen imod, at alle patienter og
sundhedsprofessionelle på Region Hovedstadens hospitaler får adgang
til den digitalt assisterede version af GEB. På længere sigt er det
målsætningen, at interventionen bliver et nationalt tilbud.”
fleksibelt antal samtaler afholdes med en
sundhedsprofessionel, som er uddannet i
metoden. Når parterne mødes enten ansigt til ansigt og/eller via en videosamtale, tages der afsæt i de udfyldte ark – det
vil sige dét, som fylder hos den enkelte
patient (se også SKA NYT 4/2017).

Hvorfor skal interventionen
digitaliseres?
GEB er anvendt i samarbejdet med
patienter indenfor en række forskellige
sygdomme fra diabetes til skizofreni, idet
effekten af papirversionen er undersøgt i 6 randomiserede forsøg og i flere
kvalitative evalueringer. Mange patienter
har efterspurgt en mere fleksibel version,
som kunne tilgås fra hjemmet, fordi de er
udfordret af stort tidsforbrug på hospiSKA Nyt

Udviklingsprocessen
Fra februar-september 2016 undersøgte
vi mulighederne for, om et privat IT-firma
kunne udvikle en digital GEB version.
Forskellige udfordringer opstod. Især da
vi blev præsenteret for omkostningerne
til hosting, der ville stige i takt med antal
brugere, blev vi betænkelige. Muligheden
for at få en nationalt tilgængelig digital
GEB blev således afgørende for, at vi valgte at indgå i et samarbejde med Sundhed.
dk om udvikling og hosting af en sådan.

Generisk version bliver
diagnosespecifik, når et konkret
patientforløb oprettes
Udviklingen påbegyndtes i september
2016 og fortsatte over hele 2017 med
aktør- og interessentanalyser og indled-

digital version er det faktisk blevet muligt
at oprette en lang række sygdoms- eller
tilstandsspecifikke versioner blot ved at
hente den ønskede tilstand fra en liste,
hvorved det relevante ord automatisk
indgår på alle ark. Herudover indsættes
kun et enkelt ark, som er sygdomsspecifikt og omhandler patientens motivation
for forandring.

Foreløbig brugerfeedback fra unge
og tidligere kræftpatienter
De foreløbige refleksionsark er testet af
unge samt af 5 kvinder, som tidligere er
behandlet for gynækologisk kræft. De
var enige om, at det vil være en god idé
at kunne udfylde refleksionsark digitalt.
Enkelte fremhæver dog, at de synes,
papirløsningen stadig skal være mulig
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som et alternativ. De påpegede steder i
arkene, hvor funktionaliteten med fordel
kunne forbedres.

Hvilke diagnoser er omfattet
af den digitalt assisterede version
1 af GEB?
Et pilotstudie på Sundhed dk. vil afprøve
feasibiliteten af digitalt assisterede samtaler på tilstandene: diabetes, kræft, gigt,
KOL, smerter, inkontinens, fertilitetsbehandling, endometriose og overvægt.
Der er planlagt et randomiseret studie
– udgående fra Gynækologisk klinik på
Rigshospitalet – som skal undersøge effekten af den digitalt assisterede version
blandt gynækologiske kræftpatienter.

Både patient og den sundhedsprofessionelle logger på med
deres NemID
Man tilgår interventionen via sit sundhedsprofessionelle NemID og opretter et
specifikt forløb med sin patient. Herefter
logger patienten på med sit NemID, udfylder de digitale ark og gemmer dem. De
kan vælge at mødes face-to-face eksempelvis første gang og dernæst afholde de
øvrige samtaler via video og skærmdeling
af de udfyldte ark.

Først tilgængelig i forskningsøjemed - på sigt et nationalt tilbud
Interventionen bliver i første omgang tilgængelig for forskere og klinikere, som er
omfattet af en dataanmeldelse godkendt
af Region Hovedstaden. Andre regioner
kan få adgang til interventionen, men
skal i så fald selv være dataansvarlige for

de data, som vedrører deres patienter.
Der arbejdes på kortere sigt hen imod, at
alle patienter og sundhedsprofessionelle
på Region Hovedstadens hospitaler får
adgang til den digitalt assisterede version
af GEB. På længere sigt er det målsætningen, at interventionen bliver et nationalt
tilbud.

Blended learning i GEB
Fordi interventionen udbredes nationalt
er det vigtigt, at uddannelsen af de sundhedsprofessionelle bliver tilgængelig og
fleksibel. Sammen med Region Hovedstadens Center for HR – sektionerne for
Læringsteknologi samt Efteruddannelse
og Kompetenceudvikling – er der derfor
ved at blive udviklet et blended læringsprogram i GEB bestående af e-learning
moduler og to fremmødedage. Kurset
udbydes nationalt i 2018.

Interventionen, som den ser ud i dette udviklingsstadie på Sundhed.dk.
Den udvikles og justeres stadig, så mindre ændringer kan stadig forekomme,
understreger ophavsmændene til studiet.
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Årets WCLC afholdt i Japan bød på mange opmuntrende nyheder for lungekræftpatienter.
På billedet her er vi med til åbningsceremonien i Yokohama. Foto: Jon Benjamin .

Verdenslungekongressen
i Yokohama: flere lyspunkter
for lungekræftpatienter
Behandlingsambitionerne bliver højere og vi tænker i et længere perspektiv
om lungekræft som en kronisk sygdom, man kan leve med.

EDYTA URBANSKA, afdelingslæge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Tobaksindustrien gør en indsats
Hvad prævention angår, herunder rygning, viser det sig, at den sociale bevidsthed er blevet større. Der gøres også en
vis indsats af tobaksindustrien i form af
e-cigaretter (såkaldte HNB/heat not burn
sticks), der er blevet meget populære
verden rundt. I sammenligning med cigaretter er der et væsentligt fald i mængden af giftige stoffer, der frigives med
e-cigaretter, hvilket kan have indflydelse
på forekomsten af lungekræft.

3. generation EGF-TKI rykker;
plasmabiopsier
Resultater af FLAURA studiet med Osimertinib som 1. linje versus SoC (standard of care) hos patienter med plasma
biopsi (ctDNA liquid biopsy) detekterede
SKA Nyt

aktiverede EGFR mutationer viste superiority af Osimertinib med 56% reduktion
af progressionsrisikoen, samt en god
konkordans mellem vævs- og plasmabiopsi. Der blev også udviklet et ”IASCLC
consensus statement on liquid biopsy”,
der forventes at udkomme i Journal of
Thoracic Oncology i slutningen af 2017.
Til en meget inspirerende ”pro og contra
session” hørte vi om fordelene ved plasmabiopsi: plasmabaseret biomarkørtest
er pålideligt og hurtigt, på den anden
side er der forsat mange fordele ved
tumorbiopsi. Konklusionen af diskussionen blev, at begge metoder er komplementære, særligt ved negativ plasmatest
(hvor alle kloner ikke cirkulerer), eller
hvor ændring af fænotypen mistænkes.

Gefitinib i adjuverende øjemed
giver længere DFS, men ingen
overlevelsesgevinst
Data fra ADJUVANT-studiet med Gefitinib
250 mg x 1 dagligt i 24 måneder versus
standard kemoterapi med 4 serier Cisplatin og Vinorelbine hos radikalt opererede
stadie II-IIIA EGFR-muterede NSCLC patienter viser klar gevinst i Gefitinib armen
med median DFS 28,7 versus 18.0 måneder i kemoterapiarmen. De fleste patienter har dog fået recidiv ved 48 måneders
kontrol og 3-års DFS var kun 34% med
Gefitinib versus 27% i kemoterapiarmen.
Desuden var 64% af patienterne i dette
studie i stadie IIIA, hvoraf kun 39% var
behandlet med kemoterapi, heri er en
veldokumenteret fordel. Undersøgelsen
kommer umiddelbart ikke til at ændre
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vores praksis, indtil vi ser OS data, men
i situationer, hvor patienten ikke kan få
kemoterapi, understøtter ADJUVANT-data stærkt, at EGFR-TKI behandlingen er
bedre end ingen behandling. Indtil videre
tyder studiet på, at Gefitinib kan udskyde
recidiv, men det forbedrer ikke overlevelsen. Dette forsøg understreger også
grænserne for EGFR-TKI, der ikke er i
stand til endeligt at udrydde EGFR-muterede kloner, sandsynligvis på grund af
induktion af adaptiv resistens. Grundet
den ekstremt høje recidivrate bør denne
adjuverende behandling snarere kaldes
tidlig indledning af behandling for okkult
metastatisk sygdom.

ALK-positiv NSCLC: Hvad skal der til
for at anvende den mest optimale
ALK-TKI sekvensering?
En stor del af diskussionerne var dedikeret ALK-positiv NSCLC, særlig i lyset af
tilgængeligheden af mange ALK-hæmmere. Vi ved nu, at Crizotinib og Ceritinib
er bedre end kemoterapi med hensyn
til PFS og OS. Imidlertid er Alectinib og
andre næstegenerations ALK-TKI’ere
bedre end Crizotinib, når det kommer til
PFS. Crizotinib efterfulgt af andre linjer
af ALK-TKI fører til 4-års overlevelse hos
cirka 50% af patienterne. Dog er aktiviteten af andre end Crizotinib ALK-TKI i
det centrale nervesystem langt bedre. En
anden vigtig pointe er, at der er diverse

resistensprofiler, der udvikler sig under
diverse ALK-TKI, og i den rækkefølge man
vælger. Ved 2. og 3. generation af ALK-TKI
som 1.linje, kan der forventes stigende
frekvens af ALK-resistensmutationer og
risikoen for G120R mutation ligger på
40-65% versus 10% under Crizotinib som
1. linje. Omvendt er der kun cirka 30% af
ALK-patienter, der udvikler ALK-resistensmutationer og de fleste tumorer, der er
resistente over for Crizotinib, forbliver
ALK-afhængige og responderer på næste
generationer af ALK-TKI. Jo flere linjer vi
behandler ALK-positive patienter med,
bliver afhængigheden af ALK-signalering
mindre og tumorheterogenitet spiller
en større rolle. Derfor anbefaler man at
foretage plasma- eller vævsbiopsi ved
systemisk progression med henblik på at
prøve at finde resistensmekanismen og
tilpasse videre behandling.

I ATLANTIC-studiet for ALK-positiv NSCLC
så man en lav responsrate ved PD-L1 >
25%. Der var et lavt niveau af både PD-L1
ekspression og infiltrerende CD8+ T celler
samt lav tumormutations byrde – det vil
sige, at de faktorer, der kan favorisere
respons under immunterapi, kan ikke
findes hos ALK-patienter. I figur 1 herunder er der vist flere fase III-studier af
checkpoint inhibitorer kombineret med
kemoterapi i gang.

Immunterapi: flere anvendelsesområder og kombinationer
Data fra Keynote-021 studiet med Pembrolizumab, Carboplatin og Alimta versus
kemoterapi alene i 1.linje for stadie IIIB/
IV NSCLC patienter har vist større effekt
ved kombinations-armen: OS ved 18 måneder var 70% i kombinationsarmen versus 56% i kemoterapiarmen. På baggrund
af dette studie har FDA givet fremskyndet
godkendelse for Pembrolizumab i kombination med kemoterapi i 1. linje.

IASLC 18TH
WORLD CONFERENCE
ON LUNG CANCER
15-18. oktober,
Yokohama, Japan

Figur 1: Igangværende fase III-studier af checkpoint inhibitorer kombineret med kemoterapi.
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Det første SOTA-kursus fandt sted på
Nordsjællands Hospital, Hillerød i oktober, 2017.
Første udgave nåede omkring brystkræft:
neoadjuverende behandling, kirurgi
og rekonstruktion
Fotos: Kaare Smith

SKA’s lægelige leder Peter Michael
Vestlev introducerede SOTA-konceptet: state of the art-kurser, som finder
sted ude på medlemsafdelingerne.

Nordsjællands Hospital, Hillerød.

Overlæge Eva Harder fra Herlev Hospital bidrog
med det onkologiske perspektiv på brystkræftbehandlingen.

Professor Niels Kroman fra Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse gjorde
forsamlingen klogere på kirurgisk behandling af brystkræft.

Overlæge, plastikkirurg Rikke Bredgaard fulgte hele dagens program,
inden hun selv præsenterede sit eget arbejdsområde

SKA Nyt

Overlæge, dr.med., Claus Kamby er
mødeleder og moderator.

Kurset fandt sted kl. 16.00 og der var en bid mad og
lidt forfriskninger derefter.
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Lungekræft og radioterapi:
en opdatering
Der var ingen store nyheder på WCLC 2017 inden for radioterapi.

GITTE FREDBERG PERSSON, overlæge, ph.d., Rigshospitalet

Der var skuffende få nye resultater inden
for radioterapi på WCLC i Yokohama.
Nedenfor gennemgås et enkelt randomiseret fase III-studie, der undersøgte
stereotaksi versus konventionel radioterapi. Herudover var der livskvalitetsdata
fra PACIFIC-studiet, der undersøgte
adjuverende immunterapi efter konkomitant kemoradioterapi til ikke-småcellet
lungekræft (NSCLC).
David Hall præsenterede data fra
CHISEL – et australsk/newzealandsk fase
III-studie. I CHISEL blev patienter, med
biopsi-verificeret NSCLC, der enten ikke
var egnede til eller afstod fra operation,
randomiseret 2:1 til enten SABR (stereotactic ablative radiotherapy) med 54 Gy
I 3 fraktioner eller 48 Gy i 4 fraktioner
(afhængig af nærhed til brystvæggen) og
konventionel radioterapi (CRT) med (66
Gy i 33 fraktioner eller 50 Gy i 20 fraktioner). Det primære endemål var frihed fra
lokal progression. Der blev inkluderet 101
patienter, 66 til SBR og 35 til CRT med en
opfølgningstid på minimum 2 år. Resultatet var, at der var signifikant højere frihed
fra lokal progression i SABR-gruppen med
en HR på 0.29. Lokal progression var 10

% i SABR armen og 40 % i CRT armen ved
2 år. Overlevelsen var også signifikant
bedre i SABR-armen med en HR på 0.51.
Studiet er det første til at vise en forbedret overlevelse ved SABR sammenlignet
med CRT og understøtter således den anvendte kliniske praksis. Desværre var en
ikke-nærmere angivet andel af patienter i
standardarmen behandlet med en suboptimal dosis nemlig 50 Gy i 20 fraktioner, hvilket svækker resultatet.
Rina Hui præsenterede patient-rapporterede livskvalitetsdata (QoL) fra PACIFIC
studiet. PACIFIC-studiet blev præsenteret
på ESMO i Wien i år og studiet randomiserede 713 patienter med stadium
III NSCLC, der ikke havde progredieret
på konkomitant kemoradioterapi til 1
års behandling med PD-L1 hæmmeren
durvalumab eller placebo. Studiet viste,
at behandling med durvalumab øgede
den progressionsfri overlevelse fra 5.6
måneder til 16.8 måneder sammenlignet
med placebo. De patientrapporterede
livskvalitetsdata omfattede fysisk formåen, symptomer og global QoL score
og blev undersøgt ved hjælp af EORTC
QLQ-C30 spørgeskemaet, hver 4.-8.

Skuffende få nye resultater inden for radioterapi. Foto: Jon Benjamin

uge. Over 80 % af patienterne svarede
på skemaerne. Baseline QoL score var
sammenlignelig mellem de to behandlingsarme og der var ingen forskel i QoL i
de to arme henover behandlingsforløbet,
fraset appetit og smerte, der var bedre i
durvalumab-armen. Generelt så man en
bedring i symptomer fra baseline henover behandlingsforløbet, hvilket tolkes
som bedring af de radioterapi-relaterede
bivirkninger.

De to studier
gennemgået i artiklen
OA 01.01 - A Randomized Trial of SABR
vs Conventional Radiotherapy for
Inoperable Stage I Non-Small Cell Lung
Cancer: TROG 09.02 (CHISEL) Presenting Author(s): David L Ball. Author(s):
T. Mai, S.K. Vinod, S. Babington,
J.D. Ruben, T. Kron, B. Chesson,
A. Herschtal, A. Rezo, C. Elder, M. Skala,
A. Wirth, G. Wheeler, A. Lim,
M. Vanevski, M. Shaw
PL 02.02 - Patient-Reported Outcomes
with Durvalumab after Chemoradiation in Locally Advanced, Unresectable
NSCLC: Data from PACIFIC. Presenting
Author: R. Hui. Author(s): M. Özgüroğlu,
D. Daniel, D.V. Baz, S. Murakami,
T. Yokoi, A. Chiappori, K.H. Lee,
M. De Wit, B. Chul Cho, J.E. Gray,
A. Rydén, L. Viviers, L. Poole,
P.A. Dennis, S.J. Antonia

S. 11

VIDENSKAB + KLINIK

flot
ndet ng
u
r
g
ga
lder
redje r til
afho
for t
l
SKA
ge
e
n
s
i
g
spør
ivirkn
liver
efter us om ’B e gang b
t
s
s
r
sit ku rapi’, næ aj, 2018
te
n
.m
u
3
.
imm
nse d
e
d
iO

Sygepleje på
WCLC 2017 i Yokohama
SKA’s projektsygeplejerske har blandt andet internationale
immunterapeutiske retningslinjer med hjem fra Japan.

MARIANNE CUMBERLAND, projektsygeplejerske, SKA og internationalt ansvarlig, FSK

WCLC er verdens største møde omhandlende lungekræft og andre lungemaligniteter. Med årets tema; ’Synergy to
conquer lung cancer’, satte konferencen
fokus på betydningen af samarbejde
på tværs af discipliner og grænser i den
globale kamp mod lungekræft.
Sygepleje er nu en fast forankret del
af IASLC (International Association for
the Study of Lung Cancer) og derved
også WCLC. Udvalget ved navn Nurse
and Allied Health Professionals
Committee er for sygeplejersker
og allierede fagfolk og arbejder
for at sikre, at IASLC er opmærksomme på uddannelsesbehov
hos sygeplejersker og andet
sundhedspersonale, der er involveret i arbejdet med lungekræftpatienter. Umiddelbart før årets WCLC
var gruppen samlet. Dedikerede sygeplejersker fra USA, Australien,
England – og så mig fra Danmark.

for komiteen og er aktuelt trådt ind i bestyrelsen af IASLC. Hun er i den grad med
til at sætte dagsorden.
I to år har jeg også været en del af Nurse
and Allied Health Professionals Committee, IASLC og ser det her som en unik
chancer for netværk og samarbejde på
tværs af landegrænser. Vi som sygeplejersker her i Danmark har behov for den
type guidelines, som udvikles her.
Arbejdsredskabet giver langt bedre

IASLC 18TH
WORLD CONFERENCE
ON LUNG CANCER
15-18. oktober,
Yokohama, Japan
potentielle bivirkninger.

Sygepleje er nu en fast
forankret del af IASLC

På årets WCLC blev gruppens arbejde
præsenteret på flere sessioner. Adverse
Event Treatment – Resource Guide er en
guideline designet til at hjælpe sygeplejersker i arbejdet med immunterapien og
dens bivirkninger.

muligheder i plejen og behandlingen af
lungekræftpatienterne, som er i immunterapibehandling, da det som Anne
Fraser skriver, anvendes hyppigere.
Retningslinjer kan være med til at hjælpe
sygeplejersker med at forstå og afbøde

“Disse guidelines er unikke i kraft af, at
de er resultatet af internationalt samarbejde,” siger sygeplejerske Anne Fraser.
“Efterhånden som immunterapeutisk
behandling fortsætter med at blive taget
i brug mere hyppigt, vil retningslinjerne
blive essentielle for sygeplejersker til at
forstå og lindre potentielle bivirkninger”

Behov for guidelines herhjemme?
Anne Fraser, ophavsmand til citatet
ovenover, er fra New Zealand, formand
SKA Nyt

SKA’s Marianne Cumberland til WCLC 2017 i Yokohama. Foto: SKA

Nu vil jeg gerne forhøre mig,
om vores arbejde kan bruges
herhjemme i Danmark? Er der et
reelt behov? Jeg arbejder på at
få materialet oversat til dansk og
vil præsentere det for potentielle brugere.
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Senfølger: anden halvleg i
kræftbehandlingen
Senfølgerforeningen ønsker øget fokus og bemanding til de senfølger, som brystkræftpatienter
i antihormonbehandling døjer med mange år efter den øvrige behandling er afsluttet.
Mange onkologer tager ikke patienternes klager tilstrækkeligt alvorligt.

HENRIK REINBERG SIMONSEN, informationsmedarbejder, SKA

Senfølger er ofte en kombination af fysiske, psykiske og psykosociale problemstillinger for kvinder, som er i forebyggende antihormonbehandling. En stor
andel af disse kvinder har så komplekse
senfølger, at de har svært ved at klare en
almindelig hverdag og mange har svært
ved at kunne fastholde et arbejdsliv. Der
er tale om senfølger som kræft-relateret
træthed, muskel- og ledsmerter, carpaltunnel syndrom, neurogene smerter,
lymfødem, kognitive dysfunktioner,
seksuel dysfunktion, depression, permanent hårtab, og risiko for osteoporose,
hjertekarlidelser, herunder forhøjet

Hvad er senfølger?
Ved senfølger forstås sædvanligvis blivende forandringer som
følge af kræftsygdommen eller
behandlingerne. For mange
kræftpatienter er der tale om
vedvarende senfølger med både
fysiske, psykiske og psykosociale
funktionssvigt, som kan være
svært invaliderende i hverdagen.
Senfølger viser sig et stykke tid
eller flere år efter, at behandlingerne er afsluttet.
Kilde: Marianne Nord Hansen og Christoffer Johansen. Senfølger: I Kræftsygepleje i
et forløbsperspektiv . Munksgaard 2015.

SKA Nyt

kolesterol. Et kompleks af senfølger,
som kræver forebyggelse, undersøgelse
og behandling på specialistniveau, siger
Marianne Nord Hansen, som er formand
for Senfølgerforeningen
Både stråler, kemoterapi, kirurgi og antihormonbehandling kan give senfølgerne.
Den sidste behandlingstype nævner Marianne Nord Hansen med et lille eftertryk
– det er nemlig denne type forebyggende behandling, der udløser rigtig mange
henvendelser til hendes forening. Også
lang tid efter at den øvrige behandling er
afsluttet og en hormonfølsom brystkræft
er bragt til ro.
Senfølgerforeningen har en telefonlinje.
Her er der rigtig mange kvinder med
brystkræft, som ringer ind. Og der er
derfor mange kvinder i antihormonbehandling. Ud af de +5000 nydiagnosticerede brystkræftpatienter årligt i
Danmark kommer op til 80 % i antihormonbehandling. Marianne Nord Hansens
kritik af den gældende praksis i denne
sammenhæng har base i molekylærbiolog og tidligere brystkræftpatient Helle
Wöldikes pointer fremsat i blandt andet
Dagbladet Politiken: Dosis til behandlingen er fastsat ”højst utraditionelt ud
fra data på en lille og uensartet patientgruppe med metastaser og fremskreden
sygdom”, som på ingen måde repræsenterer den store gruppe af brystkræftpatienter. Den valgte dosis er, stadig ifølge
Wöldike, 10 gange højere end den, som
er nødvendig for at bringe niveauet af

østrogen helt i bund – hvilket ellers er
det umiddelbare formål med behandlingen.

Manglende viden

Antihormonbehandlingens senfølger negligeres, mener I. Hvorfor er det sådan?
”Forleden ringede en kvinde i antihormonbehandling til os. Hun havde
voldsomme smerter i led og muskler og
fik at vide til sin opfølgning på klinikken,
at det havde de aldrig hørt om. Der er
ellers evidens og viden om netop denne
senfølge i international litteratur. Men
det kan være manglende viden. Men
onkologerne bør jo tage sig af det. I de
nye opfølgningsprogrammer står der
faktisk, at man skal observere og henvise
i forhold til de her senfølger. Og så er der
tidsaspektet. Måske er der ikke afsat tid
nok. Organiseringen af opfølgningerne
(kontrollerne) er ikke altid hensigtsmæssige. Der burde være et tværfagligt
team, som har tid til at tage sig af det
her. Humlen i det er, at der ikke er nogen
løbende information om senfølger. Vi
kan se, at hovedproblemet er manglende
information, eksempelvis inde på vores
Facebook-grupper. Muskel- og ledsmerterne, svage muskler, de tørre slimhinder, nervesmerter, føleforstyrrelser,
hukommelsesvigt, frygten for tilbagefald
og den ubærlige træthed og mange, som
ikke længere kan magte sit arbejde”, siger Marianne Nord Hansen, der taler ud
fra mere end blot almindelig empati.
FORTSÆTTES PÅ NÆSTE OPSLAG
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Marianne
Nord Hansen

Bente Klarlund råder kliniske medarbejdere til stadig at dyrke
træning, også selvom de rører sig meget i hverdagen på eksempelvis ambulatoriet. ”En mere legende tilgang til at bruge de store
muskelgrupper er stadig vigtigt, der er noget slid forbundet med
livet på klinikken”, siger professoren og overlægen.
Foto: Les Kaner

Sygeplejerske, cand. scient. soc.
formand for Senfølgerforeningen
i Hovedbestyrelsen hos Kræftens Bekæmpelse og i Udvalg for
Kræft i Sundhedsstyrelsen
Har forsket i og udviklet metodetilgange inden for udvikling af
sygeplejediagnoser, indikatorer,
kliniske retningslinjer m.m.
forfatter til en række bøger inden
for kvalitetsudvikling

”Vi får at vide, at folk gerne vil indberette senfølger ved antihormonbehandling,
og de får at vide, at ’det er ikke nødvendigt’. Det er der åbenbart ikke særlig
interesse for hos lægerne”, beretter Marianne Nord Hansen.
Foto: Kaare Smith
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Marianne lægger vægt på, at Senfølgerforeningens hovedmål er, at kræftpatienter får et godt
liv efter at behandlingerne er afsluttet, og får hjælp til at opleve en god livskvalitet. ”Det kræver
meget af sundhedsvæsenet. Det stiller krav til de professionelle, som på et pålideligt grundlag
skal forebygge, diagnostisere, behandle og lindre patienternes senfølger.”
Foto: Kaare Smith

Hun er selv tidligere brystkræftpatient
og døjer selv stadig med mange af de
senfølger, hun også arbejder målrettet
på at få synliggjort bredt i sundhedsvæsnet.
Og man ved, at det skyldes antihormonbehandlingen?
”Ja, de tørre slimhinder er kvinderne
ikke informeret godt nok om, til at de
kan gøre noget imod det. Mange kvinder
med brystkræft og i antihormonbehand-

Hvor mange får
senfølger efter
kræft?
2500 kræftpatienter var til rehabilitering på Dallund (tidligere
opholdstilbud fra KB, red.)
96 % havde senfølger efter deres
kræftbehandling
60 % havde indgribende senfølger
Nye data kommer fra Kræftens Bekæmpelse i efteråret 2017 med 10.000 deltagende patienter, som skal følges i 2 år.

SKA Nyt

ling har ikke længere lyst eller evne til
seksuel aktivitet. Så mange fortæller, at
de efter påbegyndt antihormonbehandling ikke har haft samleje” Senfølgerforeningen bruger derfor meget tid på, via
telefonrådgivningen og til oplæg ude
i landet, at berette om, hvad man selv
kan gøre mod tørre slimhinder. ”Vi har
meget erfaring i foreningen, for vi sidder
mange kvinder, der selv har haft det her
problem. Men der burde være mere
fokus på det, og det burde ikke være så
dyrt.”
De relevante produkter koster 4-500
kroner om måneden, hvis man skal
holde sig fri for gener og leve videre
også som et seksuelt væsen. Flere af de
relevante produkter er håndkøbsmedicin, og Senfølgerforeningen arbejder for,
at kræftpatienter i hormonbehandling
skal kunne få det på recept, så det er
billigere.

Informér patienterne ærligt
og nænsomt
Dokumentation og forskning ligger bunket i køkkenet på spisebordet ved siden
af kaffe, tørrede abrikoser og pekannødder i den smukke Frederiksberg-lejlighed
mellem Forum og søerne, hvor Marianne Nord Hansen bor sammen med

sin kæreste og byder SKA NYT gæstfrit
velkommen.
Hun møder ikke bare patienterne i
telefonen, på Facebook og til møder.
Sammen med den øvrige bestyrelse i
Senfølgerforeningen, der blandt andet
består af en læge og en ph.d. i sundhedsvidenskab – ligeledes tidligere
kræftpatienter – holder hun sig ajour
med forskningen. SKA NYT spørger den
tidligere sygeplejerske, hvilket budskab
hun ville prioritere, hvis hun i dag kunne
få et par minutters ørenlyd til en onkologisk morgenkonference. ”Man skal sætte
sig bedre ind i senfølgerne hos brystkræftpatienter i antihormonbehandling.
Der skal udvikles nationale og lokale
kliniske retningslinjer om senfølgerne,
altså om de symptomer og reaktioner,
der kendetegner de respektive senfølger. De forebyggende og behandlende
interventioner skal beskrives – herunder
også hvilke indikatorer, der skal danne
rammen for en løbende vurdering af
brystkræftpatientens senfølger.” Titler
på kliniske retningslinjer kunne være:
Muskel- og ledsmerter, neurogene smerter (polyneuropati), angst for tilbagefald
og body image i antihormonbehandling,
foreslår formanden.
”Og ikke mindst”, pointerer hun, ”skal
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Senfølgerforeningen

En vigtig og sideløbende opgave er for Marianne Nord Hansen, at de professionelle uddanner
kræftpatienterne i, hvordan de skal være opmærksomme på egne senfølger. ”Det tror jeg vil betyde en nødvendig omorganisering på afdelingerne – som vist også er på vej få steder i landet,
hvor et tværfagligt team underviser i egenomsorg og formidler viden om senfølger. Og hvor
den patientansvarlige læge selvfølgelig skal være inde over. Det er det, vi har brug for!”
Foto: Kaare Smith

der udarbejdes retningslinjer og planer
for, hvordan og hvornår brystkræftkvinderne løbende skal informeres om de
senfølger, som kan opstå i efterforløbet
– og de skal så danne baggrund for den
enkelte kvindes personlige opfølgningsplan”
Stjæler kemoterapien opmærksomheden? Dér er jo voldsomme og åbenbare
senfølger.
”Ja, det tror jeg. Behandlingerne her
handler om overlevelse. Det er onkologernes vigtigste mission. Men så er der
anden halvleg, som jeg plejer at sige. Op
imod 40-60 % af brystkræftkvinderne
har senfølger i invaliderende grad, så det
er jo rigtig mange – og bliver kronikere.
Så er der uenigheden: Skal man informere for meget, eller skræmmer man
patienten? Her er vores helt klare holdning: Man skal informere på en ærlig og
nænsom måde. Og patienterne skal have
et kendskab til de senfølger, der kan
opstå, så de ved hjælp af egen opmærksomhed er klædt på til at henvende sig
til de sundhedsprofessionelle og selv
kan være med til at agere forebyggende
– ved eksempelvis ikke at gå for lang tid
med smerter, som kan udvikle sig til en
mere kronisk tilstand.”.

Alt eller intet-tankegang

Men kan man ikke løbe en risiko for tilbagefald ved ikke at modtage tilstrækkelig
behandling?
”Min mand var ansat som forsker i medicinalindustrien, og vi kunne ikke forstå,
hvorfor alle skulle have den fulde dosis
antihormonbehandling. Det gik vi til
onkologen med. Vi fik at vide, at det var
alt eller intet.” Marianne Nord Hansen
ønsker ikke som ikke-lægefaglig at gå for
dybt ind i den lægefaglige debat omkring
dosering, men noterer sig, at det jo er
en udvikling lige nu i kræftbehandlingen
med mere individualiseret behandling.
Så hvorfor ikke også inden for antihormoner? ”Der er ingen tiltag i dag for at
måle hormonniveauet, det er bare med
at spise de her piller. Det vi skal slå på
her, er det her med ikke at blive taget
alvorligt”, understreger Marianne Nord
Hansen. ”Sådan er kræftpatienters oplevelse. Stadigvæk. Jeg var selv 50, da jeg
påbegyndte behandlingen, men jeg fik
det, som om jeg var 90 år. Yngre kvinder
har det på samme måde. ”

Indsamler og formidler viden
om senfølger. Netværksgrupper,
telefonlinje, deler personlige
patientberetninger. Stiftet i 2008.
10 videofilm om senfølger på vej,
hvor hjemlige eksperter udtaler
sig. Opnået støtte fra fondsmidler til blandt andet fysioterapi til
kvinder med lymfødem.

arrangementer med PROPA (Prostatakræftforeningen) og lige nu læser hun
op på lymfekræft i forbindelse med et
foredrag, hun skal holde for LyLe (Patienforeningen for Lymfekræft, Leukæmi
og MDS) ”Jeg har så bred kontakt til
patienter og pårørende, at jeg kan tale
deres sag på et fællesniveau og ikke ud
fra egen næsetip.” At have været patient
selv giver styrke i arbejdet, mener Marianne Nord Hansen. ”Jeg kan med en vis
styrke forstå, at det er så hårdt, som det
er for patienterne. Og så har jeg også
været pårørende til en mand, der er død
af modermærkekræft, så jeg har alle
vinkler med i min empatiske væren.”

Marianne Nord Hansen er i dag del af
hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse, hun underviser og holder foredrag.
Senfølgerforeningen har også vellykkede
S. 17
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Ny rapport:
Mange kræftpatienter døjer med
alvorlige følger resten af livet
I dag er der næsten 300.000 såkaldte kræftoverlevere i Danmark. Og langt de fleste af dem siger,
når de bliver spurgt, at de er ved godt helbred og har en god eller meget god livskvalitet.
Men for andre har den forbedrede behandling og den længere overlevelse sin pris.
Det skønnes, at mindst 50 % af
kræftoverlevere oplever en eller anden
senfølge efter en kræftsygdom. De mest
generelle problemer hos kræftoverlevere
er depression, smerter og fatigue. Men
der er dog mange andre senfølger, som
også rapporteres hos et større antal overlevere. En ny rapport –”Vidensopsamling
på senfølger efter kræft hos voksne” – er
udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af professor, overlæge Christoffer Johansen.
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Knæk Cancer 2017:
3 senfølgeenheder

Kræftens Bekæmpelse annoncerer i
forbindelse med Knæk Cancer 2017 tre
nationale senfølgeenheder, der i samarbejde med sundhedsprofessionelle i hele
landet skal indsamle viden, udvikle nye
metoder og medvirke til, at alt sammen
implementeres i sundhedsvæsenet i
hele landet. 10 millioner er doneret til
projektet, som skal løbe fra 2018 til 2022.
Professor Christoffer Johansen er projektansvarlig. /SKA
SKA Nyt

”Vi mangler simpelthen viden om,
hvor stort problemet med senfølger er.
Vidensopsamlingen giver os og andre i
sundhedsvæsenet et godt grundlag for at
gå videre med arbejdet med at imødekomme patienternes behov og tilrettelægge det bedst mulige rehabiliteringsforløb for dem”, siger enhedschef hos
Sundhedsstyrelsen Janet Marie Samuel.

Professor Christoffer Johansen bliver projektansvarlig på de nye
senfølgeenheder. Her holder han foredrag på SKA’s forrige årsmøde.
Foto: Kaare Smith
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I storm
og stille
SKA’s projektsygeplejersker beretter fra ’18. Landskonferense i Kreftsykepleie’,
27.-29. September i Ålesund.

MARIANNE CUMBERLAND, projektsygeplejerske, SKA og internationalt ansvarlig, FSK

”Velkommen til Ålesund, verdens vakreste by, og den 18. Landskonferansen
i Forum for Kreftsykepleie” Sådan lød
ordene fra FSK, hovedstyret – De norske
Kræftsygeplejersker.
De er 1700 medlemmer og 15
lokalgrupper spredt over hele
Norge. Næsten 600 var tilmeldt til
årets Landskonference. “I STORM
OG STILLE” er et velkendt og
lokalt udtryk for Sunnmøringene
i Ålesund, som lever deres liv nær
havet. Vejret her kan veksle fra
fuld storm med orkan til havblik.
Et billede på hvordan livet er, og
kan forme sig. Alle mennesker
oplever ’storm og stille’ igennem
livet.

færdigbehandlet kræftpatient. Hverdag.
At være pårørende og de udfordringer,
det giver, når man er nær en kræftpatient.

Ingen jantelov

Kunstværk af årets konferencekunstner Mariann Sæbjørnsen,
født og opvokset i Ålesund. Billedet blev brugt som forside på
programmet og diverse bannere løbende under konferencen.

Fortællinger om stormvejret
Forskellige perspektiver på udfordringerne var i spil. Rørende patientfortællinger
om de forskellige faser af livet med kræft.
Det at komme tilbage til arbejdslivet som

Forskningsresultater, foredrag, parallelsessioner og networking blandt mange
af Norges dygtige kræftsygeplejersker;
fantastisk engagerede og kompetente
deltagere.

Det udfordrende i at være kræftsygeplejerske i stormvejret, som kræver meget
af os.

Jo, den røde tråd var absolut
tilstede ved årets Kræftkonference i Ålesund.
Livet er en rejse. Både, patienter,
pårørende og kræftsygeplejerskerne må være kaptajner på deres livs rejse, uanset vejr og vind.
Meget flot tilrettelagt og meget
inspirerende for et par danske
kræftsygeplejersker. Og jeg får
lyst til at fremhæve de norske
kræftsygeplejerskers evne til at
fejre og fremhæve. De er stolte af
deres arbejde og hinanden og benytter enhver lejlighed at at vise det. Der
er absolut ingen jantelov at spore – det er
skønt og fantastisk!
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Pernille Sten Pedersen efterlyser, at man skal have gensidig respekt for fagligheder. ”Jeg går ind for
arbejdsdeling og gensidig respekt. Tværfaglighed er også at forstå, hvad de andre afdelinger sidder med
af udfordringer. Og tværfaglighed er nemt nok at honorere i fredstid. Men i akuttilfælde bliver ens faglige
stolthed såret, og der bliver det nødvendigt at synliggøre mellem afdelingerne, hvordan forskellige belastninger gør sig gældende på forskellige afdelinger.” Foto: Kuzma, Colourbox.com

Personale og ledere er
blevet ladt i stikken
Vi skal være vikarierende samvittighed for hinanden, mener arbejdsmiljøforsker
Pernille Steen Pedersen, der har indgående kendskab til stress i sundhedsvæsnet.
Vi skal ikke gøre stress til et individuelt problem, men fokusere på relationerne.

HENRIK REINBERG SIMONSEN, informationsmedarbejder, SKA

”Det er godt, I sætter fokus på det”, siger
den efterspurgte arbejdslivsforsker, der
trods talrige interviews med alle medier
fra Finans til Femina stadig taler passioneret, hurtigt, ja opslugt, om sit forsk-

Faglig ballast til at
hjælpe regionerne
med stress og andre
arbejdslivskvaler
Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomstforhandlingerne 2015 enige
om at sætte yderligere fokus på
et godt psykisk arbejdsmiljø. Fra
2016 har man igangsat et tilbud
om ekspertrådgivning og inspiration til de regionale arbejdspladser.
Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har indgået aftale
med en række udbydere, som kan
tilbyde ekspertrådgivning eller
inspiration til et bedre psykisk
arbejdsmiljø inden for temaer
som eksempelvis organisatoriske
og faglige forandringer.
CBS er én blandt 4 udbydere, der
er indgået aftale med. Man kan
læse mere på www.regioner.dk

SKA Nyt

ningsområde. Opgaven er for Pernille
Steen Pedersen at ”flytte mental robusthed fra det individuelle og over i det
relationelle”. Ellers kan konflikter og kompromiser på den moderne arbejdsplads
blive ubærlig for den enkelte, og man går
i stedet til i stress og skam. To begreber,
der er sammenknyttede i Pernille Steen
Pedersens ph.d.; forskningen er også formidlet i en bog, Kristelig Dagblads forlag
allerede har måttet udsende i 3. oplag.
Der er stress over alt. Alle faggrupper kan
vise en undersøgelse, der påviser, at de er
mest stressede, fortæller Pernille Steen
Pedersen. Men på en kræftafdeling har
ens arbejde vidtrækkende konsekvenser.
”Der er noget med liv og død, som presser her. Men stress kan altså også opleves
hårdt i banksektoren”, siger arbejdslivsforskeren, der er bosat på Copenhagen
Business Schools Institut for Ledelse,
Politik og Filosofi. Senest har hun som
led i et projekt, som Danske Regioner og
Forhandlingsfællesskabet står bag, været
ude på mere end 15 forskellige regionale
arbejdspladser, herunder akutmodtagelser, medicinske og psykiatriske afdelinger og rådgive og inspirere om psykisk
arbejdsmiljø.

En kærlighedshistorie

Er det overordnet blevet mere stressende
at gå på arbejde i dag sammenlignet
med for 20 år siden?

”Ja. Vi går på arbejde på andre måder.
Arbejdets anerkendelse fylder meget. Vi
har forskudt noget af vores anerkendelsesbehov fra familien til arbejdet. Det ser
jeg ikke noget problematisk i. Men det
betyder, at vi bliver mere sårbare. Og vi
bliver mere sårbare i forhold til at skulle
gå på kompromis med vores fagligheder,
som er en af de største stressbelastninger i det moderne arbejdsliv. Og for din
målgruppe gælder det specielt, at man
kan behandle flere, der er kommet flere
krav om tværfaglighed, målstyring og effektiviseringer. Man bliver målt og vejet.
Hertil kommer de hyppige store forandringer, som indførelsen af nye it-systemer, sammenlægning af afdelinger og nye
samarbejdsformer. Og en sygeplejerske
og en læge ser et arbejde som et kald.
Når man har sin faglighed og sin person i
spil, bliver det meget sårbart.”
Pernille Steen Pedersen oplever dog ikke
udviklingen som entydigt negativt, eller
en forfaldshistorie. ”Det er en kærlighedshistorie. En historie om, at det at
gå på arbejde er noget, vi bruger rigtig
meget af vores tid på. Inden for jeres
område ser medarbejdere en måde,
hvor de helt konkret kan gøre noget for
andre mennesker. Her er tale om læger,
sygeplejersker, sosu’er og fysioterapeuter, der ser deres arbejde som en del af
deres identitet. Det skal vi værne om, og
ikke tro, man kan hænge sine følelser ude
i garderoben. Ellers kan det blive en for-
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faldshistorie. Når man er på arbejde med
liv og sjæl, er det de mellemmenneskelige
relationer og respekten for forskellige
fagligheder, vi også skal tage vare på. Alle
de følelser, der er med i spil, når man har
sit arbejde som et kald”

Skam:
hvornår opdager de mit bluff?

Men hvornår er der tale om stress, og
ikke bare en stor bunke opgaver eller
almindelig travlhed?
”Stress er et svært begreb. Jeg har fokuseret på de forløb, der ender med en sygemelding. Jeg har fokuseret på moralske
konflikter. Det er, når eksempelvis lægen
hele tiden skal gå på kompromis med
sin lægefaglighed, når sygeplejersken
ikke kan være så lang tid hos patienten,
som hun gerne vil. Det er første observationspunkt. Det er desværre blevet et
vilkår. Man skal blive obs på, hvis man
får dårlig samvittighed, selvom man gør
det, ens arbejdsplads beder om. Hvis du
får oplevelsen af ’hvornår finder de ud af,
at jeg ikke kan noget?’ Det er skamfølelsen, vi skal være opmærksomme på, der
også får medarbejderen til at tænke ’jeg
kommer helt sikkert til at fejle her’. Hvis

Mindre stress og
skam, hvordan?
Prioriter hverdagsledelsen, men
husk at der skal to til en sund
ledelse, så hjælp din leder til at
kunne hjælpe dig
Vær samvittighed for hinanden
- tal om de modsatrettede krav
og få hjælp til at navigere mellem
dem
Vær tydelig omkring hvordan du
gerne vil have hjælp fra fin leder
og dine kollegaer i stressede
situationer
Sørg for at prioritere defusing,
hvor I taler om dagens forløb
Husk at det der kan virke som en
anerkendelse for dig kan være en
krænkelse for din modpart
Kilde: Pernille Steen Pedersen

man ikke længere tør stille spørgsmålene
på morgenkonferencerne, tør lufte sine
bekymringer, tør udstille sin usikkerhed,
holder inde med det, fordi de andre så
finder ud af, at man alligevel ikke kan
noget.. SÅ skal man være opmærksom.
Og det er noget, som jeg må sige, går igen
hos mange af læger og sygeplejersker, jeg
har interviewet, som er endt med at blive
sygemeldte. Frygten for at blive opdaget,
at falde igennem. Følelsen af at det kun
er mig, der har det sådan her.”
Det lyder ensomt, også?
”Ja, der er mig, og så er der alle de andre.
Og her kommer det interessante: Man
kan jo godt have fornuftens stemme
samtidig. Men stadig oplever man, at
man fejler, selvom man gør det, der var
muligt i situationen. Når den dømmekraft
bliver svækket og man ikke kan tage imod
anerkendelser, så skal man også være
opmærksom. Når man føler, man har
fejlet, selvom man har gjort, hvad der var
muligt. Det får en på afstand af verden,
og det skaber ensomhedsfølelsen”, siger
Pernille Steen Pedersen.

Pernille Steen
Pedersen
Cand. polit., ph.d., tidligere
fuldmægtig i Arbejdsskadestyrelsen og Beskæftigelsesministeriet.
Post.doc. og bevillingsejer til
projekt ”Ledelse, arbejdsfællesskaber, kerneopgaver og stress”
Forfatter til bogen Slip stress ud
af skammekrogen (2016).

Bevågenhed og misundelse

Kræft har stor bevågenhed og fokus. Medier, kræftpakker, garantier, bevillinger.
Hvad gør det for medarbejderen?
”Det er et enormt stort pres. Nogle
gange vedtager politikere ting, som de
ikke har forstand på. Så skal man forsvare sit fag. Og der kan være ting, der
bliver politisk besluttet, som bare ikke
giver mening. Omvendt kan man også få
dårlig samvittighed over, at man får flere
midler end nogle af de andre: Man skal
ligesom forsvare de ekstra midler. Det er
ambivalent, når andre finder ens område
vigtigt, mens andre ikke får lige så meget.
Løsningen er nok, at man skal få talt om,
at det ikke er os, der beslutter den slags,
vi må gøre det så godt, vi kan, inden for
de rammer, der nu en gang bliver udstukket. Tage ansvaret fra sine egne skuldre.
Og der er jo også en forventning om, at
man kan meget mere: Man skal prioritere
mellem voldsomt dyre behandlinger og
man skal hele tiden skuffe. Skamfølelsen
kommer, hvis du skal navigere og træffe
de her beslutninger alene. Det er også et
stort pres. Hvis man står med det alene.”
Er det meningen med det relationelle vs
det individuelle, som du lagde ud med at
nævne?
”I de stress-situationer, jeg har været op-

taget af at undersøge, opstår stress i relation til en konflikt, en moralsk konflikt.
Når der er uoverensstemmelse mellem
midler og ønsker. Behovet for at prioritere opstår. Det æder på din faglighed. Det
kan være, du bliver sendt til coach, som
om det er et individuelt problem. Det er
det ikke. Løsningen er relationel. Man
skal ikke være sin egen dommer hele
tiden. Vi skal hele tiden have hjælp: Være
vikarierende samvittighed for hinanden,
kalder jeg det. Hvis det bliver den enkeltes problem, giver det skam. Vi skal lære
at forstå, hvordan forskellige mennesker
navigerer gennem sine moralske konflikter.” Hertil har Pernille Steen Pedersen
udviklet sine to reaktionsmønstre (se
modellerne sidst i artiklen). Om skamfølelsen primært bliver vækket i forbindelse
med opgaveløsningen eller om den bliver
vækket i forbindelse med relationen til
andre. Og her går mange galt af hinanden, og der er stor forskel på faggrupperne, fra den åbne, snaksalige sygeplejerske
til den introverte, fagligt stolte overlæge
– for nu bare at nævne et par klassiske
eksempler.
FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE
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”Hvis man ikke ved noget, så opdigter
man en virkelighed, der altid er værre
end, hvad der i virkeligheden foregår.
Nogle gange blev jeg helt paranoid:
”Nu er det fuldstændig galt, det her jeg
gør”. Og så bliver alt så diffust, og så
glider fagligheden ud. Jeg havde
allerede mistet min faglige identitet i mit
forrige vikariat, så jeg følte mig lidt som
en tom skal. Hul indeni. Der var ikke
noget tilbage til sidst. Jeg tænkte, at det
var håbløst. Og jeg følte mig som jaget
vildt. Og jeg tænkte: ”Hvor meget mere
kan jeg klare nu”.
Citat fra sygeplejerske

SKA Nyt
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Meget mere fokus på ledelse

Hvordan går man til værks?
”Først skal vi blive klogere på problemet.
”Vi skal tage højde for, at der er følelser med og ved at fokusere på skam
kommer vi nærmere. Effektiviseringer,
kræftpakker, Sundhedsplatformen, er for
den enkelte læge eller sygeplejerske et
vilkår, så hvordan lærer vi at navigere i
det? Det kan være mit beskedne bidrag.”
Men der findes ingen hurtige quick fix,
og ingen pakkeløsning, påpeger hun. ”For
at gøre det, skal vi turde stille vores egen
usikkerhed til skue, vi skal fokusere på
tillid – men tillid handler om accept og
sårbarhed. Og det sker ikke via positiv
psykologi, der skal meget mere fokus
på ledelse. Der skal meget mere fokus
på de ledende overlæger og de ledende
sygeplejersker, som står med en kæmpe
opgave og slet ikke har de fornødne redskaber. De har ikke ledelsesfaglighed nok.
Jeg vil gerne med min forskning kunne
understøtte udvikling af nogle redskaber
til de ledende overlæger og afdelingssygeplejersker uden at tage fagligheden
væk”
Der er også en stejl læringskurve i faget,
kan man høre flere klinikere fortælle?
”Ja! ”Pernille Steen Pedersen griber den
straks. ”Der er moralske konflikter, når
kompetencerne reelt ikke er der. Og man
så tænker: ’jeg burde have kunnet det.’
Det lette svar ville være, at der skal være
tid til det. Men det er der jo så åbenbart ikke. SÅ det skal lægerne sige klart.
Svesken på disken. Sig: Vi ved godt, at du
ikke kan det. Italesæt!”
Sygeplejerskers arbejde bliver skåret
meget ind til benet, oplever mange. Der
er kun plads til at lægge en venflon, ikke
at forholde sig til mennesket. Hele pleje-aspektet ligger dybt i faget. Hvordan
holder man fat i det?
”Det er nødvendigt med forventningsafstemning: Hvor meget pleje og omsorg
skal der være? Så evaluerer man sig ikke
op mod et ideal, som arbejdspladsen ikke
deler. Så mit svar er ledelse og respekt
for faget! Det er problemet med selvledelse. Man har fået mulighed for selv at
definere, hvad der gør en god sygeplejerske. Der skal mere egentlig ledelse. Man
skal have hjælp til den slags konflikter.
Og jeg kritiserer ikke lederne. Der er bare
ikke nok prioritering af det.”

Aflast den enkeltes
indre forhandlinger

Og det spiller vel også ind, at der er flere
patienter at behandle?
”Ja, der er flere patienter, flere beslutninger og flere behandlinger. Jeg ved
godt, at Sundhedsplatformen er noget
af det mest stressende, men vi skal også
forholde os til den virkelighed, vi står i,
i stedet for kun at fokusere på mere tid,
mindre Sundhedsplatform, og så videre.
Og det er ikke fordi – vil jeg gerne understrege – at jeg vil legitimere rammerne.
Jeg mener eksempelvis, fagforeningerne
skal meget mere på banen og kæmpe for
faggruppernes interesser. Det, jeg siger
til dig, er: Vi kan bruge for meget energi
på indre forhandlinger. De forhandlinger
skal aflastes. Det kræver tydelig ledelse.
OG at vi bruger hinanden. At vi kan lufte
bekymringerne. ”
Alle skal høres. Trykket skal lettes. Og
Pernille Steen Pedersen arbejder passioneret videre på at udvikle de relevante samtaleredskaber. Hun har netop
påbegyndt et stort forskningsprojekt i
samarbejde med Fremfærd (samarbejde
mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver, red.) og CBS, hvor
hun skal udvikle og afprøve redskaber
til både ledere og medarbejdere i første
omgang i 3 kommuner. ”Der er for meget
fokus på årsager: er det Sundhedsplatformen, er det kræftpakkerne? Vi lader så
mange ledere og medarbejdere i stikken.
Det er et svigt, at man ikke tager de realistiske briller på og kommer ud i praksis
og ned i det daglige.”

To reaktionsmønstre
Pernille Steen Pedersens forskning
har introduceret to reaktionsmønstre, som det er givtigt at forstå i det
daglige samarbejde. De er udfoldet
nærmere i Pernille Steen Pedersens
bog.
Problemløseren
Selvfølelse bundet op på det, man
bidrager med til fællesskabet (Vigtigt
ift. kerneopgave).
Føler sig forpligtet til at levere til
fællesskabet
Følsom over for at levere 80 %
Vil gerne løse opgaver selv og ikke
have uopfordret råd og hjælp
Bekymring: Opgaven
Kan jeg klare det? →
”Jeg kan ikke løse opgaven”
Relationsmesteren
Selvfølelse bundet op på det at være
en del af fællesskabet.
(Vigtigt ift. kerneopgave)
Føler sig forpligtet på at levere i
fællesskabet
Følsom over for at stå alene, irettesættelser, hårde ord og dårlig
stemning
Vil gerne hjælpe og have
uopfordret råd og hjælp
Bekymring: Relationen
Kan de andre lide mig? →
”Min leder kan ikke lide mig”

Grafik: Sofie Holm Larsen
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Fællestillidsmand på Rigshospitalet:

Stress er et
fælles problem
Charlotte Vallys har været fællestillidsrepræsentant for Region Hovedstadens sygeplejersker siden
2009. SKA NYT har spurgt til hendes oplevelse af stress blandt sundhedsprofessionelle.

Hvor mange henvender sig
til dig om stress?
”Det har jeg ikke et nøjagtigt tal på, men
flere om måneden. Men jeg kommer
først i kontakt med dem, når det er langt
i sygdomsforløbet, og når de enten er på
vej tilbage, eller står til afskedigelse. Der
er mange, der er sygemeldte, og selv finder tilbage uden jeg er indblandet, og så
er der dem der holder ferie, går ned i tid,
eller ganske enkelt opsiger deres job, når
de mærker den begyndende stress.”
Oplever du, at stress er
et stigende problem?
”Ja, det er det uden tvivl, det er voldsomt, og så invaliderende for den enkelte.”
Hvad kan I gøre, som det er nu?
”Vi har arbejdet intensivt med at udarbejde en vejledning om stress, og
hvordan det håndteres. Det er vigtigt at
man begynder med at se det som et fælles problem, og altså ikke kun et individ
problem.”
SKA Nyt

Hvad ville I ønske jer,
I kunne gøre derudover?
”Man kunne ønske sig, at der nogle gange
var lidt mere tid til en langsom opstart,
der er ofte et krydspres mellem forventningerne til den syge i forhold til, hvor
hurtigt kan de vende tilbage?”

Charlotte Vallys
Sygeplejerske, master i sundhedspædagogik
Fællestillidsrepræsentant, Region
Hovedstaden siden 2009
Sygeplejerske på Rigshospitalet
siden 1991
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Tal der tæller

32,5%
udgør stigningen i udgifterne til sundhedsvæsenet
i danske regioner fra 2007-2016

KILDE: www.statistikbanken.dk
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Fremtidens kræftrejse
– et sammenhængende forløb
Der blæser nye vinde for patienters
opfølgning efter kræftforløb, hvor almen
praksis’ rolle er voksende.
I januar 2017 udsendte Praktiserende
Lægers Organisation (PLO) sammen med
Kræftens Bekæmpelse (KB) et oplæg
til styrket indsats for kræftpatienter,
som beskriver patienternes behov for
deres praktiserende læge således: ”For
kræftpatienterne er det vigtigt, de oplever, at deres praktiserende læge er den
borgernære, patientansvarlige læge, der
har en central og aktiv rolle for patienten
– både før, under og efter sygehusbehandlingen”.
Allerede inden dette arbejdede vi i Dansk
Selskab for Almen Medicin (DSAM) med
en ny klinisk vejledning til de praktiserende læger om ’kræftopfølgning i almen
praksis’. Vejledningen indeholder praktiske, kliniske, organisatoriske og faglige
elementer og vil blive brugt både som
håndbog og opslagsbog.
Den praktiserende læge har altid haft
fokus på kræft. Det er dagligt en differentialdiagnostisk overvejelse for os,
og under og efter et kræftforløb er vi
den gennemgående sundhedsperson.
Vejledningen skal være en hjælp til arbejdet med patienten, der har, eller har
haft kræft: her samler vi biomedicinsk
og socialfaglig viden, og giver forslag til
organisering i klinikken.

De almenmedicinske
kompetencer i kræftopfølgningen
Den almenmedicinske lægefaglighed
omfatter kontinuitet, tilgængelighed og
en professionel relation til patienten.
Den praktiserende læge har kendskab
til patientens helbredsforhold, viden
om patientens familie, netværk og
SKA Nyt

livssituation. Den praktiserende læge har
derudover kendskab til samarbejdspartnere og de lokale tilbud i nærområdet.
Almen medicin er kendetegnet ved en
personcentreret tilgang, hvor læge og
patient finder en fælles platform for
forståelse og indsats. Denne tilgang
tilgodeser patientens dagsorden og kan
bidrage til reduktion af helbredsbekymringer og lindring af symptomer.

Vi forestiller os fremtidens kræftopfølgning som illustreret i Figur 1. Patienten
er tilknyttet primærsektoren - i samarbejde med sekundærsektoren i de
forløb, hvor paraklinisk sygdomsspecifik
kræftopfølgning er nødvendig - og med
mulighed for at henvise til relevant
niveau fra begge sider. Shared Care-figuren er vores bud på en arbejdsdeling,
der sikrer sektorovergangene.

Vi anbefaler, at den praktiserende læge
· tager kontakt til patienten, når
kræftdiagnosen stilles
· tilbyder sin støtte og rådgivning
undervejs i behandlingsforløbet
· tilbyder en kræftopfølgningskonsultation
· tilbyder årskontroller, når det 		
findes relevant (for kræftsyg-		
dommen og evt. komorbiditet)

Kræftopfølgningskonsultationen
Vi opfordrer til, at den praktiserende
læge tilbyder en opfølgning, når aktiv
behandling afsluttes, eller patienten
overgår til palliativ behandling.
I kræftopfølgningskonsultationen er der
fokus på patientens helbred og livskvalitet, og patienten og den praktiserende
læge lægger en individuel plan for opfølgning. Planen skal være skræddersyet
til patientens behov og prioriteringer.
Vi foreslår, at konsultationen omfatter recidivmistanke, alarmsymptomer,
senfølger, andre kroniske sygdomme,
forebyggelse, netværk og rehabilitering.
Konsultationen inddrager patientens
kræftdiagnose, alder, øvrige kroniske
sygdomme, psykosociale forhold og
epikrisen fra den behandlende hospitalsafdeling.
Krav til kræftkonsultationen :
· Lyt til patientens fortælling
· Brug epikrisen
· Læg den individuelle plan
· Prioritér

Foto: Ditte Lilholm
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Figur 1. Copyright DSAM

Hvordan forestiller vi os samarbejdet med sekundærsektoren?
Patienten er i centrum som en hel person, og vi byder ind med de kompetencer, vi har som almen medicinere, mens
sekundærsektoren varetager den specialiserede kræftopfølgning. Med denne
form for shared care sikres patienten
den bedste faglige kvalitet, og man vil
fortsat have mulighed for at samle data
ind i sekundærsektoren, så forskning og
kvalitet af kræftbehandlingen varetages
bedst muligt.

Vi forestiller os, at kommunikationen er
elektronisk, telefonisk og/eller på andre
medier, som eksempelvis krypterede
videokonferencer på sikre linjer.
En simpel kommunikationsmetode som korrespondancemodulet kan være vigtigt
for at lette samarbejdet
omkring patienten.
Shared care, gensidig
respekt og god kommunikation mellem
sektorer er en grundlæggende forudsætning
for et godt forløb og en
god opfølgning af kræftpatienten, uanset om det
drejer sig om en kræftoverlever, en patient med palliative behov eller en patient, som
fortsat lever med kræft.

· Hvad er forventelige senfølger?
Andre kroniske sygdomme
· Er der ændringer under kræftforløbet
og behov for opfølgning?
Henvisninger
· Rehabilitering?
· Palliativt team?
· Andet?
Anbefalet opfølgning
· Alarmsymptomer og tegn på recidiv
samt udredningsmuligheder
· Planlagte parakliniske undersøgelser i
sekundærsektoren
· Opfølgning som fremover skal plan
lægges i almen praksis

Vores ønsker og forventninger til
epikrisen

Opsummering

For at kunne fortsætte et godt og trygt
forløb med høj faglig kvalitet har vi
nedenstående ønsker og forventninger
til epikrisen:
Sygdomskategori
· Er patienten kræftoverlever?
· Er patienten i fortsat kræftbehandling,
f.eks. antihormonel behandling?
· Er det en patient, hvor yderligere
behandling er pallierende?
Senfølger
· Er der fysiske, psykiske eller sociale
senfølger?

Under samtalen er den praktiserende
læge opmærksom på, om epikrisen
beskriver forhold, som patienten ikke har
inddraget i sin fortælling, og som det er
vigtigt at få talt om.
Vi glæder os over at være med i vores
patienters svære tid i et kræftforløb og
er klar til at overtage opfølgningen af
patienterne og deres behandling, når aktiv kræftbehandling ophører. Vi vil også
gerne fastholde kontakten til patienterne under forløbet og undgå det tomrum,
som nogle patienter indtil nu er havnet i
ved sektorovergange. Kræftopfølgningen
skal baseres på gensidig tillid, respekt
og god kommunikation mellem patient,
pårørende og behandlere, samt behandlere imellem, uanset hvor i systemet vi
befinder os.

Figur 2: De 5 indsatsområder i den almene
medicinske kræftopfølgning. Copyright DSAM

Anna Weibull
Praktiserende læge,
Åbylægerne, Grenaa
Medlem af DSAM’s vejledningsgruppe for kræftopfølgning
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Et berigende landskursus
FSK har netop afholdt sit årlige landskursus, hvor emnet var ”Kræft på Tværs”.
FSK’s Landskursus 2017 havde følgende fulde titel: ”Kræft
på tværs - af familie, af kultur, af sektorer, af socialklasser,
af liv...”
Med tværfaglige og tværsektorielle oplægsholdere blev
der på FSK’s landskursus sat et bredt perspektiv på initiativerne i kræftplan IV, som blev krydret med erfaringer
fra det virkelige liv af blandt andre forfatter og debattør
Leonora Christina Skov, der fortalte om sine oplevelser i et
kræftforløb, hvor hun var nærmeste pårørende.
Hele landskurset blev skudt i gang med en paneldebat
imellem enhedschef i Sundhedsstyrelsen Janet Marie
Samuel, filosof og professor Uffe Juul Jensen, professor
og forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton og formanden for
Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

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

Formålet med debatten var at diskutere initiativerne fra
KPIV i et større perspektiv, oplægget lød blandt andet, at
”dansk kræftbehandling er en succes. På små 20 år har det
danske sundhedsvæsen takket være flittigt personale og
politisk opmærksomhed formået at forandre behandling,
pleje og rehabilitering af kræftpatienter markant.
[…] Kræftplan 4 har fokus på kræft på tværs af sektorer.
Målet er, at ”lade patienternes ønske og behov sætte dagsordenen i kræftbehandlingen”, som daværende sundhedsminister Sophie Løhde sagde.
Kræftplan 4 hedder derfor også ’Patienternes kræftplan’.
Men når mere behandling skal og må foregå i det nære
sundhedsvæsen, kræver det ikke alene et kompetenceløft
hos de sundhedsprofessionelle, herunder sygeplejersker,
men også og måske især et stærkt tværsektorielt samarbejde. Hvordan sikres det? Og er denne forandring egentlig i
patientens interesse?”
Det gennemgående tema i begge debatter var det nære
sundhedsvæsen, det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Hvordan får vi skabt det? Uffe Juul Jensen fremkom
med eksempler på, at noget nær samme tekst som den, vi
arbejder efter i dag, allerede blev skrevet for 30 år siden.
Dertil fremkom opfordringer til at arbejde med civil ulydighed i sundhedsvæsenet – ikke at lade sig begrænse af alle
de intentioner, barrierer og siloer, som vi måske selv
er entreprenører af.
I forhold til inddragelse af patienter og ikke mindst pårørende blev der diskuteret etiske dilemmaer i forhold
til dette. Hvem bestemmer, hvem der skal inddrages, og
hvem der skal behandles hjemme, og – ikke mindst – er
det muligt at sige fra? Hvilke opgaver kan overdrages fra
sekundær til primær sektor, og er det muligt at skabe ens
tilbud til patienter og pårørende på tværs af 98 kommuner?
Af debatterne fremkom også tydeligt, at de siloer vi i
praksis oplever, kan synes selvskabte. Et eksempel på dette
er, at håndteringen af lavdosis cytostatika i hjemmene kan
synes som en oplagt og selvskreven opgave for den ene
kommune – hvor der i den anden kommune kræves en
regional samarbejdsaftale.
Det betyder, at vi igen står overfor problematikken om et
økonomisk sammenhængende sundhedsvæsen.
Landskurset blev rundet af med endnu en paneldebat.

SKA Nyt
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Her blev de samme initiativer diskuteret ud fra et mere
praksisnært perspektiv. I denne debat var repræsentant
fra DMCG’erne Erik Jakobsen, repræsentant fra REHPA,
Dorthe Søsted Jørgensen, formanden for Fagligt selskab
for Sygeplejersker i kommunerne Inge Jekes, og undertegnede.
I dette panel var debatten præget af den mere praksisnære
tilgang til initiativerne i KPIV. Et gennemgående tema blev,
også her, overgange og samarbejde på tværs af sektorer.

hverdagsliv, som udleves i primær sektor. Vil det give en
bedre patientoplevet kvalitet, at der tilbydes en behovsvurdering, når patienten er i eget hjem og den udføres af
et kompetent personale, der ved, præcis hvilke understøttende tilbud der er i den enkelte kommune?
Denne debat kom der et samarbejde ud af. Hæmatologisk
Afdeling X på Odense Universitetshospital og REHPA inviterer hinanden til at udfordre rationalet bag den nuværende
praksis og indleder et samarbejde, hvor kommunerne

Hæmatologisk Afdeling X på
Odense Universitetshospital og REHPA inviterer
hinanden til at udfordre rationalet bag
den nuværende praksis og indleder et samarbejde,
hvor kommunerne inviteres til at deltage.
Det blev igen tydeligt, at der skal afstemmes forventninger, både til opgaver og kompetencer. Der blev talt om
tillid på tværs af sektorer, tillid til, at andre end én selv kan
løfte opgaverne. Det blev dog også her tydeligt, at det er
udfordrende at samstemme 98 kommuners tilgange til
opgaveoverdragelse, tilbud om rehabilitering, opfølgning
på behovsvurderinger, og hvad der ellers ligger af opgaver
på tværs.
Behovsvurderinger blev også drøftet. Der blev problematiseret over rationalet i, at behovsvurderingerne ligger i
sekundær sektor og i høj grad relaterer sig til patienternes

inviteres til at deltage.
Alt i alt endnu et berigende landskursus, hvor der var
højt til loftet, der blev debatteret, lyttet og kommenteret.
FSK håber, at alle bærer den nye viden med sig og skaber
bølger af refleksioner på tværs af landet – og fremover
forfølger fornuft og tilsidesætter de usynlige grænser.

FSK’s Landskursus blev afholdt 3.-4. november i Odense.

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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siden 2009, mens de er steget i for eksempel Norge,
Finland og Holland, hævder Danske Regioner.
Billede: Colourbox.com

Første professor i åndelig
omsorg til kræftpatienter
Danmarks første professor i Eksistentiel
og Åndelig Omsorg med særligt fokus på
cancer er udnævnt ved SDU. Hans navn
er Niels Christian Hvidt. ”Vi er meget
glade for med støtte fra Kræftens Bekæmpelse at realisere dette professorat,
der gør det muligt at udbygge viden om
patienters psykosociale, eksistentielle og
åndelige behov og at bringe denne viden
ind i klinisk praksis,” siger Ole Skøtt, der
er dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. /SKA

Danmark investerer
mindre i sundhed end
nabolandene
Ny OECD-opgørelse viser, at Danmark
investerer mindre i sundhed end sammenlignelige lande, gør Danske Regioner
opmærksom på. Man opfordrer derfor
politikerne til større investeringer. ”Hvis
Folketinget vil sætte handling bag ordene om et endnu bedre dansk sundhedsvæsen, må man vise det i den kommende finanslov,” udtaler Bent Hansen i et
nyhedsbrev. /SKA

SKA-leder udpeget som
fagudvalgsformand
Medicinrådet har på sit ottende rådsmøde udpeget SKA’s lægelige leder Peter
Michael Vestlev til at varetage posten
som formand for fagudvalget vedrørende brystkræft. Ligeledes blev udkastet til
fagudvalgets kommissorium godkendt,
og sekretariatet vil nu igangsætte udpegningen af medlemmer til fagudvalget.
/SKA

Produktivitetskravet
suspenderet i 2018
Produktivitetskravet for landets sygehuse bliver afskaffet fra næste år. Dansk
Folkeparti og regeringen har indgået en
aftale om suspendering af det omdiskuterede to-procentskrav, som et flertal i
Folketinget har ønsket at fjerne i 2018.
/SKA

SKA Nyt

Mænd med kræft får nyt
mødested
Kræftsyge mænd i København får fremover et nyt mødested, når Center for
Kræft & Sundhed i denne uge indvier det
nyrenoverede Elefanthuset på Nørrebro.
”Mænds Mødested kan forhåbentlig
appellere til blandt andet den gruppe mænd, som vi traditionelt set har
svært ved at tiltrække og fastholde i de
kommunale tilbud”, siger sundheds- og
omsorgsborgmester Ninna Thomsen. /SKA

Overlæge Henriette
Lipczak skal sikre
systematik inden for
dansk kræftbehandling
En overlæge med erfaring fra blandt
andet Kræftens Bekæmpelses dokumentations- og kvalitetsenhed har påtaget
sig at skabe systematisk vedligeholdelse
og udvikling af de nationale kliniske
behandlingsretningslinjer inden for alle
områder af kræftbehandlingen. Fra 1.
september fungerer hun som overlæge
i nyt centralt sekretariat, som Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
og DMCG har etableret. /SKA

To nye professorer
til Sjællands
Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital har fået
to prominente professorater i hus. Jørn
Herrstedt kommer fra en stilling som
forskningsleder og specialeansvarlig
overlæge på Onkologisk Afdeling på
Odense Universitetshospital og professor i klinisk onkologi på Syddansk
Universitet. Julie Gehl, pioner inden for
elektrokemoterapi, tiltræder som professor i klinisk onkologi og kommer fra en
stilling som forskningsleder og overlæge
på Herlev Hospital. Målet er, at Sjællands
Universitetshospital i 2025 skal have 65
professorer ansat. /SKA

Jørn Herrstedt skifter fra Odense til
Sjællands Universitetshospital.

Sygeplejerskeprisen 2017
til Karin Birtø
Karin Birtø, sygeplejerske, master i
rehabilitering og pårørendekoordinator i
Center for Kræft og Sundhed København
modtog mandag aften Sygeplejerskeprisen 2017. Prisen uddeles af Dansk
Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden til en
sygeplejerske, der har bidraget aktivt til
at højne sygeplejefagets anseelse og omdømme som rollemodel og nytænkende
indenfor fag og organisation. Karin modtog prisen bl.a. for sit utrættelige arbejde
gennem de sidste 10 år med at etablere
og konsolidere Københavns Kommunes
rehabiliteringstilbud i Center for Kræft
og Sundhed København til kræftramte
borgere. /SKA
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Citat citat slut
US:
F O K I NIC
M E D ET
R ÅD

”Medicinalindustrien estimerer, at den bruger 80 mio. kr. om året på at sponsorere lægers deltagelse i kongresser.”
Dagens Medicin

”på kort sigt må vi sikre, at kompetente læger har lyst til at arbejde for Medicinrådet ved, at de bliver kompenseret af
deres arbejdsgiver (Danske Regioner) ved frihed eller en konsulentaftale.
På længere sigt må samme arbejdsgiver påtage sig forpligtelsen til at finansiere den efteruddannelse, som alle deres
ansatte har behov for”
Henrik Ullum, formand, LVS, i Altinget

For at sikre Medicinrådets arbejde har Region Hovedstaden besluttet, at regionen finansierer eventuelle industribetalte
kongresrejser for de medarbejdere fra regionen, som udpeges til fagudvalg under Medicinrådet.
Martin Magelund Rasmussen, Center for HR, Region Hovedstaden

Med et absolut venligt ment, men alligevel klart ”nej-tak” til rejse og konference-sponsorater, gør vi det nu tydeligt, at
Region Midtjylland selv betaler for speciallægernes efteruddannelse.
Ole Thomsen, koncerndirektør, Region Midtjylland

Den grundlæggende præmis for Medicinrådets etablering var medicinomkostningernes påståede eksorbitante stigning
- den er bare ikke kommet. Præmissen var også, at prioriteringen skulle stoppe fyringer af læger og sygeplejersker. Men
den præmis holder heller ikke, idet nye analyser viser, at regionerne istedet har ansat horder af bureaukrater, mens de
har afskediget læger og sygeplejersker i fyringsrunde på fyringsrunde - og altså uden at medicinomkostningerne er forklaringen.
Kristian Lund, Sundhedspolitisk Tidsskrift

”omgøres Medicinrådets kontroversielle afslag af Spinraza af politiske hensyn, kan rådet lige så godt lukke. Inden prioriteringsinstituttet overhovedet kom i gang.”
Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør, Politiken
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Heines Håndbog:
før og nu
SKA’s nye lægefaglige konsulent mindes grundlægger Heine Høi Hansen og giver sit bud på, hvordan
professorens tanker skal videreføres i en ændret virkelighed.

BIRGITTE SEIERØE PEDERSEN, speciallæge i onkologi, AC-medarbejder, SKA

Heine Høi Hansen – professor på Rigshospitalet og iværksætter af SKA i 1995
- var fremme i skoene, da han i starten
af 00’erne fik ideen ’at sætte strøm’ til
Medikaminahåndbogen - Håndbog for
medicinsk behandling af kræftsygdomme.

Nye teknologiske muligheder
Heine havde ambitioner om, at højne
både kvaliteten og tilgængeligheden af
den information om medicinsk kræftbehandling, man som kliniker havde brug
for i forbindelse med det daglige kliniske
arbejde. På det tidspunkt fik man som
læge tilsendt den store grønne og den lil-

Som yngre læge og ny i faget i årene
omkring årtusindeskiftet, blev man ofte af
Heine - på Rigshospitalets onkologiske afdeling
- opfordret til at søge ny
viden og lære mere fra
erfarne kollegaer i regi
af både ESMO, IASLC
og DMO (senere DSKO)
- videnskabelige selskaber som Heine var dybt
forankret i. Hvis man
savnede at vende en
problempatient med en
erfaren kollega, få hjælp
til at vurdere dosisreduktion af kemoterapi,
kunne man altid søge
råd og vejledning hos
Heine Høi Hansen (1938-2011), SKA’s grundlægger.
Heine. Hos Heine fik
man ikke altid et entydigt svar, oftest var det
’hjælp til selvhjælp’ i form af drøftelse af
le grønne medicinfortegnelse én gang om
etiske overvejelser, spørgsmål til patienåret, og det var i disse bøger man havde
tens og familiens ønsker og behov, og om
de fornødne mere eller mindre opdatereder forelå en grundig klinisk vurdering af
de informationer om lægemidler. Den lille
patientens tilstand – derudover fik man
grønne lå i kittellommen, den store var
også et par forslag til selvstudier af rederhjemme og oftest ældre eksemplarer
levante bøger og artikler. Man blev som
af de to grønne stod på reolerne rundt
yngre læge rustet til det kliniske arbejde
omkring på kontorerne i afdelingen.
ved at være videnskabeligt opdateret,
Med fremkomsten af nye teknologiske
nysgerrig og inspireret til udvikling.
muligheder og internettet blev Heines
ønske om at understøtte den medicinske
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kræftbehandling med opdateret viden
konkretiseret i SKA, og dermed kunne andre afdelinger end ’Onkologisk på Riget’
nyde godt af hans idéer.
I 2005 blev Håndbog for medicinsk behandling af kræftsygdomme udarbejdet
af SKA’s daværende cytostatikagruppe,
som var sammensat af læger, der repræsenterede alle kliniske
afdelinger i landet, en
sygeplejerske fra FSK, en
repræsentant for SKA
og en it-administrator.
Håndbogen var målrettet klinisk arbejdende
læger og sygeplejersker,
og blev en anerkendt
teoretisk og praktisk
anvendelig informationskilde i hverdagen på
mange onkologiske afdelinger landet over. Siden
da er der foretaget en
gennemgående revision
i 2012, især på baggrund
af det stigende antal af
nye biologiske lægemidler med et mindst lige så
stort behov for information og vejledning
om korrekt anvendelse som kemoterapi.
Redigering og vedligeholdelse er siden da
foretaget i SKA af både faste medarbejdere og konsulenter.

Fremtiden for Heines håndbog
Hos SKA ser vi et behov for at ændre
vores tilgang til at informere om de
lægemidler, der anvendes i onkologien og
i hæmatologien. Basisinformationer om
velkendte præparater kan findes på pro.
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medicin.dk, som er en hjemmeside og
database, der indeholder information om
lægemidler og behandlingsvejledninger til
læger, farmaceuter og andre sundhedsprofessionelle, og hvor der altid er et link
til præparaternes opdaterede produktresuméer fra EMA og Lægemiddelstyrelsen.
Det kan vi ikke gøre bedre.
Der, hvor SKA kan bidrage med ny og
værdifuld viden til brug i det daglige
kliniske arbejde, er ved at highlighte nye
lægemidler, som er på vej ind i den onkologiske og hæmatologiske behandling og
som måske allerede bruges i eksperimentelle sammenhænge på afdelingerne. SKA
kan vise, hvor man som kliniker finder
mere information, når pro.medicin.dk
endnu ikke er opdateret, det kunne være
ved præsentation af links til produktresuméer fra andre lande, relevante videnskabelige artikler m.m.
SKA kan – både i SKA NYT, på hjemmesiden og via SKA’s intensive kursusvirk-

somhed, der nu også foregår ude på
afdelingerne med SOTA – lade eksperter
stille viden til rådighed om grupper af
nye lægemidler (eksempelvis ’-nibber’ og
’-mabber’), fortælle historien om eksempelvis PARP-hæmmerenes vej fra idé til
patientbehandling, beskrive nye typer af
bivirkninger vi skal være opmærksomme
på, når der kommer nye behandlinger i
spil, og vi kan gøre vores brugere klogere
på andre lægemiddelrelevante emner
inden for vores område.
SKA skal fastholde, at niveauet for informationerne skal være til brug for den
daglige patientbehandling i afdelingerne
– kortfattet, opdateret og oplysende med
mulighed for at linke til mere viden.
Birgitte Seierøe Pedersen er ansat på
konsulentbasis af SKA til at bistå med
udvikliningen og opdateringen af blandt
andet SKA’s Medicamina-håndbog og
øvrige elektroniske værktøjer til gavn for
den onkologiske klinik.

Birgitte Seierøe Pedersen (nummer 3 til højre) på
arbejde med kollegaerne på Onkologisk Klinik,
Rigshospitalet, 2001.

Nyt kursus

Tabu og myter i et liv med alvorlig sygdom
– for præster og psykologer
SKA tager endnu en gang livtag med de helt store spørgsmål i selskab med de fagfolk,
der skal være sjælesørgere for den kræftsyge patient.
Det gentages ofte og på mange platforme: Døden er et tabu; danskerne har
svært ved at tale om sygdom; mange
sundhedspersoner har svært ved at tale
om det eksistentielle. På dette kursus
debatterer vi: Hvad er tabu i et liv med
alvorlig sygdom? Hvilke myter introduceres vi for? Og hvordan skal hospitalspræster og psykologer forholde sig til dem?
Som oplægsholdere er inviteret teologen
og psykologen - men også folkesundhedsforskeren, digteren, filosoffen og
lægen. Og der bliver som altid mulighed
for at diskutere med kollegerne. /SKA

Måne med spejling. SKA graver dybere ned i myter og eksistens via
teologi, psykologi, filosofi, folkesundhed og litteratur.
Foto: Peter Verner Krogh

S. 33

SIDEN SIDST + INDTIL NÆSTE GANG

Godkendelser
fra FDA

Anbefalinger
fra EMA

OPDIVO ® (nivolumab)
til patienter på over 12 år med dMMR og MSI-H metastatisk kolorektalkræft, som er progredieret efter behandling med fluoropyrimidin, oxaliplatin og irinotecan (august, 2017)

Zejula™ (niraparib)
til behandling af ovariecancer (september, 2017)

IDHIFA® (enasidenib)
til behandling af AML hos voksne, hvor der er konstateret
IDH2-mutation med en FDA-godkendt test (august, 2017)
IMBRUVICA® (ibrutinib)
til behandling af voksne patienter med kronisk graft versus
host-sygdom, når en eller flere linjer systemisk terapi ikke har givet
behandlingseffekt (august, 2017)
Vyxeos (cytarabin og daunorubicin)
til behandling af voksne med nydiagnosticeret, terapi-relateret
AML, eller myelodysplasi-relateret AML (august, 2017)
BESPONSA® (inotuzumab ozogamicin)
til behandling af voksne patienter med refraktær precursor B-celle
ALL, eller hvor der er konstateret tilbagefald af samme sygdom
(august, 2017)
LYNPARZA® (olaparib)
til vedligeholdelsesbehandling af voksne patienter med tilbagefald
af ovariecancer, når der er komplet eller partiel respons til platinbaseret kemoterapi (august, 2017)
MVASI™ (bevacizumab-awwb)
til bestemte typer kolorektal-, lunge, hjerne, nyre- og underlivskræft. Produktet er første biosimilære kræftlægemiddel godkendt i
USA (september, 2017)

Tookad ® (padeliporfin)
til behandling af adenokarcinom i prostata (september, 2017)
ONTRUZANT® (trastuzumab)
til behandling af tidlig og metastatisk brystkræft og metastatisk
kræft i mavesækken (september, 2017)
ALECENSA® (alectinib)
udvidet indikation til førstelinjebehandling til patienter med
ALK-positiv NSCLC (oktober, 2017)
MVASI™ (bevacizumab-awwb)
til behandling af kolon/rektumcancer, brystkræft, ikke-småcellet
lungekræft, nyrekræft, forskellige typer underlivskræft (november, 2017)

Godkendelser
fra Medicinrådet
Ritemvia®
Riximyo® (mabthera)
til behandling af non-Hodgkins lymfom (september, 2017)

Yescarta™ (Axicabtagene Ciloleucel)
til behandling af diffust, storcellet B-celle lymfom efter 2 linjers
systemisk behandling (oktober, 2017)
CALQUENCE ® (acalabrutinib)
til voksne patienter med mantle-celle lymfom, hvor mindst én
anden tidligere behandling er givet (november, 2017)
ALECENSA® (alectinib)
til voksne patienter med ALK-positiv, metastatisk ikke-småcellet
lungekræft (NSCLC) detekteret af en FDA-godkendt test
(november, 2017)
ADCETRIS ® (brentuximab vedotin)
til voksne med primært kutan anaplastisk storcellet lymfom
(november, 2017)
SPRYCEL® (dasatinib)
til børn med Ph+ CML i den kroniske fase (november, 2017)

SKA Nyt

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.
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Kommende kurser fra SKA
18-01-2018 19-01-2018

Tabu og myter i et liv med alvorlig sygdom – for præster og psykologer
Hotel Admiral
VENTELISTE

25-01-2018

Kræft i et ulighedsperspektiv
Hotel Kong Arthur
FÅ LEDIGE PLADSER

08-02-2018

Sekretæren og kræftpatienten
IDA Mødecenter
FÅ LEDIGE PLADSER

01-03-2018

Aktiv sundhed og kræft
Hotel Skt. Petri
INGEN LEDIGE PLADSER

12-03-2018 15-03-2018

Onkologi for ansatte i medicinalindustrien
Glostrup Park Hotel

14-03-2018

De unge alvorligt syge – patienter mellem 16 og 26 år og deres netværk
Radisson Blu Royal Hotel, København V

10-04-2018

Senfølger efter kræft hos voksne
Hotel Admiral

19-04-2018

Sekretæren og kræftpatienten II
IDA Mødecenter

03-05-2018

Bivirkninger til immunterapi
Odense, eksakt kursussted følger
Med forbehold for ændringer og nye kurser.

SOTA: næste gang
på Rigshospitalet
SKA tilbyder state of the art-kurser ude
på afdelingerne, hvor eksperter inden for
de forskellige diagnoseområder opdaterer personalet om de nyeste forskningsresultater og behandlingsmuligheder

emnet neoadjuverende og kirurgisk
behandling af brystkræft.

brys SOTA:
sted tkræft 1
p
på b
fi
iblio å Rigsho nder
teke
s
p
ital
t
d. 11
. jan i Strålete et,
uar,
kl. 1 rapien,
6.00

OBS: SOTA-kurserne er forbeholdt personalet på det pågældende hospital.

Andet SOTA-kursus vil blive afholdt i
Onkologisk Klinik på Rigshospitalet. Som
til det første SOTA-kursus, afholdt på
Nordsjællands Hospital i oktober, bliver
S. 35

Hvad er SKA?
SKA præsenterer viden om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til
medarbejderne i sundhedsvæsenet og til offentligheden, herunder patienter
og pårørende.
SKA afholder kurser og møder inden for forskellige aspekter af klinisk onkologi.

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

Besøg SKA på
www.skaccd.org

