
 

Et årsmøde rigt på indhold, 
perspektiver og social indignation 
 

 

SKA's 19. årsmøde blev en stor succes. Engagerede tilhørere bidrog aktivt til et spændende program, der 

bød på vidt forskellige indlæg om årets tema, opfølgning. Både Sundhedsstyrelsen, forskere og 

praktiserende læger var i dén grad på banen med stimulerende indspark, der pegede på både udfordringer 

og potentialer i det fremtidige arbejde med kræftopfølgning. 

SKA’s lægelige leder Peter Michael Vestlev åbnede årsmødet med en lille opdatering på SKA’s aktiviteter, 

både kurser, protokolarbejde og det moderniserede SKA NYT. Samtidig gav Vestlev et lille øjebliksbillede af 

arbejdet med Sundhedsplatformen. Der er mange praktiske spørgsmål, som er kommet lidt bag på de 

amerikanske ingeniører, der er ansvarlige for den tekniske del.   Alligevel er Peter Michael Vestlev ikke i 

tvivl: Det bliver godt. 

Sundhedsstyrelsen: individualiseret opfølgning er vejen 

Specialkonsulent Cecilie Iuul fra Sundhedsstyrelsen tog ordet derefter og gav et overblik over 

opfølgningsprogrammets tilblivelse og baggrund. Hendes rids over arbejdet de sidste år udmunder i, at vi i 

2015 har 18 sygdomsspecifikke opfølgninger – implementeringen er i fuld gang. Hovedtonearten i de nye 

opfølgningsprogrammer er opfølgning i stedet for kontrol. Patienter skal selv være med til at skræddersy et 

mere individualiseret forløb.   Der bliver mere fleksibilitet, men også større egenomsorg. Mette Malling – 

afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen – svarede siddende blandt publikum på nogle af de mange spørgsmål 

omkring den praktiske udmøntning af tankerne fra de fremmødte på IDA Mødecenter, der bl.a. frygtede en 

social slagside i praksis. 

 

SKA’s 19. årsmøde: referat 

Årets tema: opfølgning på kræftprogrammer, livet efter kræft 

Hvor: IDA Mødecenter, København 

Hvornår: 26/11-2015 

Hvem: Ca. 60 engagerede sundhedsprofessionelle fra (især) Region Hovedstaden og Region Sjælland 



Brug de praktiserende læger mere 

Klinisk professor Michael Borre fra Aarhus Universitet var næste levende indslag. Hans optimistisk tonede 

oplæg startede med en perspektivering tilbage til 2000, hvor Sverige og Norge var duksene, og Danmark var 

de slemme drenge. Der er sket ”ekstremt” meget siden da. Med foreløbigt 3 kræftpakker er der foregået en 

mindre revolution.  Men der er også skyer på himlen. Man forventer en 30 % stigning af patienter. Og der 

kommer næppe flere penge. Så man må tænke nyt. 

Og hvordan skal man så tænke nyt? I høj grad ved at inddrage den praktiserende læge mere i 

opfølgningsprogrammer, viste case fra Region Midtjylland. Her ligger et kæmpe, uopdyrket potentiale. 

Dertil skal der sikres bedre datakvalitet, standardisering af kommunikation mellem sektorer og mindre 

”DJØF-bureaukrati”, som Borre formulerede det. 

Praktiserende læger: Det er ikke så nemt 

PLO’s næstformand Niels Ulrich Holms indspark stod i skarp kontrast til Michael Borres. Han reporterede 

fra en almen praksis, der efter hans indlæg at dømme allerede gisper efter vejret. De praktiserende læger 

har 15 minutter per patient og skal løbe rigtig hurtigt, når de på 15 minutter skal overlevere en rystende 

besked til en patient og samtidig nå at lave en fuld, omfattende indberetning til en kræftafdeling. Og nu 

skal de også overtage kontrolforløb?  Han opfordrer til en dialog mellem PLO og kræftlægerne, så almen 

praksis ikke bare får kæmpestore opgaver parkeret uden yderligere midler. ”Det er bare ikke så nemt”, var 

budskabet, der lød flere gange fra PLO’s lidt bekymrede næstformand, som ikke altid føler, hans faggruppe 

bliver hørt af Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen. 

En konkret case: livmoderhalskræft 

Virkningen af rutinemæssige kontrolforløb sammenlignet med selvhenvendelse var hovedformålet i 

forskningsprojektet ”Opfølgningsprogrammer for gynækologiske kræftformer”, som læge og ph.d.-

studerende Mette Moustgaard Jeppesen præsenterede foreløbige konklusioner fra: Forskningsprojektet 

har vist, at der er behov for randomiserede kliniske studier frem for retrospektive studier som det 

nærværende – og de nye opfølgningsprogrammer bør føres i protokol. De endelige konklusioner foreligger 

om et år, men allerede nu fremlagde Jeppesen data fra en retrospektiv opgørelse. 

”Mere ulighed!” 

Professor Christoffer Johansen var dagens sidste oplægsholder. Hans forskningsspeciale er livet efter 

kræftsygdommen. Han var hurtigt ude og påpege et kæmpe, iboende problem ved den forskning, vi tager 

udgangspunkt i: 

Hvordan kan vi generalisere ud fra protokoller med patienter, der har givet samtykke? Hvad med de øvrige? 

Dem med social slagside. Der er øget komorbiditet blandt socialt lave klasser. Protokollerne giver et 

idealiseret billede af virkeligheden, da det er de ressourcestærke, der stiller op. Dem der siger nej til 

protokol, dør først. Der er 20% forskel på overlevelse, ”trods 60 års ObamaCare”, som Christoffer Johansen 

formulerede det med henvisning til den danske velfærdsstat. 



Den samme pleje og indsats giver ikke lighed. Tværtimod. Derfor: Ulige behandling er svaret! Og dialog øger 

compliance. Hvordan får man sociale lavklasser til at få gavn af opfølgning? Det kræver gentagne møder til 

med den samme sundhedsprofessionelle, viser forskning refereret af professoren. 

Pre-hab 

Der skal helt nye opfølgningsprogrammer til for socialt udsatte. De velstillede får en bog, en video og så må 

de klare den selv derfra. Der er en enorm fremtid her, lovede Johansen, der også refererede en ny retning 

kaldet ”pre-hab”. Man skal gøre patienten klar til behandling, fx ved motion og omlægning af kost. På 

denne måde er de meget bedre rustet til at klare kemoen, når man først sætter ind med et angreb på 

cancercellerne. Et studie inden for tarmkræft viser, at man sagtens kan udsætte kirurgi, mens man styrker 

patientens mulighed for at kunne håndtere kemo, stråler og kirurgisk indgreb med et stærkere 

immunforsvar og en lavere fedtprocent i blodet. 

Johansens indlæg kom i det hele taget godt omkring – og ud, omkring og tilbage igen – i en springende, 

kraftigt underholdende form. Det fungerede som en glimrende afslutning på en dag med masser af vinkler 

på en kæmpemæssig opgave for det samlede sundhedsvæsen, ikke kun de onkologiske afdelinger. 

Referent: Henrik Reinberg Simonsen, informationsmedarbejder, SKA 

 

 

 


