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  Indholdsfortegnelse  w  s. 1

Dette er en samlet oversigt 
med artikler om de seneste 15 
års vigtigste resultater i 
kræftforskningen. 

Artiklerne er hentet fra 
Kræftens Bekæmpelses egen 
forskning, Center for Kræft-
forskning, samt fra de mange 
forskningsprojekter på hospi-
taler og universiteter, som er 
støttet med penge fra Kræftens 
Bekæmpelse.
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Forord: 15 års kræftforskning i Danmark 
– 15 års fremskridt, der nytter

Kræftens Bekæmpelse støtter hvert år dansk 
kræftforskning med cirka 250 millioner kr. 
Og de mange millioner nytter. Det viser de 
seneste års små og store fremskridt indenfor 
kræftforskningen. 

Vi har sat kræftforskningen under lup for at se, 
hvad der er kommet ud af de seneste 15 års in-
tensiv forskning; dels fremskridt, som Kræftens 
Bekæmpelses egne forskere har bidraget med 
– og dels resultater, som andre danske kræft-
forskere har stået for med støtte fra de mange 
millioner kr., som danskerne hvert år indsamler 
og giver til Kræftens Bekæmpelse.

Kræftforskning betaler sig
Kræftens Bekæmpelse driver selv egen forsk-
ning i Center for Kræftforskning, som år efter 
år markerer sig i verdensklasse indenfor inter-
national forskning. Forskningscentret ligger på 
Strandboulevarden i København og huser bl.a. 
moderne laboratorier og en stor biobank med 
data fra godt 57.000 danskere. Her arbejder 
danske og internationale forskere fra mere end 
20 forskellige lande.  
Kræftens Bekæmpelse støtter også en stor del 
af den kræftforskning, som foregår på landets 
hospitaler og universiteter og har her et tæt 
samarbejde med nogle af Danmarks dygtigste 
kræftforskere rundt om i landet. 

- De mange millioner, som vi investerer i kræft-
forskning betaler sig. Ingen tvivl om det! Det 
viser de seneste 15-20 års forskningsresultater. 
Der er sket mange fremskridt, som tilsammen 
har været med til at forbedre kræftbehandling-
en og ikke mindst forlænge overlevelsen inden 
for de fleste kræftsygdomme. Og det er værd at 
glæde sig over, fastslår direktør Leif Vestergaard 
Pedersen fra Kræftens Bekæmpelse. 

Kræftens gåder?
Har vi så løst ’kræftens gåder’? Nej, men vi er 
godt på vej! 
Kræft er ikke én men mange sygdomme. Og 
derfor er der ikke én, men mange forskelli-
ge løsninger på ’kræftens gåder’. Vi har i det 
følgende bedt en række fremtrædende danske 
kræftforskere om at beskrive de væsentligste 
resultater af deres arbejde, som har bidraget til 
nogle af de mange fremskridt indenfor fore-
byggelse af kræft, nye, bedre behandlingsme-
toder og hjælp til at få et godt liv igen efter en 
kræftsygdom.

I et forsøg på at lette overskueligheden har 
vi lavet et resume af denne artikelsamling. 
Resuméerne kan forhåbentlig give et hurtigt 
overblik over de mange spændende forsknings-
resultater. Artiklerne er placeret kronologisk 
efter årstal. 

Resumeer såvel som artikelsamling ligger på 
Kræftens Bekæmpelses hjemmeside cancer.dk 

God læselyst

Direktør Leif Vestergaard Pedersen
Kræftens Bekæmpelse

 Kræftens Bekæmpelses forskning  w  s. 11       s. 14   w  Kræftens Bekæmpelses forskning  



Forvandling af kræftceller til normale 
celler 

Brystkræft er den hyppigste kræftsygdom 
blandt kvinder, og hyppigheden stiger med 
alderen. Det samme gør hyppigheden af an-
dre sygdomme hos kræftpatienten. Det kaldes 
også komorbiditet eller multisygdom. 

Formålet med dette projekt var at belyse, 
hvordan multisygdom påvirker dødeligheden 
for brystkræftpatienter, og også undersøge ef-
fekten af forebyggende efterbehandling, f.eks. 
kemoterapi. 

Forskerne undersøgte 62.591 patienter, der 
blev behandlet for brystkræft i Danmark fra 
1990 til 2008. Oplysninger om behandling for 
brystkræft kom fra den danske brystkræft-
gruppe, DBCG, mens oplysninger om komor-
biditet kom fra Landspatientregisteret og data 
om dødsårsager fra Dødsårsagsregisteret. 

Resultaterne viste, at cirka hver fjerde bryst-
kræftpatient lider af komorbiditet – altså har 
flere andre sygdomme og lidelser samtidig 
med brystkræft. Overlevelsen efter brystkræft 
er forbedret gennem tiden undtagen for 
kvinder med alvorlig komorbiditet. Risikoen 
for at dø af brystkræft steg med en øget grad 
af komorbiditet. Til gengæld virkede behand-
lingen lige så godt hos patienter med mild til 
moderat komorbiditet. 

Konklusionen er derfor, at det er vigtigt, at 
brystkræftpatienter tilbydes forebyggende 
efterbehandling, hvis de overhovedet kan tåle 
det under hensyntagen til deres andre syg-
domme.

Referencer
Marstrand TT, Borup R, Willer A, Borregaard N, San-
delin A, Porse BT* and Theilgaard-Mönch* (2010) 
A conceptual framework for the identification of 
candidate drugs and drug targets in acute promye-
locytic leukemia. Leukemia, 24, 1265-1275. 
*Equal contribution

Theilgaard-Mönch KT, Boultwood J, Ferrari S, 
Giannopoulos K, Hernandez-Rivas JM, Kohlmann 
A, Morgan M, Porse B, Tagliafico E, Zwaan CM, 
Wainscoat J, van den Heuvel-Eibrink M, Mills K and 
Bullinger L (2011) Gene expression profiling in MDS 
and AML: Potential and Future Avenues. Leukemia, 
25, 909-920.

Expression signatures defined by comparison of 
AML samples with their nearest normal counter-
parts reveals novel disease entities, predict sur-
vival and identify candidate genes for therapeutic 
targeting. Nicolas Rapin, Frederik O Bagger, Johan 
Jendholm, Helena Mora Jensen, Niels Borregaard, 
Ole Winther, Kim Theilgaard-Mönch, Bo T. Porse. In 
revision in Blood.

Bo Porse, professor i Molekylær Onkologi ved Københavns Universitet og 
klinikchef ved Finsenslaboratoriet, Finsencentret  (2014)
Rigshospitalet 
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Sluk for kræftcellers energiforsyning

Forskere har opdaget, hvordan man kan kvæle 
kræftceller ved at lukke for deres tilførsel af 
energi. Forskerne har fokus på kræftcellers sult 
efter energi, for uden energi kan kræftceller ikke 
vokse vildt og sprede sig, men vil sygne hen og 
dø. Hvis man kan slukke for energiforsyningen, 
så vil kræftcellerne dø.

Forskningsprojektet er et samarbejde mel-
lem Københavns Universitet og Kræftens 
Bekæmpelse. De første resultater er offentlig-
gjort i det videnskabelige tidsskrift Oncotarget. 

Kræftceller skal bruge energi, og cellerne 
optager energi ved at forbrænde sukker og 
fedtstoffer. Det sker ved hjælp af de såkaldte 
onkogener, som populært sagt driver cellernes 
kraftværker, der producerer kemisk energi til 
cellerne. BRAF (V600E) er et sådan onkogen, 
som specifikt driver forsyningen af energi til 
modermærkekræftceller. Hvis man bekæmper 
onkogenet BRAF (V600E) med kræftmedicinen 
Vemurafenib, slår man de fleste kræftceller ihjel. 
I første omgang – for modermærkekræften 
dukker ofte op igen.

Kræftceller er afhængige af onkogenerne. Og 
forskerne har nu opdaget, at denne afhængig-
hed har at gøre med en specifik svaghed i 
kræftcellernes energiforsyning. Kræftcellernes 
stofskifte skal omdanne store mængder suk-
ker og fedtstoffer til energi, fordi kræftceller 
ikke selv kan gøre det lige så effektivt som 
normale raske celler. Med fokus på kræftcel-
lernes energiforsyning håber forskerne derfor i 
fremtiden at kunne udvikle nye kombinations-
behandlinger, hvor man benytter flere behand-
linger på én gang. F.eks. kan man kombinere 
Vemurafenib-behandlingen med en anden be-
handling, som målrettet hæmmer kræftcellerne 
i at producere energi, og dermed kan man blive 
bedre til at hæmme kræftsygdommen.

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem 
Professor Jiri Bartek, Professor Per Guldberg og 

biokemiker ph.d. Claus Christensen fra Center 
for Kræftforskning i Kræftens Bekæmpelse, 
Professor Seyed Moein Moghimi fra Køben-
havns Universitet, og forskere fra biotekfirmaet 
Seahorse Bioscience.

Referencer
Hall A, Meyle KD, Lange MK, Klima M, Sanderhoff M, 
Dahl C, Abildgaard C, Thorup K, Moghimi SM, Jensen 
PB, Bartek J, Guldberg P, Christensen C.
Oncotarget. 2013 Apr;4(4):584-99.

Center for Kræftforskning 
Kræftens Bekæmpelse (2013)
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Bedste behandling for brystkræft– 
kvinder med flere andre sygdomme

Brystkræft er den hyppigste kræftsygdom 
blandt kvinder, og hyppigheden stiger med 
alderen. Det samme gør hyppigheden af andre 
sygdomme hos kræftpatienten. Det kaldes også 
komorbiditet eller multisygdom. 

Formålet med dette projekt var at belyse, 
hvordan multisygdom påvirker dødeligheden 
for brystkræftpatienter, og også undersøge ef-
fekten af forebyggende efterbehandling, f.eks. 
kemoterapi. 

Forskerne undersøgte 62.591 patienter, der blev 
behandlet for brystkræft i Danmark fra 1990 til 
2008. Oplysninger om behandling for brystkræft 
kom fra den danske brystkræftgruppe, DBCG, 
mens oplysninger om komorbiditet kom fra 
Landspatientregisteret og data om dødsårsager 
fra Dødsårsagsregisteret. 

Resultaterne viste, at cirka hver fjerde bryst-
kræftpatient lider af komorbiditet – altså har 
flere andre sygdomme og lidelser samtidig med 
brystkræft. Overlevelsen efter brystkræft er 
forbedret gennem tiden undtagen for kvinder 
med alvorlig komorbiditet. Risikoen for at dø 
af brystkræft steg med en øget grad af komor-
biditet. Til gengæld virkede behandlingen lige 
så godt hos patienter med mild til moderat 
komorbiditet. 

Konklusionen er derfor, at det er vigtigt, at 
brystkræftpatienter tilbydes forebyggende ef-
terbehandling, hvis de overhovedet kan tåle det 
under hensyntagen til deres andre sygdomme.

Referencer
Land LH, Dalton SO, Jørgensen TL, Ewertz M. Comor-
bidity and survival after early breast cancer. Crit Rev 
Oncol Hematol. 2012 Feb;81(2):196-205. 

Land LH, Dalton SO, Jensen M-J, Ewertz M. Impact of 
comorbidity on mortality: a cohort study of 62,591 
Danish women diagnosed with early breast cancer, 
1990-2008. Breast Cancer Res Treat 2012; 131(3): 
1013-1020.

Land LH, Dalton SO, Jensen M-J, Ewertz M. Influence 
of comorbidity on the effect of adjuvant treatment 
and age in patients with early-stage breast cancer. Br 
J Cancer 2012; 107(11): 1901-1907.

Ph.d.-grad opnået som resultat af bevillingen
Læge Lotte Holm Land forsvarede d. 25 .januar 2013 
sin ph.d.-afhandling med titlen “Comorbidity and 
mortality after treatment for early breast cancer” og 
har opnået ph.d.-graden ved Syddansk Universitet.

Professor, overlæge, dr.med. Marianne Ewertz (2013)
Onkologisk Afdeling, 
Odense Universitetshospital
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Introduktion til psykosocial 
kræftforskning

Forskerne ved Enhed for Psykoonkologi og 
Sundhedspsykologi, Onkologisk Afdeling D, 
Aarhus Universitetshospital og Psykologisk 
Institut, Aarhus Universitet arbejder på en række 
projekter, der er relevante for kræftpatienter. 

Forskningen spænder over flere forskellige om-
råder fra senfølger af kræft og kræftbehandling 
over betydningen af følelsesmæssig og religiøs 
mestring til brug af alternativ behandling og 
effekter af psykologisk intervention.

Projekterne foregår inden for følgende områder 
af psykosocial kræftforskning:

• Psykiske konsekvenser af kræft og kræftbe-
handling

• ’Kemohjerne’ – Kognitive bivirkninger og 
senfølger blandt kræftpatienter?

• Søvnproblemer blandt kræftpatienter og 
kræftoverlevere

• Smerter blandt kræftpatienter og kræft-
overlevere

• Bivirkninger af kræftbehandling
• Brug og virkning af komplementær og 

alternativ behandling (KAB) blandt kræft-
patienter

• Betydningen af stress for infektion blandt 
patienter i behandling for kræft

• Tro og religiøs mestring blandt danske 
kræftpatienter

• Følelsesmæssig mestring
• Betydningen af kommunikationen mellem 

kræftpatienter og sundhedsprofessionelle

Læs mere i Bilag 1: Psykosocial 
kræftforskning på s. 185

Professor, dr.med. Bobby Zachariae
Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi
Onkologisk Afdeling D, Aarhus Universitetshospital 
og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet (2013)



s. 18  w  Kræftens Bekæmpelses forskning  

Smerter blandt kræftpatienter og 
kræftoverlevere

Baggrund
I takt med forbedret diagnose og behandling 
lever stadig flere personer med kræft. Mens 
bestræbelserne på at helbrede og forlænge 
livslængden i forbindelse med kræft fortsat 
er en central opgave for kræftforskningen, er 
der stigende opmærksomhed på behovet for 
at undersøge og forbedre livskvaliteten efter 
afsluttet kræftbehandling. Man er i denne 
forbindelse blevet mere bevidst om problemer 
i form af senfølger af kræft og kræftbehand-
ling. Smerter er blandt de problemer, som 
mange klager over, selv mange år efter endt 
kræftbehandling.

Undersøgelser
I en landsdækkende undersøgelse af 3343 
kvinder behandlet for brystkræft (Christensen, 
Jensen, Møller, & Zachariae, 2010), viste 
resultaterne, at mange af kvinderne oplevede 
smerter 15-16 måneder efter operationen. I alt 
33 pct. af kvinderne oplevede således smerter 
næsten hver dag eller hele tiden, og i alt 11 
pct. oplevede smerterne som meget eller 
ekstremt belastende. I en opfølgning, 7-9 år 
senere, havde ca. 20 pct. af kvinderne fort-
sat smerter næsten hver dag eller hele tiden. 
Udover sammenhænge med typen af kirurgi, 
var risiko for smerter bl.a. forbundet med 
lavere uddannelse, lavere indkomst, ringere 
fysisk funktion, søvnproblemer og flere de-
pressive symptomer. At smerter er et væsent-
ligt problem, blev bekræftet af resultaterne af 
en anden undersøgelse (Aggerholm-Pedersen, 
Jespersen, Olsen, & Zachariae, 2013). I en 
smerteaudit ved Onko-logisk Afdeling, Aarhus 
Universitetshospital, af 425 kræftpatienter som 
var til behandling eller kontrol på afdelingen 
en given dag, blev patienterne bedt om at 

besvare en række spørgsmål vedr. smerter. Af 
disse angav ca. halvdelen at de havde smerter. 
Heraf angav 80 patienter at have smerter med 
karakteristika, der tyder på såkaldte neuro-
patiske smerter. Disse smerter opleves som 
brændende, jagende, isnende eller skærende 
og kan skyldes skader i nervesystemet, både 
som følge af selve kræftsygdommen og be-
handlingen. Neuropatiske smerter er yderst 
vanskelige at behandle med traditionelle 
medicinske behandlingsmetoder. 

Pga. den høje forekomst af smerter blandt 
kræftpatienter og kræftoverlevere og de be-
grænsede medicinske behandlingsmuligheder, 
vil det være relevant at udforske effekten af 
andre, f.eks. psykologiske, behandlinger. I en 
tredje undersøgelse (Johannsen, Farver, Beck, 
& Zachariae, 2013) blev eksisterende under-
søgelser af effekten af psykologisk behand-
ling på smerter blandt brystkræftpatienter 
evalueret. En systematisk gennemgang af 
litteraturen afslørede 26 selvstændige under-
søgelser publiceret mellem 1983 og 2012. En 
metaanalyse af resultaterne, dvs. en statistisk 
beregning af de samlede resultater af alle un-
dersøgelserne, fandt en mindre, men relativt 
veldokumenteret effekt af psykologisk be-
handling. 

De færreste af undersøgelserne var dog 
direkte designet til at undersøge effekter på 
smerte, og smerter var i de fleste undersøgel-
ser et sekundært effektmål. Der er derfor brug 
for flere velkontrollerede effektundersøgelser 
af psykologisk behandling overfor smerter 
blandt kræftpatienter og kræftoverlevere. Et 
igangværende forskningsprojekt undersøger 
derfor virkningen af såkaldt Mindfulness-
Baseret Kognitiv Terapi på smerter blandt 
kvinder behandlet for brystkræft.

Professor, dr.med. Bobby Zachariae (2013)
Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi
Onkologisk Afdeling D, Aarhus Universitetshospital 
og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet



 Kræftens Bekæmpelses forskning  w  s. 19       

Sammenfatning
Sammenfattet tyder de foreløbige undersøgel-
ser på, at mange kræftpatienter og kræfto-
verlevere oplever smerter, og der er brug for 
bedre diagnose og bedre behandling af smerter, 
herunder ikke mindst neuropatiske smerter, 
blandt kræftpatienter og overlevere. Hidtidige 
undersøgelser af psykologisk behandling er 
lovende og bør følges op af mere veldesignede 
undersøgelser.    

Kontakt
Maja Johanssen (majajo@psy.au.dk), Søren 
Christensen (soerechr@rm.dk), Bobby Zachariae 
(bzach@aarhus.rm.dk)
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Depression 3 month after surgery is an independ-
ent predictor of treatment related pain at 1 year 
follow-up in a nationwide cohort of women treated 
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Opløsningsmiddel kan give leverkræft

Det klorede opløsningsmiddel triklorethylen 
(TRI), som har været kendt og brugt i over 100 
år inden for jern- og metalindustrien og på 
renserier, øger risikoen for leverkræft. Det viser 
en undersøgelse blandt nordiske arbejdstagere 
i årene 1947-1989, som netop er offentliggjort i 
Journal of National Cancer Institute.
Forskerne har fulgt 5.500 arbejdstagere i tre 
lande, der på deres arbejdspladser har været 
udsat for det klorede opløsningsmiddel triklore-
thylen (TRI). 

Det interessante og enestående ved denne 
undersøgelse er, at arbejdstagerne har fået målt 
TRI i urinen, fordi de arbejdede med opløs-
ningsmidlet. Formålet med målingerne var 
oprindelig at dokumentere, at arbejdstagerne 
ikke blev udsat for alvorlige påvirkninger, der 
kan give lever- og hjerneskader. Ved hjælp af 
cancerregistrene i de tre lande har vi efterfølg-
ende kunnet dokumentere, at de TRI-udsatte 
personer har dobbelt så stor risiko for lever-
kræft sammenlignet med andre jævnaldrende 
indbyggere i de tre lande. 

I undersøgelsen ses også øget forekomst 
af non-Hodgkin’s lymfom, men kun blandt 
mændene. Til gengæld er der hos kvinderne en 
øget forekomst af kræft i livmoderhalsen. Det er 
dog mere usikkert, om det skyldes TRI. 

I efteråret 2012 vurderede det internationale 
agentur for kræftforskning (IARC) under WHO 
kræftrisikoen for mennesker, og der fastslog 
man, at TRI øger risikoen for nyrekræft, og 
sandsynligvis også for leverkræft og non-Hodg-
kin’s lymfom. 

TRI har været brugt i vidt omfang i eksempelvis 
jern- og metalindustrien til at affedte me-
taloverflader, før det skulle males, blandt andet 
lamper og hårde hvidevarer. Det er også blevet 
brugt i renserierne til kemisk rensning af tøj. 
Men det bruges ikke ret meget i dag, fordi det 
længe har været på Miljøstyrelsens liste over 

uønskede kemikalier. 

TRI bliver dog fortsat benyttet på renserierne 
til at fjerne vanskelige pletter. Men i og med, at 
der kommer mere og mere dokumentation på, 
at det er farligt, bliver det udfaset. Det gode er, 
at man i dag anerkender sammenhængen mel-
lem kræft og TRI som arbejdsskade. Det giver 
mulighed for erstatning, hvis man eksempelvis 
rammes af leverkræft.

Undersøgelsen er offentliggjort i det ansete 
tidsskrift: Journal of National Cancer Institute. 

Referencer
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Center for Kræftforskning 
Kræftens Bekæmpelse (2013)
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Ny viden om behandling af smerter hos 
kræftpatienter

Verdenssundhedsorganisationen WHO anbe-
faler opioider*  som basisbehandling mod 
moderate til stærke smerter som følge af 
kræft. Opioider er i dag ”hjørnestenen” i den 
farmakologiske behandling af kræftsmerter. 
Denne behandlingsmodel er effektiv hos ca. 
70 pct. af alle patienter med smerter efter 
kræft. 

Selve smerteoplevelsen påvirker utvivlsomt 
en række kognitive funktioner. Talrige under-
søgelser viser, at patienter med både akutte 
og kroniske smerter har nedsatte kognitive 
funktioner og lider f.eks. af glemsomhed, 
nedsat opmærksomhed, øget distraktion og 
forvirring. 
Langtidsbehandling med opioider kan imid-
lertid også medføre diskrete forandringer i 
de kognitive funktioner. Herudover er mange 
kræftpatienter ofte plaget af ledsagesymp-
tomer, som kan påvirke de kognitive funktio-
ner (depression, vægttab, træthed etc.). 

I de følgende projekter undersøger vi samspil-
let mellem smerter, smertestillende medicin 
og kognitiv funktion hos kræftpatienter med 
henblik på at forbedre smertebehandlingen. 

Behandling af smerter hos 
kræftpatienter (1)
Projekt 1 omhandler kognitiv funktion hos 
raske forsøgspersoner, som udsættes for akut 
smerte før og under behandling med remifen-
tanil.

Verdenssundhedsorganisationen WHO anbe-
faler opioider* som basisbehandling mod 
moderate til stærke smerter som følge af 
kræft. Opioider er i dag ’hjørnestenen’ i den 
farmakologiske behandling af kræftsmerter. 

Denne behandlingsmodel er effektiv hos cirka 
70 pct. af alle patienter med smerter efter 
kræft. 
Selve smerteoplevelsen påvirker utvivlsomt 
en række kognitive funktioner. Talrige under-
søgelser viser, at patienter med både akutte 
og kroniske smerter har nedsatte kognitive 
funktioner og lider f.eks. af glemsomhed, 
nedsat opmærksomhed, øget distraktion og 
forvirring. 
Langtidsbehandling med opioider kan imid-
lertid også medføre diskrete forandringer i 
de kognitive funktioner. Herudover er mange 
kræftpatienter ofte plaget af ledsagesymp-
tomer, som kan påvirke de kognitive funktion-
er (depression, vægttab, træthed etc.). 

I det følgende projekt undersøger forsker-
gruppen fra Onkologisk Klinik samspillet 
mellem smerter, smertestillende medicin og 
kognitiv funktion hos kræftpatienter med hen-
blik på at forbedre smertebehandlingen. 

Baggrund
Når kræftpatienter oplever smerter på trods 
af behandling med opioider, bliver samspillet 
mellem smerte, opioider og kognitiv funktion 
komplekse og vanskelige at forstå. Enkelte un-
dersøgelser har antydet, at smerter under opi-
oidbehandling kan have en nærmest opkvik-
kende virkning, idet smerterne kan modvirke 
opioiders sløvende effekt og dermed forbedre 
visse kognitive funktioner. 

En undersøgelse af raske frivillige vil – ved at 
udelukke andre forhold, som kan påvirke re-
sultatet – kunne give os en forbedre forståelse 
af det komplekse samspil mellem smerter, 
opioidbehandling og kognitiv funktion og 
dermed medvirke til at forbedre behandlingen 
af smerter hos kræftpatienter.

Per Sjøgren, professor, overlæge, dr.med.
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Københavns Universitet (2013)
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Formål
At vurdere hvordan kognitiv funktion påvirkes 
under indflydelse af svag eller stærk eksperi-
mentel smerte, effektiv smertebehandling med 
opioid og gennembrudssmerter. 

Design og metode
Forsøget udføres på 22 raske frivillige forsøgs-
personer, der udsættes for eksperimentel 
smerte af moderat intensitet i en periode på 20 
minutter. Smerten kan blive behandlet med det 
smertestillende middel remifentanil. Der udfø-
res tre lodtrækningsforsøg med minimum en 
uges mellemrum. Den eksperimentelle smerte 
udløses ved, at forsøgspersonen påføres et 
stigende tryk med en luftmanchet mod læg-
musklen. Trykket øges, indtil forsøgspersonen 
oplever moderat smerte. Forsøgspersonen kan 
altid afbryde forsøget. Smerteoplevelsen kan 
ændres ved behandling med remifentanil. 

Ændringer i den kognitive funktion vurderes 
før, under og efter, at forsøgspersonen har 
været udsat for eksperimentel smerte og/eller 
remifentanil. Sidste forsøg har undersøgt den 
kognitive funktion, når smerten var kontrolleret 
med opioid efterfulgt af en periode med 
’gennembrudssmerte’.   

Konklusion
Resultaterne viser, at såvel smerte som opioid 
i sig selv påvirker kognitiv funktion negativt. 
Ligeledes påvirkes kognitiv funktion negativt, 
når smerten dækkes af opioid. Yderligere for-
ringelse af den kognitive funktion opstår ved 
’gennembrudssmerter’. Forståelsen af disse 
sammenhænge kan have stor klinisk betydning 
for smertebehandlingen af kræftpatienter.

*) Opioiderne er de stoffer, der udvindes af 
råopium, med morfin og kodein som de mest 
kendte. Betegnelsen omfatter såvel de naturligt 
forekommende som de syntetisk fremstillede 
opioidagonister og antagonister. Fælles for alle 
stofferne er, at de kan binde sig til de opioide 
receptorer.  
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Behandling af smerter hos 
kræftpatienter (2)
Projekt 2 omhandler vurdering af den kognitive 
funktion hos kræftpatienter

Verdenssundhedsorganisationen WHO anbe-
faler opioider* som basisbehandling mod 
moderate til stærke smerter som følge af kræft. 
Opioider er i dag ’hjørnestenen’ i den farma-
kologiske behandling af kræftsmerter. Denne 
behandlingsmodel er effektiv hos cirka 70 pct. af 
alle patienter med smerter efter kræft. 

Selve smerteoplevelsen påvirker utvivlsomt en 
række kognitive funktioner. Talrige undersøgel-
ser viser, at patienter med både akutte og kro-
niske smerter har nedsatte kognitive funktioner 
og lider f.eks. af glemsomhed, nedsat opmærk-
somhed, øget distraktion og forvirring. 
Langtidsbehandling med opioider kan imidlertid 
også medføre diskrete forandringer i de kogni-
tive funktioner. Herudover er mange kræftpa-
tienter ofte plaget af ledsagesymptomer, som 
kan påvirke de kognitive funktioner (depression, 
vægttab, træthed etc.). 

I det følgende projekt undersøges samspillet 
mellem smerter, smertestillende medicin og 
kognitiv funktion hos kræftpatienter med hen-
blik på at forbedre smertebehandlingen.

Baggrund

For at forbedre testmetoderne og øge den 
kliniske anvendelighed af neuropsykologiske 
tests kræves det, at de enkelte test analyseres i 
den rette kliniske sammenhæng med henblik på 
brugbarhed og pålidelighed (validitet og relia-
bilitet). En oversigtsartikel vedrørende effekten 
af opioider på kræftpatienters kognitive funk-
tioner viste, at flere forskellige tests bruges til 
at måle disse funktioner. Der findes hidtil ingen 
enighed om, hvilke kognitive funktioner som er 
relevante at måle på, og/eller hvilke tests som er 
klinisk relevante. Desuden findes der i de fleste 
tests ingen ’cut-off points’, som er baserede på 
specificitet og sensitivitet. 

Formål
Forskerne ønsker på den baggrund at under-
søge validiteten og reliabiliteten (brugbarhed 
og pålidelighed) af fem neuropsykologiske tests, 
der tidligere har tidligere været anvendt i klini-
ske undersøgelser af kræftpatienter. 

Design og metode
Fire grupper af henholdsvis kræftpatienter og 
kontrolpersoner (nærmeste pårørende) under-
søges ved to lejligheder. Undersøgelsen udføres 
samtidigt både i Brasilien og i Danmark, og der 
inkluderes såvel ambulante som indlagte kræft-
patienter. I alt 150 patienter og 150 kontrolper-
soner deltager fra hvert land.  

Konklusion
De foreløbige opgørelser på 100 patienter og 
pårørende fra Brasilien viser, at ikke alene pa-
tienter men også deres pårørende har oplevet, 
at de kognitive funktioner påvirkes. 51 danske 
patienter og deres pårørende har ligeledes ind-
gået i undersøgelsen. Den danske del af under-
søgelsen er dog endnu ikke afsluttet.  

Opioider er som nævnt en hjørnesten i smerte-
behandlingen af kræftpatienter. Det er derfor 
afgørende, at man kan måle (kvalificere og 
kvantificere) de kognitive påvirkninger, som 
opioider og smerter har på kræftpatienter. For-
skernes undersøgelser viser i et eksperimentelt 
design, at både opioider og smerter har negativ 
kognitiv påvirkning på kræftpatienter. De klini-
ske undersøgelser er endnu ikke afsluttet, og 
forskerne håber på at finde kognitive tests, der 
kan anvendes i klinikken.     

*) Opioiderne er de stoffer, der udvindes af 
råopium, med morfin og kodein som de mest 
kendte. Betegnelsen omfatter såvel de naturligt 
forekommende som de syntetisk fremstillede 
opioid-agonister og antagonister. Fælles for alle 
stofferne er, at de kan binde sig til de opioide 
receptorer.
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Nyt våben i kampen mod brystkræft

Ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse og 
Aarhus Universitetshospital viser, at resistente 
kræftceller kan bekæmpes med en efterfølg-
ende kombinationsbehandling.
Op mod 80 pct. af alle danske brystkræftpa-
tienter lider af den hormonfølsomme type 
brystkræft, som behandles med antihormon. 
Tamoxifenbehandling er den vigtigste anti-
hormonbehandling mod brystkræft før over-
gangsalderen. Men desværre udvikler en del 
kvinder resistens. Og cirka hver fjerde patient, 
som får tillægsbehandling med tamoxifen i 
fem år efter operationen, vil få tilbagefald med 
spredt kræft, inden der er gået ti år. 

Forskerne har derfor haft fokus på brystkræft-
celler, som ikke længere kan slås ihjel med 
tamoxifen. Undersøgelserne har vist, at de 
sejlivede kræftceller i høj grad bruger østrogen-
receptoren til at vokse. Samtidig kommunikerer 
cellerne ved hjælp af signaler gennem såkaldte 
vækstfaktorreceptorer. Disse receptorer giver 
besked videre til signalmolekyler, som spiller en 
vigtig rolle ved celledeling og giver kræftcel-
lerne besked om at vokse. 

På baggrund af den ny viden har forskerne 
arbejdet på at udvikle en kombinationsbehand-
ling, som både kan uskadeliggøre østrogen-
receptoren og samtidig bremse signalmoleky-
lerne fra vækstfaktorreceptorerne. Den metode 
’slukker’ så at sige de signaler i kræftcellen, som 
styrer de processer, der får brystkræftcellerne til 
at vokse uhæmmet. 

Østrogenreceptoren kan uskadeliggøres 
enten ved at give et andet antihormon kaldet 
fulvestrant – eller ved at benytte nogle nye 
genteknologiske metoder, som fjerner østro-
genreceptoren helt fra cellerne. Fulvestrantbe-
handlingen kan desværre ikke bremse kræftcel-
lernes vækst 100 pct., fordi cellerne også kan 
benytte sig af vækstfaktorreceptorerne. For at 
hæmme de resistente kræftceller fuldstændig, 
må man derfor kombinere behandling med 

antihormonet fulvestrant med hæmmere af 
signalmolekylerne fra vækstfaktorreceptorer. 
Den ny opdagelse betyder altså, at behand-
ling af tamoxifenresistente brystkræftceller i 
fremtiden skal rettes både mod at uskadelig-
gøre østrogenreceptoren og mod at ødelægge 
signalvejene fra vækstfaktorreceptorer. 

Resultaterne offentliggøres i det anerkendte 
videnskabelige tidsskrift Breast Cancer Research 
and Treatment.
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Tidlig diagnose

For at sikre optimal overlevelse efter en kræft-
sygdom er det vigtigt, at man får den bedst 
mulige behandling og efterbehandling. Derfor 
bliver det afgørende, at kræftsygdommen 
bliver diagnosticeret tidligt. Dermed bliver den 
behandling, patienten skal have, så skånsom 
som muligt, og kræftsygdommen har i mindre 
grad nået at sprede sig. 

Kræftens Bekæmpelse har satset på sam-
men med Novo Nordisk Fonden på at skabe 
større viden omkring tidlig diagnostik af kræft 
og støtter forskningsprojekterne i Center for 
Forskning i Cancerdiagnose i Praksis – CaP. 
Området omfatter perioden fra, at mennesker 
oplever de første symptomer, når de går til 
læge, den udredning, der foregår hos egen 
læge og henvisningen til yderligere udredning 
på hospitalet.

Om CAP
Center for Forskning i Cancerdiagnose i Prak-
sis blev officielt indviet i januar 2010 og er nu 
det største af sin art i verden. CaP samarbejder 
internationalt med de mest fremtrædende for-
skere på området. CaP har løbende deltaget i 
udviklingen af væsentlige forhold i det danske 
sundhedsvæsen og har således givet input til 
Kræftplan II og III. CaP har også ved flere lej-
ligheder understøttet sundhedsplanlægningen 
i Danmark, særligt i forhold til at sikre nem ad-
gang til at få lægefaglig rådgivning ved symp-
tomer, hurtig udredning ved alarmsymptomer 
og alvorlige symptomer, samt sikring af egen 
læges hurtige og nemme adgang til relevante 
undersøgelser.

Perspektiver
CaP har udviklet en væsentlig videnbase for, 
hvorledes håndteringen af kræftudredning 

foregår i det danske sundhedsvæsen og har 
således givet forslag til mulige forbedringer. 
De næste større forskningsprojekter vil søge 
at afdække muligheden for tidligere at opda-
ge tegn på kræft, tidligere at lave billige og 
ufarlige undersøgelser og undersøge effekten 
af tidligere kræftdiagnostik.

Referencer
Nielsen TN, Hansen RP, Vedsted P. Præsenta-
tion af symptomer i almen praksis hos
patienter med cancer. Ugeskr Læger 
2010;172(41):2827-31.

Andersen RS, Vedsted P, Olesen F, Bro F, Søn-
dergaard J. Does the organizational structure 
of health care systems influence care-seeking 
decisions? A qualitative analysis of Danish 
cancer patients’ reflections on care-seeking. 
Scand J Prim Health Care. 2011;29(3):144-9.

Fredberg U, Vedsted P. Organisation 
af udredning af patienter med uspeci-
fikke alvorlige symptomer. Ugeskr Laeger. 
2011;173(24):1718-21.
Hamilton W, Vedsted P. Cancer and primary 
care: the clinical and research agenda. Br J Gen 
Pract. 2011;61(592):653-4.

Hansen RP, Vedsted P, Sokolowski I, Sønder-
gaard J, Olesen F. Time intervals from first 
symptom to treatment of cancer: a cohort 
study of 2,212 newly diagnosed cancer pa-
tients. BMC Health Serv Res. 2011;11:284.

Pedersen AF, Andersen RS. Fra symp-
tom til lægesøgning. Ugeskr Laeger. 
2011;173(24):1709-12.

Rubin G, Vedsted P, Emery J. Improving cancer 
outcomes: better access to diagnostics in 

Professor Peter Vedsted
Antropolog, ph.d. Rikke Sand Andersen
Psykolog Anette Fischer Pedersen
Center for Forskning i Cancerdiagnose i Praksis – CaP
Institut for Folkesundhed – Forskningsenheden for Almen Praksis
Aarhus Universitet (2013)



 Kræftens Bekæmpelses forskning  w  s. 29       

primary care could be critical. Br J Gen Prac. 
2011;61(586):317-18.

Søndergaard J, Vedsted P. Giv almen praksis 
den centrale rolle i kræftforløb. Ugesk Laeger. 
2011;173(24):1707.

Tørring ML, Frydenberg M, Hansen RP, Olesen F, 
Hamilton W, Vedsted P. Time to diagnosis and 
mortality in colorectal cancer: a cohort study in 
primary care. Br J Cancer 2011;104(6):934-940.

Vedsted P, Hansen RP, Bro F. Almen praksis’ 
rolle i kræftdiagnostikken. Ugeskr Laeger. 
2011;173(24):1712-15.

Vedsted P, Olesen F. Are the serious problems 
in cancer survival partly rooted in gatekeeper 
principles? An ecologic study. Br J Gen Pract. 
2011;61(589):508-12.

Ahrensberg JM, Hansen RP, Olesen F, Schrøder 
H, Vedsted P. Presenting symptoms of children 
with cancer: a primary-care population-based 
study. The British Journal of General Practice 
2012;62(600):458-65.

Ahrensberg JM, Schrøder H, Hansen RP, Olesen 
F, Vedsted P. The initial cancer pathway for 
children - one-fourth wait more than 3 months. 
Acta Paediatrica 2012;101(6):655-62.

Christensen KG, Fenger-Grøn M, Flarup KR, 
Vedsted P. Use of general practice, diagnostic 
investigations and hospital services before and 
after cancer diagnosis - a population-based na-
tionwide registry study of 127,000 incident adult 
cancer patients. BMC Health Services Research 
2012;12(1):224.

Jensen LF, Pedersen AF, Andersen B, Vedsted 
P. Identifying specific non-attending groups in 
breast cancer screening - population-based reg-
istry study of participation and socio-demogra-
phy. BMC Cancer. 2012;12:518. 
Jensen LF, Mukai T, Andersen B, Vedsted P. 

The association between general practitioners’ 
attitudes towards breast cancer screening and 
women’s screening participation. BMC Cancer. 
2012;12(1):254.

Juul JS, Vedsted P. Ukarakteristiske symp-
tomer hos patienter med debut af kolorektal 
cancer i almen praksis. Ugeskrift for Laeger 
2012;174(11):710-713.

Simon AE, Forbes LL, Boniface D, Warburton F, 
Brain KE, Dessaix A, Donnelly M, Haynes K, Hvid-
berg L, Lagerlund M, Petermann L, Tishelman C, 
Vedsted P, Vigmostad MN, Wardle J, Ramirez 
AJ. An international measure of awareness and 
beliefs about cancer: development and testing 
of the ABC. BJJ Open 2012;2:6. 

Tørring ML, Frydenberg M, Hamilton W, Hansen 
RP, Lautrup MD, Vedsted P. Diagnostic interval 
and mortality in colorectal cancer: U-shaped 
association demonstrated for three different 
datasets. Journal of Clinical Epidemiology. Epub 
2012 Mar 27. 

Tørring ML, Vedsted P. Kræftpakker: Hastværk 
er ikke lastværk! Ugeskr Læger 10-9-
2012;174/37:s2133.

Weller D, Vedsted P, Rubin G, Walter FM, Emery 
J, Scott S et al. The Aarhus statement: improv-
ing design and reporting of studies on early 
cancer diagnosis. British Journal of Cancer 
2012;106(7):1262-7.

Ahrensberg JM, Olesen F, Hansen RP, Schrøder 
H, Vedsted P. Childhood cancer and factors 
related to prolonged diagnostic intervals: a Dan-
ish population-based study. British Journal of 
Cancer 2013;00:1-8. 

Ahrensberg JM, Fenger-Grøn M, Vedsted P. Use 
of primary care during the year before child-
hood cancer diagnosis: a nationwide popula-
tion-based matched comparative study. PLoS 
One 2013;8(3): e59098. 



s. 30  w  Kræftens Bekæmpelses forskning  

Forbes LJL, Simon AE, Warburton F, Boniface 
D, Brain KE, Dessaix A, Donnelly C, Haynes K, 
Hvidberg L, Lagerlund M, Lockwood G, Tishel-
man C, Vedsted P, Vigmostad MN, Ramirez AJ, 
Wardle J. Differences in cancer awareness and 
beliefs between Australia, Canada, Denmark, 
Norway, Sweden and the UK (the International 
Cancer Benchmarking Partnership): Do they 
contribute to the differences in cancer surviv-
al? British Journal of Cancer 2013;108:292–300.

Pedersen, AF, Olesen, F, Hansen RP, Zachariae 
R, Vedsted P. Coping strategies and patient 
delay in patients with cancer. Journal of Psy-
chosocial Oncology 2013;31:204-218. 

Tørring ML, Frydenberg M, Hansen RP, Olesen 
F, Vedsted P. Evidence of increasing mortality 
with longer diagnostic intervals for five com-
mon cancers: a cohort study in primary care. 
Eur J Cancer 2013.



 Kræftens Bekæmpelses forskning  w  s. 31      

Kræftpakker

Nogle af de første resultater fra denne forsk-
ningsgruppe viste, at halvdelen af kræftpatien-
ter i Danmark ventede mere end 3 måneder på 
at komme i behandling fra deres første symp-
tom. Dette førte til udviklingen af de såkaldte 
kræftpakker, som nu er fast procedure på 
samtlige danske hospitaler. 

Samtidig viste forskning i de symptomer, som 
patienterne præsenterer i almen praksis, at kun 
ca. halvdelen af alle kræftpatienter præsentere-
de alarmsymptomer, der tydede på kræft. Den 
anden halvdel præsenterede uspecifikke symp-
tomer. Det har ført til, at man nu har udviklet 
de såkaldte diagnostiske centre eller enheder i 
samtlige regioner. Endvidere er der nu særligt 
fokus på at give almen praksis direkte og hurtig 
adgang til relevante udredninger for eventuel 
kræft. 
Det er således lykkedes at skabe ny viden til 
sikring af tidligere og hurtigere kræftdiagnostik.

Brug af kræftpakkerne
Forskergruppens resultater om forsinket udred-
ning tydeliggjorde ligeledes, at det er vigtigt 
at sikre et stærkt samarbejde mellem almen 
praksis og den udredende del af sundhedsvæs-
net, herunder brug af de nye kræftpakker. Det 
forskningsmæssige fokus er på at undersøge, 
hvordan man mest hensigtsmæssigt optimerer 
brug af kræftpakkerne. Det gøres blandt andet 
gennem et efteruddannelsesforløb for alment 
praktiserende læger. Lægerne modtager under-
visning om alarmsymptomer, og de opfordres 
til mere aktivt at gøre brug af den udredende 
sektor, når de oplever både vage og stærke 
indikationer på kræftsygdom. 

Forskergruppen undersøger også, hvorledes 
kræftpakkeforløbene påvirker samspil mel-
lem læge og patient både i almen praksis og i 

den udredende sektor, og hvordan patienterne 
oplever det at gennemgå hurtige udrednings-
forløb. 

Egen læge spiller vigtig rolle
En vigtig del af kræftudredningen starter i al-
men praksis. Ni ud af ti kræftpatienter præsen-
terer symptomer som det første og typisk til 
egen læge, der er ansvarlig for at henvise til 
yderligere udredning. 

Derfor har CaP arbejdet intensivt med forskning 
inden for tidlig udredning af kræft i almen prak-
sis, og har været videncenter og foregangsin-
stitution i forhold til at udbrede denne viden til 
almen praksis gennem efteruddannelsesaktivi-
teter.  

Forskernes arbejde har blandt andet vist, at det 
er vigtigt, at den alment praktiserende læge 
og almen praksis som organisation signalerer 
åbenhed, når de møder de enkelte patienter. 

Lyt til patienten
Som nævnt er det ikke alle kræftsygdomme, 
der starter med alarmsymptomer. For nogle 
kræftpatienter vil de første tegn på sygdom 
være træthed eller vægttab. Symptomer som 
måske virker vage eller uspecifikke, og som man 
skal sikre bliver hørt, når patienterne henvender 
sig hos deres læge. Forskerne på CaP er derfor 
optagede af at undersøge, hvordan man sikrer 
en ’responsiv’ og åben frontlinje i det danske 
sundhedsvæsen.  

Forskerne har i øjeblikket projekter, hvor de ser 
på sammenhænge mellem de organisatoriske 
forhold hos de praktiserende læger og patien-
ters beslutninger om at søge læge; og de un-
dersøger hvorvidt patienters beslutninger om at 
søge læge påvirkes af personlige aspekter som 
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empati, tilknytningsstil og udbrændthed hos 
de sundhedsprofessionelle.

Patientens aktive rolle 
En vigtig forudsætning for en tidligere diag-
nose er, at den enkelte borger henvender sig 
til egen læge tidligt i sygdomsforløbet. Det 
kræver, at de har indsigt i, hvad det er for 
symptomer, de skal reagere på. Det, som i en 
sundhedsfaglig optik kaldes symptomer, vil 
for almindelige mennesker dog nogle gange 
blot være kropslige forandringer eller måske 
ubehag. For at blive opfattet som symptomer 
på sygdom skal de kropslige forandringer altid 
først fortolkes som sådan. 

For at sikre optimale reaktioner på alarmsymp-
tomer på kræft har forskerne ved CaP derfor 
fokus på at undersøge, hvornår eller hvordan 
”larm, forandringer eller ubehag” tolkes som 
symptomer på sygdom. Forskergruppen har 
blandt andet vist, at folk trækker på forskel-
lige former for viden (oplysningskampagner, 
biografisk viden, kulturel/lægmandsviden), når 
de vurderer, om det, de oplever, kan betragtes 
som et tegn på sygdom. Aspekter som syg-
domsfrygt eller social stigmatisering kan også 
have betydning for symptomoplevelser, og for 
hvor hurtigt folk kommer til læge.

Gennem et internationalt samarbejde påviste 
CaP, at der i Danmark findes grupper af 
borgere, som er mindre opmærksomme på 
symptomer på kræft, og som i mindre grad vil 
henvende sig til egen læge med disse symp-
tomer. Dette har givet anledning til en national 
kampagne med henblik på at øge opmærk-
somheden og lægesøgningen ved relevante 
kræftsymptomer. 
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Brug af og virkning af komplementær 
og alternativ behandling (KAB) blandt 
kræftpatienter

Baggrund 
Både i befolkningen som helhed og blandt 
kræftpatienter i særdeleshed er der en stigende 
interesse for forskellige former for såkaldt 
komplementær og alternativ behandling (KAB). 
Brugen af KAB udgør en væsentlig udfordring 
i kræftbehandlingen, både fordi kræftpatienter 
har behov for en informeret dialog med de 
sundhedsprofessionelle om KAB og fordi nogle 
typer af KAB, f.eks. visse former for naturmedi-
cinske præparater, kan medføre utilsigtede 
negative effekter i interaktion med traditionel 
medicinsk behandling. Der er derfor brug for 
mere viden om kræftpatienters brug af KAB.

Undersøgelser 
I en landsdækkende undersøgelse af 3343 kvin-
der behandlet for brystkræft (Pedersen, Chris-
tensen, Jensen, & Zachariae, 2009), blev kvind-
erne spurgt om deres forbrug af 10 forskellige 
typer af KAB, f.eks. naturmedicin, vitamin-
supplementer, zoneterapi, healing, akupunktur 
etc., hhv. 3-4 måneder og 15-16 måneder efter 
operationen. Resultaterne viste, at i perioden 
fra operationen til 3-4 senere havde 40 pct. af 
kvinderne havde brugt en eller flere typer af 
KAB. I løbet af det efterfølgende år havde ca. 50 
pct. brugt KAB. KAB-brugere var generelt yngre, 
havde bedre økonomi og højere uddannelse 
og havde generelt en sundere livsstil, dvs. var 
normalvægtige og var ikke-rygere. Ca. 34 pct. af 
kvinderne mente, at KAB kunne have en positiv 
indflydelse på deres kræftsygdom. 

En anden nærmere undersøgelse (Pedersen, 
Christensen, Jensen, & Zachariae, 2012) af de 
kvinder, der anvendte KAB, viste endvidere, 

at de var mere religiøse eller spirituelle, dvs. 
mere tilbøjelige til at tro på Gud eller en højere 
åndelig magt. Eksisterende forskning kunne 
tyde på, at ønsket om selv at kunne gøre noget 
for at håndtere deres sygdom og behandling 
er et vigtigt motiv bag kræftpatienters brug 
af KAB, og man vil således kunne forvente, at 
brug af KAB vil være forbundet med forbedret 
livskvalitet. Resultaterne af en tredje delunder-
søgelse (Pedersen, Christensen, Jensen, & 
Zachariae, 2010) viste imidlertid, at brugere af 
KAB havde flere depressive symptomer, både 
3-4 og 15-16 måneder efter operationen, også 
når der blev taget højde for forskelle i sygdoms-
status, behandling, alder, uddannelse og andre 
relevante forhold. Det viste sig endvidere, at 
kvinder der brugte KAB, først og fremmest vita-
miner og lignende naturpræparater, udviklede 
flere depressive symptomer over tid. 

Da mange kræftpatienter bruger KAB i forvent-
ningen om positive effekter på deres helbreds-
tilstand, vil det være væsentligt at gennemføre 
velkontrollerede effektundersøgelser for at 
kunne afdække eventuelle effekter. Teorien 
bag såkaldt ”energihealing”, en udbredt form 
for KAB, hævder, at healing ved at påvirke 
helende biologiske energier kan virke helende 
på levende celler og organismer uafhængigt af 
modtagerens bevidsthed om healerens inten-
tion.  I en fjerde undersøgelse (Zachariae et al., 
2005) med tre kontrollerede laboratorie-eksper-
imenter blev to typer af kræftceller fordelt ved 
lodtrækning til at blive healet af tre forskellige 
healere eller til en kontrolgruppe. 

Effekten på cellerne blev vurderet ved tre for-
skellige biologiske metoder og hypotesen var, 
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at healing ville begrænse kræftcellernes vækst 
og levedygtighed. Resultaterne viste imidlertid 
ingen effekt og kunne således ikke bekræfte 
teorien bag energi-healing. I femte under-
søgelse (Vase et al., 2013) , en dobbeltblin-
det undersøgelse af akupunktur på smerter i 
forbindelse med tand-kirurgi, blev 101 patien-
ter fordelt til at modtage: a) akupunktur med 
traditionelle akupunkturnåle, b) akupunkter 
med placebo-akupunkturnåle, der ikke går 
ind i huden, men hvor hverken patienten eller 
akupunktøren kan afgøre om dette faktisk er 
tilfældet, og c) ingen akupunktur. 
Der var ingen forskel mellem virkningen af 
akupunktur og placebo-akupunktur, men 
når patienterne blev spurgt om de troede de 
havde modtaget den ægte eller placebo-aku-
punkturen, viste resultaterne kun en smerter-
educerende effekt blandt de, der troede, at de 
havde modtaget den ægte akupunktur, uanset 
om dette var tilfældet eller ej.

KA-Behandlere rejser ofte indvendinger mod 
anvendelse af klassiske videnskabelige meto-
der, f.eks. randomiserede kontrollerede under-
søgelser (RCT), ved undersøgelse af effekter af 
KAB. Hovedkritikken er, at anvendelse af lod-
trækning og standardiserede effektmålinger 
ikke kan fange det, der faktisk foregår i 
forbindelse med patienters brug af KAB, hvor 
patienterne selv har valgt KAB og har meget 
individuelle mål med at søge behandling og 
hvor behandleren tilpasser behandlingen til 
patientens individuelle reaktioner (Zachariae & 
Johannessen, 2011). 

En sjette delundersøgelse (Pedersen, Zacha-
riae, Hjelmborg, & Johannessen, 2013) i 
forbindelse med et større samarbejdsprojekt 
har derfor søgt at evaluere effekten af energi-
healing på livskvalitet blandt kræftpatienter 
ved hjælp af forskningsmetoder, der tilstræber 
at tilgodese såvel de klassiske videnskabelige 
krav og de indvendinger, som ofte fremføres 
af KA-Behandlere. 
I alt 247 patienter behandlet for kræft i tyk-
tarm og endetarm blev fordelt ved lodtræk-
ning til to grupper: Gruppe A, der ved yder-

ligere lodtrækning blev fordelt til healing (AH) 
eller en kontrolgruppe (AK) og Gruppe B, hvor 
patienterne selv valgte, om de ville modtage 
healing (BH) eller være i kontrolgruppen (BK). 
Patienterne besvarede både standardiserede 
spørgeskemaer til måling af livskvalitet og 
individuelle spørgsmål vedr. de problemer de 
ønskede hjælp til. 

Overordnet viste resultaterne ingen effekt af 
healing på livskvalitet. En undergruppe af pa-
tienter, som selv havde valgt healing og som 
havde vurderet at forbedret livskvalitet var 
særligt vigtigt for dem, oplevede en bedring i 
livskvalitet. Denne gruppe patienter var end-
videre karakteriseret ved at være mere positivt 
indstillet overfor KAB og mere åndeligt/religi-
øst orienterede. 

Baggrund 
Sammenfattet tyder undersøgelserne på, at 
mange kræftpatienter anvender KAB og at 
en tredjedel af disse har en forventning om 
positive effekter på deres helbred. Eventuelle 
effekter af KAB synes dog snarere at skyldes 
patienternes forventninger til KAB end selve 
behandlingen. Mens det almindeligvis anta-
ges, at brug af KAB vil være forbundet med 
forbedret livskvalitet, så peger undersøgel-
serne på, at dette ikke generelt er tilfældet 
og formentlig kun gælder en undergruppe 
af patienter med en særlig positiv indstilling 
overfor KAB.     
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Luftforurening med partikler øger risiko 
for lungekræft

Mennesker, der bor i områder med meget 
partikelforurening i luften, har større risiko 
for at få lungekræft. Det viser en stor under-
søgelse foretaget i en række europæiske 
lande. Resultaterne er netop offentliggjort 
i det anerkendte videnskabelige tidsskrift 
Lancet Oncology. Partikelforurening er kendt 
som en af de helt store ’miljøsyndere’ og har 
længe været under stærk mistanke for også 
at øge risikoen for lungekræft. Partiklerne kan 
stamme fra mange forskellige kilder blandt 
andet dieselbiler, industri og brændeovne. 

I 2013, som er EU’s Year of Air, har en gruppe 
europæiske forskere sat fokus på partikel-
forureningen i luften over Europa. 

Tidligere studier har peget på en sammen-
hæng mellem lungekræft og partikelforure-
ning. Det nye ved dette ’multicenter-studie’ 
er, at den bygger på informationer fra otte 
forskellige lande, som dækker forskellige 
områder i Europa fra nord til syd. Alle under-
søgelser er lavet efter samme metode og ud 
fra samme beregningsmodeller. Der indgik 
274.000 mennesker i otte europæiske lande i 
undersøgelsen.

Den europæiske undersøgelse viser, at den 
partikelforurening, man typisk finder i trafike-
rede gader i større danske byer, øger risikoen 
for at udvikle lungekræft med cirka 25 pct. i 
forhold til den forurening, som findes i renere 
luft uden for byerne. Det svarer til risikoen for 
lungekræft, når man udsættes for tobaksrøg i 
omgivelserne.

Flere enkeltstående undersøgelser har 
tidligere rejst mistanke om sammenhængen 
mellem partikelforurening og lungekræft. Men 
den ny undersøgelse bidrager til en større 
samlet viden om partikelforureningen. 

I oktober 2013 har en ekspertgruppe på 
21 eksperter fra ti forskellige lande fra det 
inter-nationale center for kræftforskning 
(IARC) under Verdenssundhedsorganisationen 
WHO gennemgået al den dokumentation 
og viden, som findes – svarende til flere end 
1.000 videnskabelige artikler – for at kunne 
vurdere, om luftforurening øger risikoen for 
kræft. Og WHO’s konklusion er klar: Udendørs 
luftforure-ning kan give lungekræft hos men-
nesker, og partikler i luften bidrager til den 
øgede risiko.

Danmark har i flere år – i lighed med flere 
andre europæiske lande – overskredet EU’s 
grænseværdier for kvælstofdioxid (NO2) i de 
mest trafikerede gader i de største danske 
byer, hvorimod grænseværdierne for partikler 
ikke overskrides.
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Når immunsystemet rammes af kræft: 
Lymfekræft i huden

Lymfekræft i huden (eller kutant T-cellelymfom) 
er en ret sjælden kræftform, som rammer det 
immunforsvar, der skulle beskytte os mod syg-
dom. Årsagen til lymfekræft i huden er ukendt. 
Og der findes ikke kendte mutationer, som 
kan forklare, hvorfor T-lymfocytterne bliver til 
kræftceller. Sygdommen er i fremmarch, og den 
er lumsk, fordi lymfekræft i huden i de tidlige 
stadier ligner helt almindelige hudsygdomme 
som eksem. Der går ofte flere år, før lægerne 
kan stille den endelige diagnose. Sygdommen 
er også lumsk, fordi den hos nogle patienter 
udvikler sig til en særdeles ondartet kræft, som 
spreder sig til lymfeknuder, blod (leukæmi) og 
indre organer. 

Formålet med forskningsprojektet er derfor at 
finde årsagen til denne lymfekræft og kuren 
mod sygdommen. 

I den forbindelse fokus været på tre områder: 

1. Hvorfor ændrer sygdommen sig fra at være 
fredelig til at blive en aggressiv og meget 
ondartet kræft

2. Hvordan kan man tidligt afsløre, om det er 
kræft eller en godartet sygdom

3. At finde nye metoder og midler til at be-
handle sygdommen

For at komme svarene nærmere arbejder forsk-
erne på mange fronter – først og fremmest har 
de udviklet metoder i laboratoriet til at dyrke 
kræftceller (og raske celler). Formålet er at 
studere, hvordan kræftceller undviger cellernes 
egne normale kontrolmekanismer, som ellers 
sikrer mod, at normale celler bliver ondartede. 
Forskerne har også undersøgt, hvordan kræft-
cellerne undgår at blive opdaget og dræbt 
af immunsystemet. Endeligt har de udviklet 
dyremodeller til at følge kræftens udvikling og 

til at undersøge, hvordan kræft kan hæmmes 
af lægemidler. Sideløbende har de arbejdet tæt 
sammen med patologer, klinikere og firmaer 
både herhjemme og i udlandet.

Opdagelse af nye mekanismer i 
signalmolekyler 
Deres vigtigste opdagelser er fundet af en 
mekanisme, hvor bestemte signalmolekyler 
har sat sig fast i ’on-positionen’, således at de 
kontrolmolekyler, som skulle lukke ned for sig-
nalerne, ikke virker på de ondartede signalveje. 
Paradoksalt nok virker kontrolmolekylerne på 
kræftcellens ’normale’ molekyler. Det betyder, 
at kræftcellen bliver ’døv’ overfor advarsler og 
beskeder udefra og således kører sit eget løb. 
Signalmolekyler beordrer produktion af en sær-
lig gruppe proteiner, som ’lammer’ immunfor-
svaret. Det fører til, at kræftcellerne danner sig 
et ’helle’, hvor cellerne kan leve og vokse i fred. 
Efterhånden som kræften spredes, kan det lige-
frem føre til, at patienten udvikler en immun-
defekt. Og mange patienter med avanceret 
sygdom ender med at dø af infektion.                                  

Nye bedre diagnose-tests 
Forskerne har kunnet bruge den ny viden til 
flere ting: Først og fremmest har de opdaget, 
at en særlig form for micromolekyler – micro-
RNA – forekommer i et særligt mønster ved 
kræft. Bestemte microRNA molekyler ses i store 
mængder, mens andre af disse molekyler findes 
i nedsat antal i huden ved kræft sammenlignet 
med raske personer og patienter med godart-
ede hudlidelser. I samarbejde med medicinalfir-
maerne Leo Pharma og Exiqon har forskergrup-
pen fundet, at tre microRNA (miR-155, miR203, 
og miR-205) med meget høj sikkerhed (>90 
pct.) kan skelne mellem godartet og ondartet 
sygdom (ref). De er nu ved at raffinere metoden 
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og afprøve den i en ny gruppe patienter med 
henblik på at udvikle en ny diagnostisk me-
tode. Samtidigt forhandles der med firmaerne 
om den videre udvikling af en ny diagnose-
test, som man håber kan gøre der muligt at 
stille tidligere og mere præcise diagnoser, 
således at patienterne kan findes tidligere end 
tilfæld-et er i dag.

Våben som hæmmer kræft 
En anden vigtig opdagelse har været, at 
forskerne har fundet nye måder at bekæmpe 
kræften på i forsøgsdyr. Dels har de fundet 
helt nye signalmolekyler, som kan hæmmes 
med eksperimentelle stoffer, som kraftigst 
hæmmer udvikling af kræft. Dels har de opda-
get at et kendt stof – en såkaldt hæmmer af 
COX-2, som er i familie med aspirin – svækker 
kræftcellernes vækst og forsinker kræftens 
udvikling betydeligt.

Udvikling af T-celler 
Et tredje vigtigt fremskridt er udviklingen 
af T-celler, som kan dræbe kræftcellerne. I 
samarbejde med forskere ved Herlev Sygehus 
har forskerne udviklet T-lymfocytter, som kan 
dræbe de kræftceller, der producerer de sig-
nalmolekyler, som ’lammer’ immunforsvaret.
Alt i alt har forskergruppen opnået en helt 
ny forståelse for, hvad der gør lymfekræft i 
huden så speciel, og hvorfor denne sygdom 
hos nogle patienter udvikler sig til en særdeles 
ondartet kræftsygdom. Samtidigt har de fået 
mange nye værktøjer til at opdage kræftens 
’svage’ punkter til at afsløre kræft tidligt med 
ny diagnostik og til at angribe sygdommens 
vækst og spredning.

Forventningen er, at denne viden vil få stor 
betydning for både diagnostik og behandling 
af lymfekræft i huden. Fordi sygdommen er 
relativt sjælden, er der ikke den store kommer-
cielle interesse i at udvikle nye behandlinger. 
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Genbrug af ’kendte’ lægemidler 
mod kræft

’Genbrugsmedicin’ er et nyt våben i kampen 
mod kræft. Forskere i Kræftens Bekæmpelse 
har efter flere års intens forskning fundet en 
lang række ’gamle’ velkendte lægemidler mod 
andre sygdomme, som også ser ud til at virke 
effektivt mod kræft. 

Forskerne har fokus på flere specifikke læge-
midler, som oprindeligt var udviklet mod bl.a. 
depressioner, hjertesygdomme, malaria og 
allergier. Resultaterne viser, at mange af disse 
lægemidler har visse specifikke egenskaber, 
som kan slå kræftceller ihjel, når de bliver 
anvendt rigtigt. De nye resultater offentlig-
gøres i det ansete videnskabelige tidsskrift 
Cancer Cell. Og som et ekstra skulderklap 
har forskerne i Kræftens Bekæmpelse netop 
fået tilsagn om godt 18 millioner kr. fra EU 
gennem The European Research Council, så de 
kan arbejde videre med de lovende resultater.

Man har længe vidst, at raske celler har et 
såkaldt kontrol- og selvmordsprogram, som 
kontrollerer, at celledelingen går som den 
skal. Opstår der fejl, rettes de af kontrolpro-
grammet, og hvis fejlen ikke kan korrigeres, 
begår cellen selvmord. Det kaldes også 
apoptose og sker hele tiden i normale cel-
ler.  Men kræftceller er en undtagelse. Her er 
kontrolprogrammet gået i baglås, og fejlene 
rettes ikke. Cellerne kan derfor fortsætte med 
at formere sig uhæmmet og udvikle sig til 
kræft.  Når kræften efterfølgende behandles 
med f.eks. kemoterapi opstår der ofte mod-
standsdygtighed mod behandlingen efter et 
stykke tid. 

Forskerne har fundet et enzym (ASM – Acid 
Sphingomyelinase), som er med til at for-
stærke cellens membran – en porøs væg, som 
indkapsler cellen. Og det viser sig, at flere af 
de velkendte lægemidler netop indeholder 
egenskaber, som hæmmer det enzym og 

gør membranen mere skrøbelig og samti-
dig ’borer huller’ i membranen, så de giftige 
fordøjelsesenzymer siver ud og dræber kræft-
cellen indefra. Den ny cocktail af kemoterapi 
og ’genbrugsmedicin’ har også en anden 
fordel. Behandlingen kan bruges ved resistens, 
har færre bivirkninger og ser ud til at virke 
mod flere kræftsygdomme. 
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’Selvmords-protein’ og kræftcellers 
kommunikation  

Et ’selvmords-protein’ og to afgørende signal-
stoffer spiller en vigtig rolle i ny opdagelse, som 
kan danne grundlag for bedre kræftbehandling 
i fremtiden. Opdagelsen er gjort af forskere i 
Kræftens Bekæmpelse med professor Jiri Bartek 
i spidsen for projektet.  

Kroppen kan forsvare sig mod kræft på to 
måder: For det første ved at bruge immunfor-
svaret, som angriber og dræber kræftceller.  For 
det andet ved at benytte cellens kontrolsystem 
– en slags ’celle-politi’ – som kontrollerer, om 
der opstår fejl i cellerne, f.eks. når cellerne er i 
gang med den komplicerede celledeling, hvor 
de er ekstra sårbare. Forskere over hele verden 
har de sidste ti-tyve år arbejdet intenst på at 
kortlægge kommunikationsvejene i kræftceller.

Og i den sammenhæng er p53-proteinet særlig 
interessant. Det er et slags selvmordsprotein, 
som giver cellen besked på at begå selvmord 
eller gå i dvale, hvis der opstår fejl i cellen. Før 
P53-proteinet går i aktion, skal proteinet først 
modtage et ’klar-signal’ fra mindst et af de to 
signalstoffer, som kontrollerer cellens stress-
niveau og DNA for fejl. 
Når ’klar-signalet’ er givet, sørger p53 og 
lignende proteiner for, at celledeling forsinkes, 
og DNA-fejl rettes. 

Gennem de sidste to årtier har forskere konsta-
teret, at p53-proteinet mangler i de fleste kræft-
celler. Det gælder specielt for de avancerede 
aggressive kræftsvulster.  Når P53 mangler, er 
der ingen proteiner til at modtage signalerne 
fra de to vigtigste signalstoffer, som med et 
videnskabeligt navn kaldes henholdsvist ’DNA 
Damage Response’ (DDR) og ’Alternative Read-
ing Frame’ (ARF). Kræftcellerne har dermed fået 
ødelagt deres evne til at bremse celledelingen.
Undersøgelserne er gennemført af Jiri Barteks 
forskergruppe i Kræftens Bekæmpelse i sam-
arbejde med forskere fra USA og Grækenland. 

Resultaterne præsenteres i to videnskabelige 
artikler publiceret i de to ansete videnskabelige 
tidsskrifter Nature Cell Biology and Cell Death & 
Differentiation. 

Undersøgelserne viser i øvrigt også en anden 
interessant mekanisme, nemlig at de to signal-
stoffer: DDR og ARF altid sender deres signaler 
forskudt i forhold til hinanden. Der er en slags 
arbejdsdeling mellem de to signalstoffer. Ved 
mindre fejl i cellen afsender DDR først en advar-
sel. Er der en større skade i cellen kommer ARF 
signalstoffet på banen og kan beordre cellen 
til at stoppe celledelingen eller begå selvmord. 
Men samtidig kan DDR også stoppe signaler fra 
ARF, så der er altså en indbyrdes afhængighed 
– et link – mellem de to signalstoffer eller 
”anti-kræftbarrierer”, som de også kaldes. Hvis 
en celle med fejl i DNA (arveanlæggene) ikke 
får ordre til at begå selvmord, risikerer cellen at 
mutere ukontrolleret og sprede sig til kræft.
I forståelsen af disse snørklede signalveje lig-
ger også nøglen til bedre behandling af kræft. 
Der findes nemlig også andre proteiner, som i 
lighed med p53 bestemmer over cellens liv og 
død, og som også kan modtage signaler fra 
ARF.
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Nye behandlinger til tyk- og 
endetarmskræft

Forskergruppen på KU-SUND, som ledes af Pro-
fessor Nils Brünner, har gennem de senere år i 
særdeleshed studeret molekylære mekanismer 
involveret i resistens dvs. manglende følsomhed 
over for kemoterapi og endokrin terapi af bryst-
kræft og tyk- og endetarmskræft. Formålet med 
det videnskabelige arbejde er dels at udvikle 
nye typer af behandling til kræftpatienter og 
dels at introducere det, som kaldes skrædder-
syet behandling, hvilket vil sige, at hver kræft-
patients kræftvæv undersøges for molekylære 
forandringer og først herefter tilrettelægges 
den behandling, der skal tilbydes netop denne 
patient. 

I laboratoriet arbejdes der med kræftcellelinjer 
og kræftvæv udtaget fra patienter. Der an-
vendes en lang række molekylære teknikker, 
herunder en såkaldt afkodning af generne i 
celler eller kræftvæv. Nye behandlinger tes-
tes først i mere komplekse modeller, og siden 
testes de i kliniske undersøgelser. Via et meget 
stort nationalt og internationalt netværk testes 
nye analyser, der skal anvendes til at vejlede be-
handlingen af den enkelte patient.

Forskerne på KU-SUND er allerede nået meget 
langt i deres bestræbelser på at kunne udvikle 
en skræddersyet behandling. Dette illustreres 
ved at de på nuværende tidspunkt har aktiveret 
to landsdækkende kliniske undersøgelser, en for 
brystkræft og en for tyk- og endetarmskræft.
Forskerne venter, at denne forskning om nogle 
få år vil resultere i en ændring af den måde, 
som vi i dag behandler kræftpatienter på.  
Målet er, at fremtidens kræftpatienter vil mod-
tage skræddersyet behandling, hvilket vil sige 
den rette behandling gives til det rette patient 
på det rette tidspunkt. 
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Overlevere efter børnekræft risikerer 
flere psykiske lidelser

Langt flere børn overlever deres kræftsygdom 
end for 30 år siden. Det er den gode nyhed. Til 
gengæld er bagsiden af medaljen, at mand-
lige overlevere har 50 pct. øget risiko for at 
blive indlagt på en psykiatrisk afdeling med 
for eksempel depression og adfærdsmæssige 
forstyrrelser. For kvindelige overleveres ved-
kommende er risikoen 25 pct. Til gengæld har 
søskende til kræftoverlevere overordnet ingen 
øget risiko for at blive indlagt på en psykia-
trisk afdeling. Der viser en undersøgelse fra 
Kræftens Bekæmpelse, som netop er offentlig-
gjort i Lancet Oncology. 

Forskerne har fulgt alle børn (i alt 7.085), der 
fra 1975 til 2010 er blevet behandlet for kræft, 
men også deres søskende (13.105). Man har 
her undersøgt, hvor mange der har været ind-
lagt eller modtaget ambulante behandlinger 
for psykiske lidelser. 

Måske er det kun toppen af isbjerget. For-
skerne tror, at risikoen for psykiske problemer 
blandt børnekræftoverlevere er langt større, 
end undersøgelsen viser. Men selv om man 
ser en meget forøget risiko for psykiske pro-
blemer blandt børnekræftoverleverne, må 
man naturligvis ikke lade være med at be-
handle børnene for deres kræftsygdom. 
Det, der skal til, er, at lægerne følger børnene 
fra den dag, de får stillet diagnosen, og 
regelmæssigt fremover. Derfor bør der udar-
bejdes retningslinjer for, hvordan og hvor tit 
børnene skal følges op og tilbydes støtte for 
at forebygge psykisk sygdom, foreslår forsk-
erne bag undersøgelsen.

Undersøgelsen inkluderer også de mere end 
13.000 søskende til børnekræftoverleverne. 
Selv om søskende til kræftramte børn over-
ordnet ikke har nogen øget risiko for at blive 
indlagt med en psykiatrisk lidelse, skal man 
dog være opmærksom. Det skal man, fordi 

forskerne ser en 20 pct. øget risiko for psykisk 
sygdom blandt søskende, der på diagnose-
tidspunktet er ufødte, spæde eller småbørn op 
til fem år. Det tyder på, at børn i denne tidlige 
udviklingsperiode kan være særligt sårbare for 
belastninger af familien. Søskende reagerer på 
forældrenes angst og bekymringer for, om det 
syge barn overlever. Til gengæld ser forskerne, 
at søskende, der er over 15 år, når en bror 
eller søster får kræft, har en lavere risiko for 
psykiske problemer end befolkningen gene-
relt. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med 
Rigshospitalet.
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Kræftcellers DNA-reparation

Alle kroppens celler udsættes dagligt for mange 
skader på det genetiske arvemateriale, DNA. 
Skaderne kan skyldes solens UV-stråler, tobaks-
rygning, kemikalier i vores miljø, m.v. Hvis disse 
skader ikke genkendes og repareres, kan det 
føre til varige forandringer i DNA’et, hvilket 
igen kan føre til markante ændringer i cellens 
egenskaber og normale funktioner. I værste fald 
kan den strenge kontrol, cellens vækst normalt 
er underlagt, svækkes eller helt inaktiveres, så 
cellen begynder at vokse ukontrolleret. 

Dette er første skridt på vejen mod udvikling af 
kræft. For at undgå sådanne alvorlige ændring-
er i cellens normale fysiologi er alle celler ud-
styret med et såkaldt DNA-skade respons, som 
sørger for, at DNA-skader effektivt genkendes 
og repareres, så snart de opstår. DNA-skade 
responset er således et af cellens primære 
forsvarsværn mod de trusler, der ellers vil kunne 
gøre den til en kræftcelle. Kræftceller er typisk 
karakteriseret ved, at de har defekter i DNA-
skade responset og dermed ikke kan opre-
tholde genom-stabilitet, og det er netop dette 
særligt sårbare aspekt af kræftcellerne, man 
forsøger at ramme med kemo- og stråleterapi, 
hvor man beskadiger cellernes DNA. Kræftceller 
har sværere ved at reparere DNA-skaderne end 
normale celler, og det vil derfor fortrinsvis være 
dem, der dør ved behandlingen. Da nuværende 
behandlinger ikke er særligt målrettede, er der 
dog mange velkendte bivirkninger ved de eksi-
sterende behandlingsstrategier. 

Forskere ved Novo Nordisk Fondens Center for 
Proteinforskning har under ledelse af professor 
Niels Mailand arbejdet med den hypotese, at 
en detaljeret forståelse af, hvordan det cel-
lulære DNA-skade respons fungerer på det 
molekylære plan, er af afgørende betydning for 
vores evne til at kunne designe mere rationel, 
målrettet kemoterapi med markant færre 
bivirkninger end nuværende behandlingsstrate-
gier. På det molekylære plan består DNA-skade 
responset af en lang række proteiner, der 
vekselvirker og samarbejder i genkendelsen 

og reparationen af DNA-skader. Arbejdet ved 
Center for Proteinforskning fokuserer på at 
kortlægge og karakterisere funktionen af de 
molekylære mekanismer, proteinerne bruger til 
at kommunikere med hinanden i DNA-skade 
responset.
 
Arbejdet er støttet af Kræftens Bekæmpelse, 
og forskerne har anvendt den nyeste og mest 
avancerede teknologi til præcist at kortlægge, 
hvordan denne kommunikation foregår. Studier 
gennem de seneste år har ført til identifika-
tion af en række nye nøglekomponenter og 
signaleringsmekanismer i cellens forsvar mod 
DNA-skader. Forskerne er overbeviste om, at 
denne øgede indsigt i de molekylære mekanis-
mer, som cellen bruger til at forhindre genom-
instabilitet og udviklingen mod kræftcelle-stadi-
et, vil være en vigtig komponent i de konstante 
bestræbelser på at udvikle mere målrettet (og 
dermed mere skånsom og effektiv) kræftterapi i 
de kommende år.
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”Værdighedssamtaler”: 
Et nyt støttetilbud til kræftpatienter

Forskere har udviklet en ny metode, som kan 
støtte uhelbredelige kræftpatienter psykisk. Det 
nye tilbud er bl.a. relevant, hvis sygdommen af 
gode grunde kommer til at fylde meget psykisk, 
og det kan være en god mulighed for at sætte 
ord på nogle af de tanker, som betyder noget 
for den syge.

Formål med projektet 
Blandt kræftpatienter, som ikke kan helbredes, 
og som har mange følger af sygdommen, er der 
ofte stort fokus på sygdommen og selve be-
handlingen og på de ting, den syge ikke længe-
re magter i hverdagen. Det kan medføre, at 
selve personen og den aktuelle livssituation 
kommer til at træde i baggrunden. Formålet 
med forskningsprojektet var derfor at afprøve 
et nyt behandlingstilbud til denne gruppe af 
patienter. Tilbuddet var oprindeligt udviklet i 
Canada og blev betegnet Dignity therapy eller 
Værdighedsterapi.

Metode 
Værdighedsterapi bliver udført ved, at der ud 
fra nogle få spørgsmål foretages et interview 
med den syge, som fortæller om sit liv, sine 
oplevelser og sine værdier. Patienterne kan 
også berette, hvad de synes er vigtigt at sige 
videre til familie og andre pårørende. 
Interviewet bliver udskrevet og redigeret til et 
dokument, som patienterne får udleveret og 
kan videregive til dem, de ønsker. 
Det blev undersøgt, om danske patienter også 
oplevede tilbuddet som relevant, og om der 
var behov for at ændre noget ved metoden. 
Dernæst blev tilbuddet afprøvet blandt 80 
patienter, som udfyldte spørgeskemaer før og 
efter.

Resultater  
Resultaterne viste, at patienterne oplevede det 
nye tilbud som meget relevant, og der var kun 
behov for en smule tilpasning af den canadiske 
metode til danske forhold. 
Spørgeskemaundersøgelsen kunne ikke påvise 
ændringer over tid, men viste, at de fleste 
patienter oplevede tilbuddet som udbytte-
rigt og tilfredsstillende og som en hjælp til de 
pårørende. En del patienter oplevede også, 
at deres liv blev mere meningsfuldt, og at det 
mindskede deres lidelse.

Fremtidsperspektiv  
Projektet i Danmark og resultater med samme 
tilbud i udlandet viser, at de fleste patienter 
oplever, at de har gavn af tilbuddet. På baggr-
und af erfaringerne fra forsøget er der efterføl-
gende i Danmark blevet uddannet personale, 
således at tilbuddet, der nu kaldes Vær-
dighedssamtaler på dansk, har kunnet indføres 
på en række hospice og i palliative teams på 
hospitalerne. 
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Hvede-fuldkorn beskytter bedre end rug

Fuldkorn er guldkorn, siger man. Og i Dan-
mark er rugbrød en god kilde til fuldkorn, 
men man skal ikke glemme de andre korn-
sorter. En ny stor undersøgelse fra Kræftens 
Bekæmpelse viser overraskende, at fuldkorn-
shvede ser ud til at beskytte bedst mod tyk- 
og endetarmskræft. 
Man har længe vidst, at fuldkorn – og fibre 
i det hele taget – har en positiv effekt på 
helbredet og beskytter mod visse kræftsyg-
domme. Netop kræft i tyk- og endetarm har 
gennem mange år været stigende. Knap 4.300 
får hvert år stillet diagnosen. Flere undersøgel-
ser viser, at især de fiberrige fuldkorn kan 
beskytte mod tarmkræft. Men der har hidtil 
manglet konkret viden om, hvordan fuldkorn 
samlet set påvirker forekomsten af tarmkræft. 

Den ny undersøgelse bygger på data fra 
HELGA-befolkningsundersøgelsen, som er et 
stort fælles nordisk forskningssamarbejde. 
Forskerne har undersøgt data fra 108.000 
personer i Norden; heraf udviklede 1.123 
personer tarmkræft i løbet af de 11 år, som 
undersøgelsen løb over. Via spørgeskemaer 
fik forskerne samlet detaljerede oplysninger 
om, hvor meget hver person dagligt spiste af 
fuldkornsprodukter f.eks. brød, knækbrød og 
morgenmadsprodukter.

Den nordiske befolkning er jo kendt for at 
spise meget fuldkorn sammenlignet med an-
dre madkulturer. Derfor er det også en særlig 
interessant befolkningsgruppe at undersøge. 
Samtidig får vi også detaljerede data fra en 
meget stor befolkningsgruppe, nemlig knapt 
110.000 mennesker, således at vi har mulighed 
for at lave store grundige undersøgelser af 
den art.

Resultatet viser populært sagt, at jo mere 
fuldkorn man spiser, jo mindre risiko for tarm-
kræft. Men korn er jo ikke bare korn: 
Forskerne havde på forhånd ventet, at fuld-
korn fra rug beskyttede bedst mod tarmkræft 
på grund af det høje fiberindhold i fuldkorns-

rug. Men sådan forholder det sig ikke. Fuld-
kornshvede ser ud til at beskytte endnu bedre 
mod tarmkræft end rug. Hvede har et højere 
indhold af de såkaldte ’uopløselige fibre’, som 
gavner fordøjelsen. I undersøgelsen havde de 
personer, som spiste meget fuldkornshvede, 
en 35 pct. lavere risiko for tarmkræft. 

Resultaterne offentliggøres i det ansete viden-
skabelige tidsskrift Cancer Causes & Control.
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Mekanismer, som forhindrer at anti-
østrogen behandling virker på 
brystkræftpatienter

Et af forskernes vigtigste fokusområder er 
forskning i de mekanismer, som forhindrer, at 
anti-østrogen behandling virker på en del af 
patienter med brystkræft.

Cirka 80 pct. af alle brystkræfttumorer udtrykker 
østrogen-receptoren, og patienterne tilbydes 
derfor anti-østrogenbehandling med stofferne 
aromatasehæmmere eller tamoxifen. Efter 
operationen gives patienterne anti-østrogen 
behandling i fem år. Det viser sig dog, at cirka 
¼ af patienterne får tilbagefald af sygdommen 
(metastaser), hvor det bliver klart, at anti-østro-
genbehandlingen ikke har virket. 

Forskerne arbejder på at finde de markører, der 
kan forudsige, om en patient vil få gavn af anti-
østrogenbehandling, eller om patienten skal 
have andre behandlingstilbud. For at finde disse 
markører laver forskerne en lang række globale 
analyser, hvor de ser på alle generne eller disse 
geners udtryksniveau. Forskerne har i den 
forbindelse opdaget flere meget interessante 
molekyler, der kan udskille patienter, som vil få 
gavn af behandlingen fra patienter, der ingen 
effekt vil opnå. Disse markører er undersøgt på 
tumorer fra et stort antal patienter behandlet 
med anti-østrogenbehandling. 

De globale analyser har også hjulpet forskerne 
med at lave et ”landkort” over kræftcellerne for 
at kortlægge, hvilke alternative veje (signalveje) 
de kræftceller, som overlever behandlingen, 
benytter sig af. Den viden vil gøre forskerne 
i stand til at udvikle nye lægemidler, som er 
rettet mod disse signalveje, hvor vi billedligt talt 
kan sætte en bom op og forhindre kræftcel-
lernes vækst.  

I andre studier arbejder man med at forstå 
såkaldte brystkræft-stamceller. Disse celler er 
formentligt kræftceller, der er ophav til alle an-
dre kræftceller i patientens kræftsvulster. Disse 
stamceller er også meget lidt følsomme overfor 
standardbehandlingen. 
Man har fornylig vist, at disse celler har mere 
forskellige karakteristika end først antaget, 
hvilket er en vigtig observation for at kunne 
udvikle effektive lægemidler, der rammer alle 
brystkræft-stamceller. 

Et eksempel på et forskningsprojekt indenfor 
dette felt: Hvert år rammes cirka 4.500 danske 
kvinder af brystkræft, og cirka 85 pct. af disse 
brystkræftsvulster udtrykker hormonreceptoren 
for østrogen. Det betyder, at disse patienter 
kan have gavn af endokrinbehandling i form af 
aromatasehæmmere eller tamoxifen. Imidlertid 
er denne behandling virkningsløs hos cirka 30 
pct. af patienterne.  

Disse patienter vil opleve tilbagefald af kræft-
sygdommen. Baggrunden herfor kender vi ikke 
med sikkerhed, men det kan sandsynligvis sky-
ldes ændringer i vigtige signaleringsveje i kræft-
cellerne. Forskernes foreløbige resultater tyder 
på, at det vil være muligt at forudsige, hvilken 
endokrin behandling der vil gavne den enkelte 
patient mest, eller om patienterne skal tilbydes 
en hel anden form for behandling. En deltaljeret 
forståelse af de signalveje, der er involveret i 
resistensudviklingen, vil også gøre det muligt at 
udvikle nye lægemidler mod disse. 

Det beskrevne videnskabelige projekt udnytter 
de seneste fremskridt inden for genom,
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transkriptom og proteom forskning og teknolo-
gi til at identificere og validere nye
analysemetoder. Disse metoder skal anvendes til 
at give den optimale, målrettede og skrædder-
syede behandlinger til den individuelle bryst-
kræftpatient. 

Projektet udføres i et konsortium bestående 
af førende danske og udenlandske kræftforsk-
ere og kræftlæger med kompetencer inden 
for DNA, RNA, miRNA, protein, cellebiologisk 
og klinisk forskning. Netop muligheden for at 
kunne vælge mellem forskellige behandlinger, 
hvor der ikke er ”krydsresistens”, burde kunne 
give forbedret overlevelse og øget livskvalitet 
hos kræftpatienterne.

Kontaktperson  
Henrik Ditzel:  Forsket 10 år ved en af USAs 
mest ansete forskningsinstitutioner, The Scripps 
Research Institute. I 2003 tildelt et 5-årigt 
professorat i Danmark finansieret af Kræftens 
Bekæmpelse.  I de forløbne 10 år er forsker-
gruppen vokset til 25 personer, (postdocs, ph.d.-
studerende, medicinstuderende og laboranter). 
Henrik Ditzel er tilknyttet onkologisk afdeling 
som deltidsoverlæge. Denne tilknytning sikrer, 
at kræftforskningen er klinisk relevant og kom-
mer hurtigt ud til gavn for patienterne.
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Massiv strålebehandling af svulster i 
lunge og lever

Ved såkaldt stereotaktisk strålebehandling 
gives høje doser til et meget begrænset om-
råde (typisk 45-60 Gy fordelt på tre fraktioner). 
Stereotaktisk strålebehandling af tumorer i 
lunge og lever, herunder primære og metasta-
tiske levertumorer, er et godt supplement til 
kirurgi og anden lokalbehandling. 

Stereotaktisk strålebehandling af stadium 1-2 
lungecancer har været et vigtigt indsatsom-
råde i Aarhus. Over 200 patienter er behand-
let, og der opnået god lokal tumor kontrol. 
Stereotaktisk strålebehandling af primære og 
metastatiske levertumorer er en etableret be-
handling, der tilbydes patienter, som ikke kan 
behandles med kirurgi eller varmebehandling 
(RFA). 

Aarhus var et af de første centre i verden til at 
vise, at der kan opnås lokal tumor kontrol hos 
over 80 pct. af de behandlede levermetasta-
ser, og 24 pct.af patienterne lever efter tre år. 
Undersøgelsen viser en betydelig forbedring i 
overlevelsen for patienter behandlet i perio-
den 2004-09 (45 pct.) i forhold til patienter 

behandlet i perioden 1999-2003 (15 pct.). 
Udover forbedret behandling repræsenterer 
denne forskel en forbedret udvælgelse og 
systemisk behandling gennem hele perioden. 

Kræften Bekæmpelse støtter aktuelt et projekt, 
der skal belyse effekten af skader på leveren 
efter stereotaktisk strålebehandling, målt med 
PET-scanning med F-18 mærket galaktose. 
Patienter scannes før og henholdsvis en og tre 
måneder efter stereotaktisk strålebehandling 
mod levertumoren. Information om funktion-
en i de enkelte afsnit af leveren kan også ind-
drages i dosisplanlægningen. Forskergruppen 
har vist, at man med denne teknik kan halvere 
strålingen til de bedst fungerende dele af 
leveren.

Kontakt for yderligere oplysninger
Professor Cai Grau
Institut for Klinisk Medicin
Onkologisk Afdeling D, NBG,
Aarhus Universitet
E-mail: cai@clin.au.dk

Professor, overlæge, dr.med. Cai Grau
Institut for Klinisk Medicin – Onkologisk Afdeling
Aarhus Universitet (2013)
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Banebrydende dansk forskning: Stam-
celler forventes i nærmeste fremtid at 
kunne anvendes på brystrekonstruktion

Eksperter på Rigshospitalet har udviklet en ny 
teknik, der vil kunne hjælpe kvinder, der får 
lavet et nyt bryst efter brystkræft. Metoden for-
ventes inden for få år at kunne give kvinderne 
et markant bedre resultat med betydeligt færre 
bivirkninger.

Fedtvæv beriget med patientens egne fedt-
stamceller forventes i nær fremtid at kunne 
erstatte traditionelle brystimplantater for de 
kvinder, der vil have rekonstrueret brystet 
efter brystkræft. Den nye teknik betegnes som 
banebrydende inden for plastikkirurgi. For mens 
plastikkirurger verden over allerede arbejder 
med at bruge patienters eget fedtvæv til f.eks. 
rekonstruktion af brystet, har teknikken hidtil 
lidt under en række udfordringer. Blandt andet 
at op til 80 pct. af det transplanterede fedt går 
til grunde, hvilket gør det vanskeligt at forud-
sige de kirurgiske resultater og dermed opnå 
varige tilfredsstillende resultater. 

Som de første i verden har det danske forsker-
hold vist, at løsningen kan være at udtage pa-
tientens egne stamceller fra fedtvæv, opformere 
dem i laboratoriet og tilsætte dem til det 
fedtvæv, der skal anvendes til rekonstruktion 
af f.eks. et bryst. Stamcellerne sikrer dermed, 
at stor del af transplanteret fedtvæv overlever. 
De nye resultater viser, at metoden kan bevare 
godt 80 pct. af det nye fedtvæv i modsætning 
til kun op til ca. 16 pct. ved transplantation uden 
stamceller. De nye resultater offentliggøres i det 
videnskabelige tidsskrift Lancet.

Der er en lang række fordele ved at bruge pa-

tientens eget fedtvæv. Brugen af fedtvæv i ste-
det for implantater kræver både et mindre ki-
rurgisk indgreb, har færre bivirkninger og giver 
et pænere og mere naturligt resultat. Indgrebet 
kræver mindre fedtsugninger dels til udtagning 
af fedtvæv med henblik på opformering af 
stamcellerne, dels til de efterfølgende indsprøjt-
ninger af stamcelleberiget fedt i brystet. Begge 
dele efterlader kun små ar efter kanylerne,

Med den nuværende brug af implantater til 
rekonstruktion af brystet kan der være en række 
komplikationer. Kvinderne risikerer f.eks. store 
ar, og at der dannes bindevævskapsler rundt 
om implantatet, hvilket gør det hårdt. Samti-
dig skal implantater skiftes efter en årrække, 
hvorimod rekonstruktion med fedtvæv kun skal 
udføres én gang. 

De første undersøgelser er udført på 13 raske 
forsøgspersoner, som har fået transplant-
eret fedtvæv både med og uden stamceller. 
Fedtet blev suget ud fra maven og sat som 
to transplantater på armen. Forskerne fulgte 
forsøgspersonerne i 4 måneder, hvorefter 
transplantaterne blev taget ud igen. Foru-
den at undersøge om stamcellerne forbedrer 
fedtvævets overlevelse, har en vigtig del af 
undersøgelserne været at sikre, at metoden er 
sikker og at kortlægge eventuelle bivirkninger. 
Forskerne har stort set ikke set bivirkninger, 
kun en forbigående rødmen der, hvor fedtet er 
sprøjtet ind. Samtidig viser undersøgelser, at 
stamcellernes gener er stabile, dvs. der er ikke 
noget, der tyder på, at de f.eks. kan udvikle sig 
til kræftceller.

Professor Krzysztof Drzewiecki,
Overlæge Anne Fischer-Nielsen,
Læge Stig-Frederik Trojahn Kølle.
Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling og 
Stamcellesektionen, Blodbanken  
Rigshospitalet (2013)



Lægerne fortsætter nu med at udvikle. Hvis de 
lovende resultater holder, vil stamcelleberiget 
fedtvæv kunne bruges i mange andre om-
råder inden for plastikkirurgi og rekonstruk-
tion. Blandt andet efter hoved-halskræft, hvor 
strålebehandlinger i nogle tilfælde kan result-
ere i indsunkne ansigtstræk. Her kan plastikki-
rurgi i form af fedtindsprøjtninger hjælpe med 
at genskabe patientens ansigtstræk. 
Forskerne håber på, at teknikken kan tages i 
brug inden for de nærmeste år.

De nye forskningsresultater er blevet til i et 
tæt samarbejde mellem flere afdelinger på 
Rigshospitalet. Foruden Klinik for Plastikki-
rurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling har 
samarbejdet bestået af Stamcellesektionen, 
Klinisk Immunologisk Afdeling, Radiologisk 
Klinik, Patologiafdelingen, Cardiologisk Stam-
cellelaboratorie – Hjertecenteret og Klinisk 
Genetisk Afdeling. Kræftens Bekæmpelse støt-
ter forskningsprojektet økonomisk.

Det beskrevne videnskabelige projekt udnytter 
de seneste fremskridt inden for genom,
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Ny opfindelse til bedre PET-scanning 
af kræft

En ung dansk forsker – støttet af Kræftens 
Bekæmpelse – har sammen med et forskerteam 
på det amerikanske Stanford Universitet udvik-
let et nyt meget lovende radioaktivt stof, som 
bedre kan ”ses” af PET-scanneren. Billederne 
kan hjælpe lægerne til at stille tidligere og mere 
præcise diagnoser og gøre selve kræftbehand-
lingen mere effektiv. 
Forskerne har lavet en lang række succesfulde 
forsøg, og det radioaktive stof ser ud til at virke 
både på celler i laboratoriet og på mus. Michael 
Palner har modtaget 1,8 millioner kr. i stipen-
dium fra Kræftens Bekæmpelse til sin forskning. 

Det ny radioaktive sporestof sprøjtes ind i 
patienten, klumper sig primært sammen i 
kræftcellerne og kan derfor ”ses” tydeligere af 
PET-scanneren.
I dag får man også sprøjtet et radioaktivt 
sporstof ind i kroppen før en PET-scanning. 
Man udnytter nemlig, at de fleste kræftcel-
ler har et højere stofskifte end normale celler. 
Derfor optager kræftceller mere af det radioak-
tive sporstof sammen med sukker. Sporstoffets 
fordeling i kroppen ses på scanningsbillederne.

Problemet har hidtil været, at de nuværende 
PET-scanninger ikke altid er præcise nok. Kræft-
celler responderer forskelligt på behandling, og 
det tager ofte for lang tid, før lægerne opdager 
ændringer i udviklingen af sygdommen. 
Forskerne har derfor anvendt molekylærbiolo-
gien kreativt og udviklet et nyt radioaktivt stof, 
der primært ophobes i døende celler. Ved at 
forbedre det radioaktive stof, som bruges til 
PET-scanninger, kan man dels stille mere præ-
cise diagnoser men også hurtigt opdage om en 
behandling virker og dermed undgå fejlbehand-
linger. 

Når kræft behandles med kemoterapi eller 
stråling, så starter behandlingen en proces i 
kræftcellerne kaldet programmeret celledød. 

For at PET-scanneren kan følge, hvad der sker i 
patientens celler, skal der indsprøjtes et radio-
aktivt stof, så PET-scanneren kan ”se” forskel på 
de forskellige celler i kroppen. For at forbedre 
virkningen af det radioaktive kontraststof, har 
forskerne kort fortalt aktiveret nogle bestemte 
proteiner og ændret på den kemiske sammen-
sætning af et radioaktivt molekyle, således at 
molekylets form ændres fra en kæde til en ring. 
Når molekylet er ændret til en ring, kan det 
lettere optages i de døende kræftceller. Og PET-
scannernes ”øjne” kan afsløre, hvad der sker i 
cellerne og om f.eks. kemoterapien virker.
Mikael Palner er ekspert i nano-biologi og –
medicin. Han har været med til at udvikle, teste 
og evaluere det nye radioaktive stof i celler og 
bl.a. stået for PET-scanning med det nye stof på 
mus før og efter behandling. 

Det var lidt af en revolution, da verdens første 
PET-scanner så dagens lys i 1998. Opfindelsen 
af PET- scanneren har siden flyttet grænser for, 
hvad lægerne kan med hensyn til at stille diag-
noser og holde øje med om en efterfølgende 
behandling virker.
 Forskerne har nu bevist, at stoffet virker i 
princippet både i laboratoriet (kræftceller i en 
petriskål) og i en levende organisme (mus med 
kræftknuder, der er behandlet med kemoterapi).

De foreløbige resultater vurderes så nyska-
bende, at de ikke blot offentliggøres i et af 
verdens førende fagtidsskrifter som tophistorie 
men også er udvalgt som ”Very important Pa-
per” i det tyske tidsskrift Angewandte Chemie.

Fakta om den kemiske proces
Når kræft behandles med kemoterapi eller 
stråling sætter det gang i en proces i kræftcel-
lerne, som kaldes ”programmeret celledød” 
(apoptose). Her aktiveres nogle proteiner kaldet 
caspaser. Specielt et protein - Caspase-3 - klip-

Michael Palner, postdoc og molekylærbiolog
Stanford University, USA (2013)
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per en meget specifik proteinsekvens – DEVD 
- over og nedbryder dermed cellen. 

DEVD-sekvens lægges ind i et radioaktivt 
molekyle. Når molekylet kommer i nærheden 
af Caspase-3 proteinet, klipper det DEVD-pro-
teinsekvensen over. Derved frigøres to reak-
tive ender, som hurtigt binder sig sammen, 
og molekylet forvandles fra en kæde til en 
ring-form. Molekylet akkumuleres herefter i de 
celler, der indeholder Caspase-3 proteinet, og 
som primært findes i døende kræftceller. 
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Nordisk samarbejde om kræfttal

I tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande 
indsamles hvert år oplysninger om forekomst 
og dødelighed af kræftsygdomme. Samarbejdet 
har eksisteret siden 1960’erne og har resulteret 
i sammenlignelige nordiske data om kræft for 
hele den nordiske befolkning.  Disse data dan-
ner baggrund for den nordiske kræftdatabase, 
NORDCAN, der nu er tilgængelig for alle via 
internettet. 

Databasen er grundlagt af overlæge Hans 
Storm og seniorstatistiker Gerda Engholm fra 
Afdelingen for Forebyggelse og Dokumenta-
tion ved Kræftens Bekæmpelse. Den opdateres 
årligt med de mest aktuelle anonymiserede og 
kontrollerede data.

Oplysningerne i NORDCAN giver en lang række 
forskellige muligheder for at vise kræftfore-
komst, dødelighed, overlevelse efter kræft, og 
hvor mange der lever med en kræftdiagnose. 
Tabeller, grafer og landkort over kræftsygdom-
mene kan skabes hurtigt og direkte eksporteres 
til hjemmesider med kræftinformation, artikler 
og præsentationer.  Der er mulighed for frem-
skrivning af antal nye kræfttilfælde og dødsfald. 
De danske data er baseret på Cancerregis-
teret og Dødsårsagsregisteret, som Kræftens 
Bekæmpelse har til rådighed til forsknings-
formål. Disse data kan desuden samkøres med 
en række andre databaser efter tilladelse fra 
Datatilsynet, bl.a. tvillingeregistre, biobanker, 
Landspatientregisteret med hospitalsbehand-
ling, databaser over hjerte-kar-sygdomme m.fl. 
og dermed anvendes i kræftforskningen.

En væsentlig del af Kræftens Bekæmpelses 
forskning er baseret på Cancerregisteret. Ikke 
mindst epidemiologisk forskning, f.eks. i sam-
menhængen mellem rygevaner og erhverv, 
kræft og brug af mobiltelefoner og effekten af 
screeninger, overlevelse og social ulighed. Der 
lægges stor vægt på internationalt samarbejde. 
Blandt andet EU og det amerikanske sundheds-
ministeriums institut for kræftforskning, NCI 
har i en årrække været samarbejdspartnere og 

økonomiske støtter i forskningen på de nordi-
ske data. Det har ført til forskning inden for 
blandt andet multisygdomme. Et andet eksem-
pel er brugen af NORDCAN i sundhedstjeneste-
forskningen til planlægningsformål med frem-
skrivninger over den forventede udvikling af 
kræftsygdomme. Kombineres det med viden 
om effekten af mulig forebyggelsesindsats kan 
man vise, hvordan forebyggelsesinitiativer kan 
ændre det fremtidige kræftbillede. 

Også uden for de nordiske lande er der stor in-
teresse for de mange muligheder i NORDCAN. 
Der er brugere over hele verden, og NORDCAN 
er benyttet som udviklingsmodel for præsenta-
tion af international kræftstatistik. Italien har 
direkte brugt opsætningen til at vise deres egne 
data, og IARC (WHO’s agentur for kræftforsk-
ning)  har med EU-støtte udviklet et program 
for Europa. 

Mulighederne for brug og udvidelse af det 
nordiske samarbejde udvikles hele tiden. 
Fremtidsplanerne inkluderer bl.a. et samarbejde 
mellem de nationale kliniske kvalitetsdatabaser 
i Norden, der indeholder detaljer om patien-
ternes behandlingsforløb, opfølgende behand-
ling og livskvalitet. Den mere detaljerede viden 
vil give mulighed for at prioritere og målrette 
forebyggelsesindsatsen endnu mere og sætte 
ind de steder, hvor der er størst effekt.  

Kontaktpersoner
Afdelingschef og overlæge Hans H. Storm
Seniorstatistiker Gerda Engholm
Dokumentation & Forebyggelse, 
Kræftens Bekæmpelse
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Mænd kan undgå at blive 
overbehandlet for prostatakræft

Ny genetisk test, som forskere fra Aarhus 
Universitetshospital og Aarhus Universitet har 
udviklet, kan hindre, at op mod 90 procent af 
prostatakræftpatienterne bliver overbehandlet. 
Resultatet er offentliggjort i Journal of Clinical 
Oncology. 
Prostatakræft er den hyppigste kræftsygdom 
blandt danske mænd med flere end 4.000 nye 
tilfælde hvert år. 
I dag har lægerne kun ringe muligheder for at 
skelne mellem aggressive og fredelige tilfælde 
af sygdommen. Men det kan en ny metode, 
som forskere fra Aarhus Universitetshospital og 
Aarhus Universitet har udviklet, ændre på. Den 
kan bruges til at skelne mellem aggressiv og 
godartet prostatakræft.  

I dag sker der en overbehandling, hvor mænd 
opereres unødigt og dermed påføres de både 
fysiske og psykiske bivirkninger som for eksem-
pel inkontinens og impotens. Op imod 90 pct. 
– eller 9 ud af 10 – kunne måske undgå opera-
tion, hvis man havde bedre test til at afgøre 
sygdommens aggressivitet.

Kræftens Bekæmpelses formand, professor 
Frede Olesen glæder sig over de nye resultater: 

Lægerne mangler i den grad gode metoder til 
at skelne mellem de mere alvorlige og de mere 
fredelige typer af sygdommen. Manglen på 
gode metoder har betydet, at man for en sik-
kerheds skyld har måttet behandle for mange 
mænd med de konsekvenser, det giver. 

Den nye test undersøger en række kemiske æn-
dringer i arvemassen, som forekommer i særlig 
høj grad i kræftceller. Ved at måle niveauet af 
disse kemiske ændringer på bestemte steder i 
arvemassen, er forskerne nu blevet i stand til at 
forudsige, hvor alvorlig sygdommen er. 

Aarhus Universitet har søgt om patent på den 
nye test, som i fremtiden skal bruges til at vejle-
de lægerne bedre om, hvor aggressiv kræften 
er, og om operation er nødvendig, eller man 
blot kan følge patienten i nogle år.  De århusi-
anske forskere har i mange år indsamlet væv 
fra mænd med prostatakræft til en biobank, og 
de har udnyttet de mange års opfølgning til at 
studere, hvilke mænd det går godt, og hvilke 
mænd det går dårligt. Derefter er den nye test 
blevet undersøgt for, om den kan skelne mel-
lem de to former for prostatakræft. 

Arbejdet er finansieret af Kræftens Bekæmpelse, 
Det Strategiske Forskningsråd, John og Birthe 
Meyers Fond og Lundbeckfonden.
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Bivirkninger efter behandling af 
kræft i endetarm

Næsten halvdelen af alle patienter med ende-
tarmskræft lider af svære bivirkninger efter be-
handlingen. Alligevel har bivirkningerne – svær 
tarmdysfunktion – hidtil ikke været grundigt 
undersøgt. Forskerne på Aarhus Universitet har 
nu udviklet en såkaldt tarmdysfunktions score – 
en model, der kan anvendes til kliniske under-
søgelser af tarmdysfunktion. Modellen beskriver 
dysfunktionen på baggrund af patientens 
oplevelse og er baseret på en dansk gruppe 
patienter, som er behandlet for tarmkræft.

Cirka 45 pct. af alle patienterne oplever svære 
bivirkninger efter behandlingen. Det drejer sig 
f.eks. især om problemer med afføring. Mange 
patienter oplever afføringstrang, hvor de ikke 
kan holde sig, men hurtigt skal på toilettet og 
ofte må gå flere gange lige efter hinanden. 
Det kan naturligvis skabe mange problemer i 
patientens hverdag. 

Forskernes undersøgelser har vist, at disse 
problemer med tarmdysfunktion efter kirurgi 
skyldes en forøget sammentrækning af den 
nye endetarm efter, at patienten har spist mad. 
Årsagen er formentligt, at nerveforsyningen til 
den nye endetarm er beskadiget ved kirurgi.
Undersøgelserne har også vist, at strålebehand-
ling før kirurgi fører til svære føleforstyrrelser i 
den nytildannede endetarm – formentlig på gr-
und af en beskadigelse af nerveforsyningen på 
grund af bestråling. Forskergruppen har også 
konstateret, at selv internationale eksperter har 
en begrænset indsigt i, hvilke tarmsymptomer 
der mest påvirker livskvaliteten hos patienterne.
I øjeblikket arbejder forskerne på et såkaldt 
lodtrækningsforsøg med tilfældigt udvalgte 
patienter for at få mere viden om, hvordan man 
kan forbedre behandlingen af tarmdysfunktion 
efter behandling af tarmkræft.

Det overordnede formål med alle projekterne 

er at øge vores viden om fordele og ulemper 
ved de forskellige behandlinger og få bedre 
forståelse for, i hvilken grad patienterne selv 
oplever, at det påvirker deres livskvalitet.

Fakta om undersøgelsesmodellen

Tarmdysfunktions scoremodellen er udviklet på 
dansk, men er nu internationalt godkendt på 
spansk, tysk og svensk, og der pågår ligeledes 
validering på engelsk, portugisisk og spansk.
Scoren anvendes i øjeblikket i flere store 
internationale kirurgiske lodtrækningsforsøg 
(sammenligning af standard kikkert-kirurgi med 
’robot’, en ny metode til at lave såkaldte anasto-
moser – sammensyning af tarmene – på).

Forskernes nationale og internationale under-
søgelser har vist, at tarmdysfunktion har negativ 
indflydelse på stort set alle aspekter af livs-
kvaliteten. De har vist, at risikoen er betydelig 
højere, hvis man kombinerer kirurgi med 
strålebehandling (faktor 2,5). Og lave anasto-
moser – tarmsammensyninger – medfører en 
betydelig højere risiko end højere anastomoser 
(faktor 2,3).
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D-vitamins rolle i 
kroppens beskyt-
telse mod kræft

Der har gennem de senere år været fokus på 
D-vitamins betydning for en række livsstilssyg-
domme, bl.a. kræft. Det har været fremført i 
debatten om D-vitamin, at mange danskere får 
for lidt D-vitamin med risiko for at udvikle kræft 
og andre sygdomme. 
Omvendt har undersøgelser ikke kunnet påvise, 
at D-vitamin som kosttilskud beskytter mod 
f.eks. kræft. Det antyder, at det måske ikke er 
mangel på D-vitamin i sig selv, der er prob-
lemet, men at det i højere grad skyldes en 
generel livsstil, som bl.a. medfører lavt niveau 
af D-vitamin i blodet. I Kost, kræft og helbred-
undersøgelsen i Kræftens Bekæmpelse har 
forskerne vist, at personer, som spiser mindre 
sundt, er overvægtige, bevæger sig for lidt og 
ryger dagligt, oftere har lave niveauer af D-vita-
min i blodet end personer med en sund livsstil.
 
For at blive klogere på D-vitaminets rolle, har 
forskerne i Kræftens Bekæmpelse med midler 
fra TrygFonden igangsat en stor undersøgelse 
af den danske befolknings D-vitamin status un-
der navnet StatusD. Forskerne vil måle D-vita-
min i blodet hos 3.000 voksne og 1.000 børn, 
som er udtrukket tilfældigt fra CPR-registret. 
Alle får taget to blodprøver: en om foråret og 
en om efteråret. Forskerne indsamler også de-
taljerede oplysninger om kost, motion, rygning, 
vægt, hudtype og solvaner for hver deltager. 
Der er tale om den hidtil største undersøgelse 
af D-vitamin på verdensplan.
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Dårlig social og 
økonomisk position 
giver dårlig 
overlevelse

Kræftens Bekæmpelse har i 2008 iværksat en 
landsdækkende undersøgelse (se nedenfor), 
som viste markante forskelle på overlevelse-
schancerne efter kræft afhængig af kræftpatien-
tens sociale og økonomiske status i samfundet.

Resultaterne fra 2008 har forskere fulgt op med 
mere detaljerede undersøgelser, som bygger på 
information fra de kliniske kræftdatabaser. Uan-
set kræftform viser undersøgelserne, at der er 
en væsentlig forskel på, hvor tidligt patienterne 
får stillet diagnosen, altså hvor tidligt kræftsyg-
dommen opdages. De dårligst stillede pa-
tienter får stillet diagnosen senere end de mere 
velstillede og bedre uddannede patienter. Det 
giver som udgangspunkt også en stor forskel i 
chancerne for at overleve sygdommen.

Derudover viser undersøgelserne, at hvis 
kræftpatienterne lider af flere andre sygdomme 
(komorbiditet) samtidig med kræft, forringes 
patienternes overlevelseschancer yderligere. 
Antallet af andre sygdomme hos kræftpa-
tienterne stiger støt, jo dårligere en social og 
økonomisk position man har i samfundet. Det 
vil sige, at jo dårligere kræftpatienten er stillet, 
jo højere sygelighed og dødelighed statistisk 
set. Tidspunktet for, hvornår man får stillet diag-
nosen for kræft og andre sygdomme er altså en 
af de vigtigste forklaringer på, at chancerne for 
at overleve bliver mindre, jo dårligere en posi-
tion man i øvrigt har i samfundet.

Center for Kræftforskning 
Kræftens Bekæmpelse (2012)
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Skræddersyet behandling af patienter 
med blærekræft

Forskere ved Molekylær Medicinsk Afdeling 
(MOMA), Aarhus Universitetshospital, har i 
en lang årrække undersøgt molekylære æn-
dringer som har betydning for udviklingen af 
blærekræft. 
I spidsen for arbejdet har især stået professor 
Torben F. Ørntoft og professor Lars Dyrskjøt. 

Målet har specifikt været at finde markører til 
bedre og lettere diagnose f.eks. ved urintest, 
markører til forudsigelse af sygdomsforløbet 
for den enkelte patient, samt markører som 
fortæller om kemoterapi eller strålebehand-
ling virker.  Gode molekylære markører vil 
kunne forbedre behandlingen af patienter med 
blærekræft betydeligt. Målet er, at patienter 
med høj risiko behandles mere aggressivt (f.eks. 
hyppigere kontrol eller fjernelse af blæren), 
og patienter med lav risiko tilbydes færre 
kontrolbesøg. Den enkelte patient vil dermed 
kunne opnå en mere optimal behandling og 
dermed forbedrede overlevelsesmuligheder.  

Blærekræft er en hyppig kræftsygdom, og i 
Danmark bliver der diagnosticeret cirka 1600 
nye tilfælde årligt. Cirka 75 pct. af alle patienter 
diagnosticeres med overfladiske tumorer, og 
denne gruppe af patienter kontrolleres hyppigt 
for tilbagefald. Hvis der er risiko for aggres-
siv udvikling af sygdommen, kan fjernelse af 
blæren eventuelt i kombination med kemotera-
pi blive nødvendigt. 
Typisk er disse patienter i kontrolbehandlinger 
i mange år med store personlige og samfunds-
mæssige omkostninger. De resterende 25 
pct. af patienterne diagnosticeres med mere 
avanceret sygdom og har en dårlig prognose 
med en 5-års overlevelse på 20-40 pct. 
Kortlægningen af de 3 milliarder baser i den 
menneskelige arvemasse (det humane genom 
projekt) gennem de sidste 15-20 år har med-
ført stor forståelse af vores DNA og gener. Det 

enorme projekt har medført store videnskabe-
lige og teknologiske landvindinger og bl.a. 
medført udvikling af teknologier til måling af 
ændringer i vores gener samt aktiviteten af 
vores cirka 25.000 gener simultant. Dermed er 
det nu muligt at screene hele vores arvemasse 
for nye potentielle molekylære markører. Det er 
blandt andet disse screeningsteknologier forsk-
erne ved MOMA har anvendt til at sammen-
lignet genaktiviteten i overfladiske tumorer med 
ikke-aggressivt og aggressivt forløb. 

Forskerne har desuden sammenlignet tumorer 
fra patienter, som har gavn af kemoterapi med 
tumorer fra patienter, hvor kemoterapien ikke 
virker. Endelig har forskerne fokuseret på at 
identificere markører i urinprøver til bedre diag-
nose af sygdomstilbagefald. Det biologiske ma-
teriale fra patienterne er blevet indsamlet over 
en lang årrække på Aarhus Universitetshospital, 
og analyserne af materialet har medført identi-
fikation af markører eller ’signaturer’ bestående 
af mange markører, som måles samtidigt. 
De første succesrige test af de molekylære 
signaturer for aggressivitet blev udført i en 
lang række tumorer fra patienter fra Frankrig, 
Spanien, England, Sverige og Danmark. 

Arbejdet fortsætter nu med et såkaldt prospekt-
iv studie, hvor signaturerne testes klinisk hos 
1200 patienter med blærekræft fra mange 
kliniske centre i Europa. Resultaterne forventes 
klar i 2013, og vores håb er, at de molekylære 
signaturer har tilpas styrke til – i kombination 
med allerede kendte kliniske og patologiske 
markører – at kunne anvendes klinisk.

Professor Torben Ørntoft og professor Lars Dyrskjøt
Institut for Klinisk Medicin – Molekylær Medicinsk Afdl. (MOMA)
Aarhus Universitet (2012)
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Identifikation af symptomer og 
andre problemer ved fremskreden 
kræftsygdom

Mange kræftpatienter oplever smerter, træthed, 
angst og andre problemer i kølvandet på selve 
kræftsygdommen. Formålet med denne under-
søgelse var at udvikle en metode i form af et 
spørgeskema, som kan vise, om patienterne har 
behov for mere hjælp, og hvilken form for hjælp 
de ønsker fra sundhedsvæsenets side. 

Formål
Der er i mange år lavet undersøgelser af symp-
tomer som smerter, træthed og angst, men det 
er velkendt, at man godt kan have et symptom 
eller et problem uden at have behov for hjælp 
til det. Derfor var første formål med dette pro-
jekt at udvikle et nyt spørgeskema, der kunne 
bruges til at afgøre, om kræftpatienter, som har 
symptomer eller problemer, ønsker sig hjælp fra 
sundhedsvæsenet – det vil sige, om patienterne 
oplever, at de har et behov for hjælp. Projektets 
andet formål var at bruge det nye spørgeskema 
til at undersøge forekomsten af tolv af de hyp-
pigste fysiske, psykiske og sociale behov blandt 
danske kræftpatienter.

Metode
Forskerne udsendte spørgeskemaet til et tilfæl-
digt udsnit på mere end 2.000 kræftpatienter, 
hvis sygdom var spredt i kroppen, og som var 
tilknyttet hospitaler i tre af de daværende dan-
ske regioner. Cirka 60 pct. af patienterne sagde 
ja til at deltage.

Resultater
Den gennemsnitlige kræftpatient havde cirka 
fem symptomer eller problemer, hvoraf de to 
var svære. For hvert af de 12 symptomer/prob-
lemer, der blev undersøgt, var der mellem 11 
og 35 pct. af patienterne, der ønskede sig mere 
hjælp fra sundhedsvæsenet, end de hidtil havde 
fået.

Fremtidsperspektiv
Undersøgelsen viste, at der var et meget stort 
udækket behov for bedre hjælp til at klare de 
symptomer og problemer, som danske kræft-
patienter oplever. Undersøgelsen var derfor et 
af argumenterne for, at Kræftplan 3 skulle søge 
at forbedre rehabilitering og palliativ indsats. 
Undersøgelsen dannede desuden grundlag for 
et stort igangværende projekt, der undersøger 
effekten af tidlig palliativ (lindrende) indsats 
gennem kontakt med et såkaldt palliativt team 
på sygehuset. Disse og andre initiativer vil 
forhåbentlig være med til at forbedre lindringen 
af de problemer, som kan opstå ved kræft.

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Grønvold
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet    
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
og Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital (2012)
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Gen-ændringer afslører leukæmi-
patienters overlevelse

Man ved i dag, at kræft skyldes skader i celler-
nes arvemateriale – vores gener. Man kender 
aktuelt to typer skader, de genetiske skader og 
de epigenetiske ændringer. De genetiske skader 
er skader i selve genet, mens de epigenetiske 
ændringer sidder udenpå genet. De epigene-
tiske ændringer er en del af vores cellers 
normale regulering, som sørger for, at den rette 
kombination af gener hele tiden er aktiv i krop-
pens forskellige celletyper. 

Der findes flere forskellige typer epigenetiske 
ændringer, men den mest velundersøgte er 
DNA metylering. Et gen, der er metyleret, er 
inaktivt. Hvis et gen fejlagtigt inaktiveres, kan 
det føre til kræft. Forskere på Epi-/Genomlabo-
ratoriet under Hæmatologisk klinik på Rigshos-
pitalet har vist, at også variationer i det normale 
metyleringsmønster kan have indflydelse på 
overlevelsen hos leukæmipatienter.

Forskerne har fundet et gen, VTRNA2-1, hvis 
aktivitet er styret af metylering. Deres under-
søgelser har vist, at der hos den raske befolk-
ning findes to forskellige niveauer af metylering, 
nemlig lav og middel metylering, mens der hos 
leukæmipatienterne også findes en gruppe med 
et højt metyleringsniveau. Hos 101 leukæmi 
patienter viste det sig, at VTRNA2-1 metyle-
ringsniveauet på diagnose tidspunktet havde 
betydning for overlevelsen. Hos patienter med 
et lavt VTRNA2-1 metyleringsniveau var cirka 45 
pct. i live efter 5 år, hos patienter med middel 
metylering var cirka 25 pct. i live efter 5 år, og 
hos patienter med høj metylering var alle døde 
1½ år efter diagnosetidspunktet. Til deres over-
raskelse fandt forskerne forskelle i overlevelsen 
mellem alle tre grupper, også mellem patienter 
med de to normale metyleringsniveauer (lav og 
middel). 

Resultaterne tyder på, at VTRNA2-1 metyle-
ringsvarianten kan være af afgørende betydning 
for overlevelsen hos leukæmipatienter. Muligvis 
fordi VTRNA2-1 har betydning for, hvor føl-
som man er over for kemoterapi, hvilket kunne 
forklare forskellen i overlevelsen af de tre mety-
leringsgrupper imellem. 

Det er derfor muligt, at man i fremtiden kan 
bruge den enkelte patients VTRNA2-1 metyle-
ringsniveau til at forudsige, hvordan man 
vil reagere på kemoterapi, og dermed give 
mulighed for at tilrettelægge en mere indivi-
dualiseret behandling. Men der er fortsat et 
stykke vej inden markøren VTRNA2-1 kan tages 
i brug i den kliniske hverdag. Første skridt er, 
at forskerne fra Rigshospitalet skal gentage alle 
undersøgelserne hos nye og større grupper af 
leukæmi patienter for at sikre, at resultaterne 
kan genskabes. Men de foreløbige resultater 
synes lovende. 

Kontaktpersoner
Epi-/Genomlaboratoriet ledes af overlæge dr. 
med. Kirsten Grønbæk og det beskrevne projekt 
er udført af læge Mariannne Bach Treppendahl, 
Hæmatologisk klinik, Rigshospitalet
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Triklorætylen og kræft 

Triklorætylen (TRI) er et kloreret organisk 
opløsningsmiddel, som har været brugt i 
industrien i over 100 år. TRI er meget udbredt, 
fordi det i modsætning til de fleste andre 
opløsningsmidler ikke er brandbart.

I starten blev TRI især brugt til kemisk rens-
ning af tøj. Efter anden verdenskrig har TRI 
især været anvendt i jern- og metalindustri-
en, hvor det har været brugt til affedtning 
af metaloverflader før maling, f.eks. af hårde 
hvidevarer, lamper, fly og andre metaldele. 

Cirka 276.000 arbejdere i EU var i begyndelse 
af 1990’erne udsat for TRI. På grund af den 
store industrielle anvendelse og et stort spild 
er TRI i dag det kemikalie, der oftest findes i 
grundvandet i både Europa og USA. 

Dyreforsøg viste allerede i 1970’erne, at 
TRI øger forekomsten af forskellige kræft-
former. International Agency for Research 
on Cancer (WHO) har i to omgange vurderet 
kræftrisikoen for mennesker, der udsættes 
for TRI, senest i 2012. Her blev det specifikt 
fastslået, at TRI øger risikoen for nyrekræft hos 
mennesker og sandsynligvis også for lever-
kræft og non-Hodgkin’s lymfom.  

Kræftens Bekæmpelse har stået for en række 
undersøgelser af effekten af TRI på medarbej-
dere i industrien. Disse undersøgelser har 
medvirket til en afklaring, som nu giver mulig-
hed for at få arbejdsskade-erstatning for de 
fire nævnte kræftformer, hvis man har været 
udsat for TRI på arbejdspladsen.
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Ultralydsscanninger ved mavekræft

Kræft i spiserør, mavesæk og bugspytkir-
tel (øvre mave-tarm) er forbundet med en 
meget dårlig prognose. Under halvdelen af 
patienterne kan tilbydes en operativ fjernelse 
af deres kræftknude, når de møder op på 
hospitalet, og selv efter en større operation 
er risikoen for tilbagefald af sygdommen høj. 
Hovedparten af de patienter, som ikke kan 
opereres, vil dø af deres sygdom inden for et 
år efter, at diagnosen er stillet.
Så alvorlige kræftsygdomme er en stor 
udfordring. Det er vigtigt at finde de rigtige 
patienter, som skal tilbydes en stor opera-
tion, men det er mindst lige så vigtigt, at man 
finder de patienter, hvor operation ikke kan 
gennemføres, fordi sygdommen har bredt sig. 
Disse patienter skal tilbydes en skræddersyet, 
ikke-operativ behandling, eksempelvis i form 
af kemoterapi. CT-scanning er et vigtigt red-
skab til at putte patienterne i de rigtige 
’behandlingskasser’ med, men desværre er 
hverken CT-scanning eller PET-CT alene nøj-
agtige nok til dette formål.
 
På Odense Universitetshospital har Professor 
Michael Bau Mortensen stået i spidsen for et 
projekt, som skulle undersøge, om avanceret 
ultralydsscanning kunne give en mere nøjag-
tig vurdering af patienternes sygdom. Målet 
var, at kunne undgå nytteløse operationer, og 
at man, inden behandlingen startede, kunne 
have en bedre forudsigelse af deres prognose. 
En forbedret sygdomsvurdering ville desuden 
kunne medføre en bedre udvælgelse af pa-
tienter til nye kræftbehandlinger.  

En række studier blev gennemført, hvor man 
undersøgte forskellige aspekter af kikkert-
ultralydsundersøgelse og ultralyd foretaget 
gennem små huller i maven hos patienter med 
kræft i øvre mave-tarm. Undersøgelserne blev 
suppleret med prøver fra kræftknuden eller 
dens døtre-knuder bl.a. ved hjælp af nyudvik-
lede nåle og ultralydsapparatur.
På baggrund af studierne blev det ved hjælp 

af avanceret ultralydsscanning muligt at op-
stille et skånsomt og mere nøjagtigt under-
søgelsesprogram for patienter med øvre 
mave-tarmkræft.

Perspektivering
Indtil for nylig har de fleste projekter vedrø-
rende behandling af patienter med kræft 
i øvre mave-tarm alene været baseret på 
CT-scanning. Ved at benytte ovenstående 
teknologi er det muligt at foretage en langt 
mere nøjagtig udvælgelse af patienter til 
projekter, som skal undersøge nye behand-
lingsmetoder.  Ved at have mere ensartede 
patientgrupper opnår man mere sikre konklu-
sioner om effekten af nye behandlinger, 
og man vil bedre kunne tilbyde individuel 
(’skræddersyet’) behandling til den enkelte 
patient.

De samme ultralydsteknologier benyttes nu 
fremadrettet i flere lodtrækningsforsøg. I et 
af disse vil forskerne undersøge, om man ved 
hjælp af en ambulant kikkert-ultralydsunder-
søgelse kan finde tilbagefald af kræftsygdom-
mene, før patienten får symptomer herpå. De 
foreløbige data tyder på, at dette er tilfældet, 
men det færdige projekt skal afgøre, hvor 
meget det eventuelt kan gavne patienterne 
i den sidste ende. I et andet projekt bruges 
teknikken til at scanne patienter med tyk- og 
endetarmskræft med for bedre at kunne be- 
eller afkræfte, om sygdommen har bredt sig 
uden for tarmen.   

Projekterne er gennemført på Odense Univer-
sitetshospital og støttes økonomisk af Kræf-
tens Bekæmpelse.

Professor Michael Bau Mortensen, 
Kirurgisk afdeling A, 
Odense Universitetshospital (2012)
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Ældre og kræft

Kræft er en sygdom, der hovedsageligt ses 
hos ældre: 45 pct. af alle nye kræfttilfælde og 
60 pct. af alle kræftrelaterede dødsfald ses 
hos personer på 70 år eller mere. Alligevel har 
ældre indtil nu været markant underrepræsen-
terede i kliniske studier, og vores viden om 
deres tolerabilitet og effekt af kræftbehand-
ling er derfor meget begrænset. I tre registe-
rbaserede studier har forskere fra Onkologisk 
Afdeling på Odense Universitetshospital med 
ph.d. Trine Lembrecth Jørgensen i spidsen un-
dersøgt medicinforbruget og forekomsten af 
kroniske sygdomme (komorbiditet) hos ældre 
kræftpatienter. Forskerne har endvidere un-
dersøgt betydningen af alder og komorbiditet 
for behandlingen af ældre kvinder med kræft i 
æggestokkene.

I det første studie blev medicinforbruget 
undersøgt hos alle fynboer, der fik stillet en 
kræftdiagnose i perioden 1996-2006. Under-
søgelsen viste, at ældre kræftpatienter bruger 
mere medicin end baggrundsbefolkningen 
helt op til 18 måneder, før deres kræftdiagno-
se bliver stillet. Især brugen af smertestillende 
medicin, mavesårsmedicin og antibiotika 
stiger kraftigt de sidste seks måneder før 
diagnosen. Den markante stigning i medicin-
forbruget op til kræftdiagnosen kunne tyde 
på, at patienterne får tiltagende symptomer 
på deres sygdom i denne periode, og det 
kunne være et potentielt advarselssignal for 
de praktiserende læger.

I det andet studie undersøgte forskerne 
mængden af kroniske sygdomme, f.eks. 
hjerte-, lunge- eller gigtsygdom (komorbid-
itet), hos fynboer, der havde fået stillet diag-
nosen kræft i bryst, lunge, tyktarm, prostata 
eller æggestok i perioden 1996-2006. Her 
fandt de, at ældre med lunge- eller tyktarms-
kræft havde mere komorbiditet end bag-
grundsbefolkningen, og at komorbiditet var 
associeret med højere generel dødelighed hos 
ældre med kræft i lunger, tyktarm og prostata. 

Den kræftspecifikke dødelighed var ikke af 
komorbiditet.

I det tredje studie undersøgtes alle danske 
kvinder, der fik konstateret kræft i æggestok-
ken i 2005 og 2006. Alder ≥70 år og svær 
komorbiditet øgede sandsynligheden for 
ikke at blive opereret og for i stedet at mod-
tage standard kemoterapi. For dem, der fik 
kemoterapi, øgede komorbiditet risikoen for 
ikke at kunne gennemføre behandlingen, 
mens alder ≥70 år ikke spillede ind. Alder ≥70 
år og komorbiditet var begge dårlige prog-
nostiske faktorer, men med forskellig effekt 
på forskellige stadier af sygdommen. Hos 
dem, der blev behandlet med kemoterapi, var 
alder ≥70 år ikke en indikator for, hvordan 
sygdommen ville forløbe, hvorimod alvorlig 
komorbiditet var associeret med dårligere 
overlevelse.

Det er uomtvisteligt, at antallet af ældre kræft-
patienter vil stige markant i løbet af de næste 
årtier. Nogle af de ting, der vedrører denne 
patientgruppe er blevet belyst i disse studier. 
Men grundet den store underrepræsentation 
af ældre kræftpatienter i kliniske studier er 
vores viden på dette område fortsat mangel-
fuld, og området geriatrisk onkologi kræver 
meget mere forskning. Studiepopulationerne 
i fremtidige studier bør afspejle den sande 
fordeling af kræft bedre, og i stedet for at 
ekskludere patienter med komorbiditet bør 
denne problemstilling integreres i studierne.

Kontaktpersoner
Trine Lembrecth Jørgensen

Ph.d. Trine Lembrecth Jørgensen
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Ny viden om aggressiv kræft i hjernen

Forskere i Center for Kræftforskning har i 
samarbejde med Rigshospitalet og forskere i 
USA gjort en afgørende opdagelse omkring 
den aggressive type hjernesvulst, Glioblastom. 
Forskerne har fundet en forbindelse mellem 
stamceller fra hjernesvulsten og et protein 
VEGF. Proteinet hjælper kræftcellerne med 
at danne nye blodkar, hvilket er nødvendigt, 
hvis kræftceller skal sprede sig. Stamcellerne 
producerer både proteinet VEGF og et såkaldt 
receptor-protein VEGFR, som sidder på stam-
cellernes overflade og kommunikerer med 
VEGF-proteinet. De to proteiner hjælper cel-
lerne til at udvikle resistens over for medicin 
og strålebehandling. 

Med den nye forståelse kan forskerne på sigt 
udvikle en mere effektiv behandling, som 
blokerer signalerne fra VEGF-proteinet og gør 
kræftcellerne mere sårbare over for behand-
ling. Glioblastom er den mest kendte form 
for hjernekræft hos voksne. Den vokser og 

spreder sig hurtigt. Behandlingen, som er en 
kombination af strålebehandling og kemote-
rapi, har ikke haft de bedste resultater hidtil. 
Derfor er den ny opdagelse et vigtigt frem-
skridt mod en mere effektiv behandling mod 
en ofte dødelig sygdom.
Den nye viden er offentliggjort i det prestige-
fyldte tidsskrift Journal of Experimental Medi-
cine.
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Kvinder, kræft og rehabilitering

Formålet med dette antropologiske projekt 
er at undersøge, hvordan kvinder med kræft 
oplevede og håndterede livet med en kræft-
sygdom med særlig fokus på rehabilitering. 
Projektet blev udført af professor Helle Ploug 
Hansen, Syddansk Universitet, Institut for 
Sundhedstjenesteforskning. Det var økono-
misk støttet af Kræftens Bekæmpelse. Hun 
fulgte kvinder, der havde eller havde haft kræft, 
herunder en selvhjælpsgruppe på et af Kræftens 
Bekæmpelses rådgivningscentre og deltagere 
på ugelange internatkurser blandt andet ar-
rangeret af Kræftens Bekæmpelse.  

Et kursus hed ’I gang igen’ og var for kvinder 
med brystkræft. Det blev afholdt på Uldum 
Højskole i Uldum (2000). 
Et andet kursus hed ’Body Image’ og var for 
kvinder med forskellige kræftdiagnoser. Det 
blev afholdt på Danland i Blokhus (2001). 
Endelig var der kurset ’Kur- og Spaophold’ for 
kvinder og pårørende med forskellige kræft-
diagnoser. Det blev afholdt på Skodsborg Kur- 
og Spa Hotel (2001). 

I dag eksisterer disse kurser ikke mere. De slut-
tede, da Kræftens Bekæmpelse i 2001 lejede 
sig ind på Dallund Slot ved Søndersø på Fyn og 
omdannede stedet til RehabiliteringsCenter Dal-
lund. Forskningstilgangen i Helle Ploug Hans-
ens arbejde var antropologisk med etnografisk 
feltarbejde bestående af deltagerobservation, 
individuelle interviews og fokusgruppediskus-
sioner. Helle Ploug Hansen deltog sammen med 
kvinderne i dagenes og aftenernes aktiviteter, 
såsom gruppe- og holdsamtaler, gymnastik på 
land og i vand, udflugter, foredrag, dans og 
sang. 

Sammenfatning
En kræftsygdom bringer ofte forvirring og 
uorden i forhold til kvindernes oplevelser og 
håndtering af hverdagsliv både i forhold til 
relationer til familie, venner og kolleger og i 

forhold til sin krop. Det betyder blandt andet, 
at en kræftsygdom ofte fører til en ændring 
i livsperspektiv på grund af det eksistentielle 
chok, der ofte er fundet med sygdomsdiagnos-
en og prognosen. Liv og kræft væver sig ind og 
ud af hinanden, så det kan være vanskeligt at 
fortælle, hvor det ene begynder og slutter.

I kommende rehabiliteringsprogrammer og 
interventioner er det vigtigt ikke snævert at 
fokusere på en enkelt intervention som for 
eksempel fysisk aktivitet, men at tilrettelægge 
og udføre rehabilitering således, at kvindernes 
oplevelser og håndtering af deres hverdagsliv 
prioriteres. 

Bogen ”Kvindestemmer: Liv og Kræft”

Professor Helle Ploug Hansen er ligeledes for-
fatter til digtsamlingen ”Kvindestemmer: Liv og 
Kræft”. Materialet er baseret på indtryk fra arbe-
jdet med forskningsprojektet ”Kvinder, kræft og 
rehabilitering – en antropologisk undersøgelse”. 
Digtene fortæller om hverdagslivet for kvinder 
med kræft med alt hvad det indebærer - blandt 
andet eksistentielle tanker, følelser, oplevel-
ser, behandlingen og tiden herefter, forhold 
til mand, børn, venner og kolleger. Digtene 
kredser især om håb, humor og viser hvordan 
liv og kræft hele tiden væver sig ind og ud af 
hinanden.
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Jagten på at 
bremse spredning 
af aggressiv 
brystkræft

Brystkræft er den mest almindelige kræftform 
hos kvinder. I Danmark har vi cirka 4.700 nye 
tilfælde hvert år. 20-25 pct. af patienterne har 
den aggressive form for ErbB2-positiv bryst-
kræft (også kendt under navnet HER2-positiv 
brystkræft). Denne brystkræft danner ofte me-
tastaser, øger risikoen for tilbagefald og mind-
sker patientens chance for at overleve.

Behandlingen er oftest en kombination af 
kemoterapi og antistoffet Herceptin samt ty-
rosin kinase-hæmmere (for eksempel Lapatinib). 
Endnu er behandlingen ikke optimal.
Derfor forskes der meget i denne type bryst-
kræft. For nylig har forskerne opdaget en 
del af det komplekse signalnetværk, som får 
ErbB2-positive brystkræftceller til at sprede sig. 
Forskerne har fundet en forbindelse mellem 
proteinet ErbB2 og specifikke enzymer kaldet 
cystein cathepsiner. 

Den nye viden giver et solidt grundlag for at 
forske videre i håb om at finde en ’biokemisk 
stopklods’, som kan bremse signalerne mellem 
ErbB2-proteinet og de forskellige enzymer og 
dermed forhindre kræftcellerne i at sprede sig.
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Biomarkører kan udpege kræftceller 
på et tidligt stadie

Forskerne har i en årrække haft særligt fokus 
på cellernes livsprocesser og såkaldt replika-
tionsstress. 

Når cellerne stresses af påvirkninger udefra, 
og DNA skades ved celledeling, udløser det 
biologiske system en kaskade af signalstoffer. 
Herved aktiveres en såkaldt biologisk barriere, 
et alarmsystem, som skal forhindre udvikling 
af kræft.  

For at få en bedre forståelse for replikations-
stress, ledte forskerne efter nogle såkaldte 
biomarkører, som kunne udpege celler med 
replikationsstress i kræftvæv fra operationer. 
Forskerne opdagede her såkaldte 53BPI-
nuclear bodies (kernelegemer), som viste sig 
at være en vigtig biomarkør – specielt i tidlige 
kræftceller.

Forskerne fandt ligeledes flere andre pro-
teiner, som spiller en vigtig rolle for repli-
kationsstress, og som ligeledes beskytter 
mod genetisk ustabilitet og kræft. Forskerne 
opdagede også en ny lidelse, som netop 
skyldes en skade i denne mekanisme, og som 
resulterer i en kombination af immundefekt 
og nedbrydning af nerverne. 

Endelig fik forskerne også dybere indsigt i, 
hvordan biomarkør 53BPI-nuclear bodies på-
virker visse geners kritiske rolle i processerne. 

Forskerne har ligeledes analyseret tumorer 
fra patienter og fundet en defekt regulering i 
disse tumorer, som skyldes papillomavirus. 
Den defekte regulering var karakteriseret 
af meget store 53BP1 nuclear bodies i den 
såkaldte G1 celledelingsfase. 

Det var specielt visse typer af ondartede 
kræftformer fra livmoderhalsen, endetarms-
åbningen og svælget, som alle reagerede på 
papillomaviruset.

Da disse grundlæggende processer netop 
spiller en væsentligt rolle for udvikling af 
kræft, bidrager resultaterne til at øge for-
ståelsen af, hvilke celler der bliver til kræftcel-
ler, og anses som et væsentligt fremskridt 
i forskningen i bedre behandlings- og dia-
gnosemetoder
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Årsager til resistens ved 
antihormonbehandling af kræft

Udvikling af resistens er et stort problem i be-
handlingen af kræft. Modelsystemer med f.eks. 
kræftceller dyrket i cellekultur er velegnede til 
at afklare, hvordan resistente kræftceller vokser, 
og hvordan de kan slås ihjel.
 
Forskerne har derfor udviklet et stort antal 
modeller for brystkræftceller, der er mod-
standsdygtige overfor behandling med anti-
hormonerne tamoxifen eller fulvestrant, som er 
blandt de vigtigste lægemidler mod brystkræft. 
Forskerne håber at finde de molekylære æn-
dringer, der er årsag til, at behandlingen ikke 
længere er effektiv. Man har opdaget, at resi-
stente brystkræftceller skifter fra at vokse ved 
hjælp af østrogen til at benytte nye vækstveje. 
Ny behandling skal derfor rettes mod at blokere 
disse vækstveje. 
For at afklare om modelsystemerne er korrekte, 
har forskerne undersøgt, om patienter med 
kræftsvulster, der benytter de nye vækstveje, 
har mindre gavn af behandling med antihor-
mon. Her fandt forskerne en tydelig sammen-
hæng, som også bekræfter, at forskernes 
modelsystemer ser ud til at være korrekte og 
afspejler processerne i kræftsvulsten. 

Forskerne følger nu op med nye undersøgelse 
af mange forskellige brystkræftcellelinjer, som 
er modstandsdygtige over for antihormonbe-
handling. Målet er at finde de rette biomarkør-
er, så forskerne kan udpege de patienter, der 
allerede på operationstidspunktet viser tegn på 
at have en brystkræft, som bliver modstands-
dygtig over for antihormonbehandling. Man 
afprøver også nye målrettede behandlingsfor-
mer, og forskerne kombinerer forskellige 
behandlinger for at se, hvad der kan virke 
bedst. På længere sigt vil disse undersøgelser 
forhåbentlig kunne skabe en mere målrettet og 
effektiv behandling for brystkræftpatienterne. 
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Kræft i blære 
og nyrer

I 2012 fortsatte forskningen i nogle af de mest 
lovende proteiner, som var fundet tidligere i 
forbindelse med blærekræft.

Forskerne udførte en lang række systematiske 
undersøgelser af proteinmarkører. Håbet er, at 
resultaterne kan forbedre diagnose- og prog-
nosemetoder og dermed styrke behandlingen 
af kræftpatienter.   
Forskerne har bl.a. startet to store projekter 
med fokus på blærekræft og brystkræft, således 
at data fra det første projekt kunne supplere og 
fremme undersøgelserne i det andet projekt.

Forskerne har indtil nu opdaget flere nye bio-
markører, som sandsynligvis spiller en vigtig 
rolle for urinblærekræft. Senest har forskerne 
fundet en forbindelse mellem et lavt såkaldt 
RNA-niveau for proteinet Bladder Cancer Asso-
ciated Protein (BLCAP), som forbindes med en 
af de mest almindelige former for kræft i nyren.
 
Undersøgelserne blev udvidet med en analyse 
af proteinet BCLAP fra blæreprøver på en meget 
stor befolkningsgruppe. 

Forskerne har endvidere undersøgt samme 
protein i både normale celler og kræftceller fra 
brystvæv fra forskellige befolkningsgrupper. 

Undersøgelserne viser, at proteinet BCLAP har 
flere funktioner i kræftcellerne. 

På den ene side dæmper proteinet udviklingen 
af kræftceller, på den anden side fører proteinet 
alligevel til en ringere fremtidsprognose for 
patienterne. 
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Søvnproblemer blandt kræftpatienter 
og kræftoverlevere

Længerevarende søvnbesvær (insomni) 
forekommer hos 10-20 pct. af befolkningen 
og omfatter vanskeligheder med at falde i 
søvn, ufrivillig opvågning om natten og for 
tidlig opvågning om morgenen med følelser 
af træthed og manglende energi i dagtimerne 
som konsekvens (Jennum & Zachariae, 2012). 
Blandt de kendte årsager til længerevarende 
søvnproblemer er negative livsbegivenheder, 
psykologisk stress og fysiske symptomer, 
f.eks. smerter. Man vil derfor kunne forvente 
en øget forekomst af søvnproblemer blandt 
kræftpatienter. Da de senere års forskning 
peger på, at søvnproblemer er forbundet med 
forringet livskvalitet og ringere psykisk og 
fysisk helbred, vil det være vigtigt at afdække 
forekomsten af søvnproblemer blandt kræft-
patienter og kræftoverlevere og at kunne 
udpege de patienter, som er i størst risiko for 
at udvikle søvnproblemer. 

Undersøgelser
I en undersøgelse af 772 australske kvin-
der behandlet for kræft i æggestokkene i 
gennemsnit 19 måneder tidligere (Price et al., 
2009), oplevede 27 pct. moderate søvnprob-
lemer og 17 pct. omfattende søvnproblemer. 
Risikoen for at opleve søvnproblemer var 
størst blandt de yngre kvinder og kvinder 
med angst-symptomer. I en anden tilsvarende 
landsdækkende undersøgelse (Colagiuri et 
al., 2011) af 3343 danske kvinder opereret for 
brystkræft viste resultaterne, at 58 pct. havde 
omfattende søvnproblemer 3-4 måneder efter 
operationen. De vigtigste selvstændige risiko-
faktorer for at opleve søvnproblemer var flere 
depressive symptomer, ringere fysisk funktion, 
højere alder, flere angstsymptomer, rygning, 
brystbevarende operation og mindre fysisk 
aktivitet. Søvnproblemer viste sig endvidere 

at være en væsentlig selvstændig risikofak-
tor for at opleve flere depressive symptomer 
15-16 måneder efter operationen, selv når der 
blev taget højde for omfanget af depressive 
symptomer 3-4 måneder efter operationen. En 
tredje undersøgelse af denne gruppe kvin-
der (Colagiuri, Christensen, Jensen, Møller, & 
Zachariae, 2012) viste desuden, at de kvinder, 
der var i live 7-9 år efter operationen, fortsat 
oplevede omfattende søvnproblemer. Selv så 
mange år efter behandlingen oplever ca. 52 
pct. søvnproblemer. De væsentligste risiko-
faktorer for fortsat at opleve søvnproblemer, 
var søvnproblemer 3-4 måneder efter opera-
tionen, lavere personlig indkomst, højere BMI 
(et mål for graden af overvægt) og tendens til 
at være ængstelig. I ingen af undersøgelserne 
så aspekter ved selve kræftsygdommen eller 
kræftbehandlingen ud til at have betydning.

Sammenfatning
Sammenfattet viser resultaterne, at angst-
symptomer, lav socioøkonomisk status og 
tegn på usund livsstil (overvægt, rygning, 
fysisk inaktivitet) ser ud til at øge risikoen for 
at opleve søvnproblemer, selv længe efter 
afsluttet behandling, og søvnproblemer er i 
sig selv forbundet med øget risiko for udvikle 
depressive symptomer. Da gevinsten ved sov-
emedicin er beskeden og sovemedicin des-
uden er forbundet med tilvænning og bivirk-
ninger, anbefaler man generelt psykologiske 
behandlinger for søvnproblemer, som har vist 
sig effektive. Tilgængeligheden af sådanne 
behandlinger er imidlertid begrænset og i et 
igangværende forskningsprojekt undersøges 
effekten af en internetbaseret behandling for 
søvnproblemer.

Professor, dr.med. Bobby Zachariae
Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi
Onkologisk Afdeling D, Aarhus Universitetshospital 
og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
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Ny viden om tripel-negativ brystkræft

Kvinder med såkaldt tripel-negativ brystkræft 
har i dag ringere muligheder for behandling 
end andre brystkræftpatienter. Men nye re-
sultater fra Kræftens Bekæmpelses Center for 
Kræftforskning kan muligvis føre til udvikling 
af en ny mere effektiv behandlende vaccine 
mod kræft.

Nu viser ny forskning nemlig, at proteinet 
Mage-A4 måske kan danne grundlag for den 
første målrettede behandling mod tripel-
negativ brystkræft. Proteinet er kendt fra 
en række kræftsygdomme, hvor der ses 
forhøjede niveauer i forhold til niveauet i 
normalt væv. 
Men det er første gang, at Mage-A4 proteinet 
kædes utvetydig sammen med tripel-negativ 
brystkræft, og det giver gode perspektiver for 
en kommende behandling. Ikke mindst fordi 
medicinalvirksomheder allerede er ved at ud-
vikle en behandlende vaccine mod lungekræft, 
som specifikt rammer familien af MAGE-A 
proteiner. 

Forskerne har undersøgt kræftknuder fra 78 
kvinder med triple-negativ brystkræft. Forsk-
erne startede bevidst med at screene for 
proteiner, som er kendt fra andre kræftsyg-
domme. 
Årsagen var, at man ønskede resultater, som 
hurtigst muligt kunne komme patienterne til 
gavn. Det ville give et stort fremskridt, hvis 
man gik efter kendte proteiner i stedet for 
proteiner, som lige var opdaget.
 
Forskernes håb er, at det i fremtiden bliver 
muligt at måle, om kræftsygdommen viser 
Mage-A4 via en blodprøve. Dernæst kan man 
forhåbentlig i fremtiden tilbyde den behand-
lende vaccine. De nye resultater er skabt i et 
samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, 
Rigshospitalet, Københavns Universitet, Dansk 
Center for Translationel Brystkræftforskning 
(DCTB) og Sino-Danish Breast Cancer Re-
search Centre ved Københavns Universitet.

Læs mere
Læs mere på cancer.dk: http://www.cancer.dk/
Nyheder/nyhedsartikler/2012kv4/nyvidenom-
triplenegativbrystkraeft.htm
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Håb for bedre behandling mod 
spredt kræft

Forskerne fra Kræftens Bekæmpelse har i sa-
marbejde med Københavns Universitet vist, at 
proteinet S100A4 har en nøglefunktion i helin-
gen af sår. Nærmere bestemt de sår, der opstår 
i hjernens nerver efter f.eks. slagtilfælde. 
Resultatet er særlig interessant set i lyset af, at 
kræft har mange ligheder med sår, der ikke vil 
hele. De nye resultater viser, at det formentlig 
er en overproduktion af S100A4, som under 
normale forhold fremmer sårheling, men som 
samtidig fremmer vækstbetingelser for kræft-
celler ved at holde sår-processerne i gang.

Forskerne har studeret skader og sårheling i 
hjernen hos både dyr og mennesker. 
Man har i mange år undersøgt, hvilken rolle 
S100A4 spiller for kræft. Resultaterne viser bl.a., 
at det er kræftcellerne selv, som stimulerer 
celler omkring sig til at udskille S100A4. Det 
sker formentlig på et meget tidligt tidspunkt i 
sygdommen, og resultatet er, at kræftcellerne 
bliver i stand til at bevæge sig og danne dat-
tersvulster andre steder i kroppen. 

Samtidig stimulerer S100A4 til en øget dannelse 
af blodkar, som forsyner de voksende kræftcel-
ler med ilt og næring.

Tidligere resultater har også vist, at gensple-
jsede mus, der ikke indeholder S100A4, har 
sværere ved at få kræft. Og kræften spreder sig 
aldrig her.

Forskernes mål er nu at udvikle en behandling 
med antistoffer mod S100A4, som blokerer 
S100A4 og dermed hindrer kræftens spredning.
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Bedre strålebehandling – færre skader

Den forskningsbaserede udvikling af billed-
vejledt adaptiv (tilpasset) strålebehandling 
har været et af de tværgående kerneområder, 
som de seneste fem år er støttet af Kræftens 
Bekæmpelse. 
Stråleterapi gives i et langt behandlingsforløb 
i op til syv uger. 

Traditionelt behandles patienterne efter en 
plan for stråledosis, som er baseret på pa-
tienternes anatomi og størrelsen af tumoren, 
før behand-lingen starter. I forbindelse med 
indførelse af såkaldt billedvejledt strålebe-
handling, hvor der foretages daglige CT-
scanninger for at sikre, at patienten er kor-
rekt lejret, har forskerne obser-veret store 
ændringer i tumor og det omgi-vende raske 
væv i løbet af behandlingen. Det kan være 
ændringer som følge af, at tumoren f.eks. er 
skrumpet, eller at der er sket sammenklap-
ninger (atelektaser) i lungerne, eller at der er 
udviklet varierende tarm- eller blærefyldning. 

I det nye behandlingskoncept ’adaptiv stråle-
behandling’ bliver patientens behandlingsplan 
tilpasset ud fra de individuelle variationer, 
som personalet observerer i scanningerne fra 
dag til dag. Adaptiv strålebehandling er et nyt 
koncept, som man på længere sigt forventer 
kan mindske det bestrålede område. Det er 
på nuværende tidspunkt uafklaret, hvordan 
denne tilpasning skal foregå. 
Der foregår derfor en del kliniske forsøg med 
adaptiv strålebehandling. 
Adaptiv strålebehandling af blærekræft blev 
startet i slutningen af 2012, lungekræft i april 
2013 og hoved-halskræft, livmoderhalskræft 
samt prostatakræft i løbet af 2013 (se detaljer 
nedenfor).

Målet er, at alle patienter får den bedst mulige 
behandling med høj stråledosis i kræftvævet 
og så lav dosis som muligt i det raske væv. 
Dermed øges sandsynligheden for helbre-
delse, og risikoen for bivirkninger minimeres.

Kontakt for yderligere oplysninger
Professor Cai Grau
Institut for Klinisk Medicin
Onkologisk Afdeling D, NBG,
Aarhus Universitet
E-mail: cai@clin.au.dk
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”Kemohjerne” 
- Kognitive bivirkninger og senfølger 
blandt kræftpatienter?

Baggrund
De sidste 10 års forskning, overvejende af kvi-
nder behandlet for brystkræft, peger på, at mel-
lem 20 og 90 pct. klager over hukommelses- og 
koncentrationsvanskeligheder – problemer, ofte 
omtalt som ”kemohjerne” (Zachariae & Mehl-
sen, 2011). Eftersom selv beskedne kognitive 
vanskeligheder kan have betydning for en per-
sons livskvalitet og evne til at varetage arbejde 
og sociale funktioner, er det vigtigt at afdække 
problemets omfang og årsager. Da kemoterapi 
er cellegift, som kan påvirke nervefunktioner, er 
det nærliggende at undersøge betydningen af 
at have modtaget kemoterapi. 

Undersøgelser
I en undersøgelse (Mehlsen, Pedersen, Jensen, 
& Zachariae, 2009) blev 36 kvinder i behandling 
for brystkræft undersøgt med neuropsykologi-
ske tests af syv kognitive funktionsområder, 
f.eks. sproglig funktion og visuel hukommelse. 
Patienterne blev undersøgt før, 4-6 uger 
efter og 26 efter afsluttet kemoterapi. Resul-
taterne blev sammenlignet med resultaterne 
af neuropsykologiske tests blandt 14 patienter 
behandlet for en blodprop i hjertet og 17 raske 
personer. Modsat det forventede resultat, viste 
resultaterne ingen forskelle i kognitiv funktion 
mellem brystkræftpatienterne og de to øvrige 
grupper, selv når der blev taget højde for ud-
dannelse, depression og andre forhold, som 
kan have betydning for kognitiv funktion. I en 
anden undersøgelse (Pedersen et al., 2009a), 
blev 36 mænd tidligere behandlet for testikel-
kræft med kemoterapi sammenlignet med 36 
mænd, der kun var blevet opereret for deres 

testikelkræft. Igen blev der ikke fundet nogen 
væsentlige forskelle i kognitiv funktion målt 
med neuropsykologiske tests. I en tredje under-
søgelse (Amidi, Pedersen, Mehlsen, Pedersen, 
& Zachariae, 2013), blev de neuropsykologiske 
test-resultater blandt disse mænd sammenlig-
net med eksisterende testresultater for raske 
mænd i samme aldersgruppe. Her viste resul-
taterne, at mænd behandlet for testikelkræft 
– uanset om de havde modtaget kemoterapi 
eller ikke – klarede sig dårligere på de neuro-
psykologiske tests end hvad man normalt skulle 
forvente.  

Sammenfatning
Sammenfattet er de fundne resultater i over-
ensstemmelse med enkelte nyere internationale 
resultater og kunne måske tyde på, at mens 
kemoterapi i sig selv ikke nødvendigvis har 
afgørende betydning for kognitiv funktion, så 
kan der være en række andre aspekter ved det 
at være diagnosticeret med og behandlet for en 
kræftsygdom, som kan have indflydelse på den 
kognitive funktion. Det kan f.eks. være psykolo-
giske forhold i form af stress, angst og depres-
sion, søvnproblemer, ændringer i kønshormon-
balancen og øget udskillelse af såkaldte 
proinflammatoriske cytokiner i forbindelse med 
disse forhold. En igangværende undersøgelse 
af patienter med testikelkræft udforsker disse 
spørgsmål ved hjælp af spørgeskemaer, neuro-
psykologiske tests, hjernescanning og blod-
prøver.

Professor, dr.med. Bobby Zachariae
Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi
Onkologisk Afdeling D, Aarhus Universitetshospital 
og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet (2011)
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Strålebehandling af 
blærekræft

Blæren er et fleksibelt organ, der varierer i 
størrelse og form fra dag til dag. Ved standard 
strålebehandling anvendes meget store margi-
ner for at kompensere for denne variation. 
Resultatet bliver, at tarme, der ligger omkring 
blæren, får unødig stråling. Det giver bivirk-
ninger i form af diarré, kvalme og hyppig 
smertefuld vandladning.

Formålet med adaptiv strålebehandling af 
blærekræft ved såkaldt planselektion er at 
mindske bivirkningerne ved dagligt at vælge 
den plan, der passer til blærens størrelse på 
den pågældende dag. Planselektionsteknikken 
er udviklet på Aarhus Universitetshospital, og 
bivirkningerne forventes reduceret med 30-40 
pct. i forhold til standard ikke-adaptiv strålebe-
handling. 

Plan-selektionsteknikken udvikles fortsat, så 
bivirkningerne kan mindskes yderligere. År-
ligt forventer vi, at omkring 30 patienter med 
blærekræft kan tilbydes adaptiv strålebehand-
ling med planselektion. 

Kontaktpersoner
Ludvig Muren og Anne Vestergaard

Læs mere
http://www.auh.dk/presse/
information+om+auh/nyheder/
visnyhed?visNyhed=118668

Professor, overlæge, dr.med. Cai Grau
Institut for Klinisk Medicin – Onkologisk Afdeling
Aarhus Universitet
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Mobiltelefoner 
øger ikke risiko for 
hjernekræft

Der har været meget debat om brugen af mo-
biltelefoner og øget risiko for kræft. Kræftens 
Bekæmpelse har undersøgt, om der er en sam-
menhæng mellem mobiltelefonsnak og kræft 
i hjernen. Forskerne har analyseret data fra 
360.000 private mobiltelefonbrugere i perioden 
1982-95. 

Resultatet viser, at mange års mobilsnak ikke 
øger forekomsten af hjernekræft. Brugerne 
af mobiltelefoner blev fulgt i det danske 
Cancerregister frem til udgangen af 2007. 
Hyppigheden af hjernekræft blev sammen-
lignet med den tilsvarende hyppighed i en 
kontrolgruppe, som ikke havde abonnement 
på mobiltelefon. Risikoanalysen byggede på 
10.729 nye tilfælde af kræft i hjernen. Men selv 
i gruppen med mere end 13 års opfølgning var 
forekomsten af hjernekræft på samme niveau 
som hos gruppen uden mobiltelefoner.

Undersøgelsen er den tredje opfølgning af de 
private mobiltelefonbrugere i Danmark. Resul-
taterne af de første to undersøgelser blev of-
fentliggjort i 2001 og 2006.
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Strålebehandling af 
lungekræft

En del patienter med lungekræft ændrer 
anatomi eller tumorposition under forløbet 
af strålebehandlingen.   Ved at udnytte adap-
tiv stråleterapi til at korrigere for anatomiske 
forandringer kan man sikre, at tumorvævet får 
fuld dosis, samtidig med at mest mulig af nor-
malvævet omkring tumoren skånes. 

Man anslår, at cirka 15 pct. af alle lungekræftpa-
tienter i strålebehandling vil have behov for en 
eller flere korrigerede strålebehandlingsplaner 
i løbet af de 30-33 behandlinger, som patien-
terne modtager. 

Forskerne planlægger derfor at indføre adaptiv 
strålebehandling og daglig billedvejledt behan-
dling ud fra tumorposition for denne patient-
gruppe. Det skal ske ved hjælp af et detaljeret 
undervisningsprogram af alle personalegrupper, 
som er involveret i behandlingen. 

Den optimerede strålebehandling vil give mu-
lighed for at igangsætte en national dosis-es-
kaleringsprotokol, som har til formål at under-
søge, om en højere dosis kan øge overlevelsen 
for patienter med lungekræft. Årligt forventes 
100 patienter med ikke-småcellet lungekræft at 
være kandidater til adaptiv strålebehandling.

Kontakt for yderligere oplysninger
Professor Cai Grau
Institut for Klinisk Medicin
Onkologisk Afdeling D, NBG,
Aarhus Universitet
E-mail: cai@clin.au.dk

Professor, overlæge, dr.med. Cai Grau
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Aarhus Universitet (2011)
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Luftforurening øger risiko for 
lungekræft

Forurening fra trafikken øger risikoen for 
lungekræft. Det er konklusionen på en 
af de mange undersøgelser fra Kræftens 
Bekæmpelse, der blev offentliggjort i 2011. 
Undersøgelsen viser, at den fjerdedel af delt-
agerne, som boede i de mest luftforurenende 
områder, havde 30 pct. øget risiko for 
lungekræft sammenlignet med den fjerdedel, 
som boede i områder med mindst luftforuren-
ing. 

Resultatet bygger på befolkningsundersøgels-
en: Kost, kræft og helbred med flere end 
57.000 deltagere, som blev etableret i Kræf-
tens Bekæmpelse i midten af 1990erne. En 
stigning på 30 pct. i øget risiko for lungekræft 
bekræfter en tidligere landsdækkende under-
søgelse fra forskergruppen.
   
Forskerne vurderer, at luftforureningen fra 
trafikken er årsag til 200-300 tilfælde af 
lungekræft om året i Danmark. Forskerne 
peger også på, at det er forureningen fra 
dieselbiler, som bærer hovedansvaret for de 
ekstra lungekræfttilfælde. 

FN’s sundhedsorganisation WHO opdaterer 
løbende en liste over kræftfremkaldende 
påvirkninger fra miljø og livsstil. En ekspert-
gruppe gennemgik i 2012 den internationale 
forskning i trafikforurening og kræft, herunder 
de danske undersøgelser. 

Ekspertgruppen kom til samme konklusion 
som Kræftens Bekæmpelse: høje niveauer af 
udstødningsgasser fra dieselmotorer øger 
risikoen for lungekræft med omkring 30 pct. 

Udstødningsgasser fra dieselmotorer blev der-
for i 2012 sat på den internationale kræftliste 
i kategori 1, dvs. i kategorien af påvirkninger, 
som anses for at være kræftfremkaldende for 
mennesket.  
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Strålebehandling af livmoderhalskræft

Hvert år rammes 350 danske kvinder af livmo-
derhalskræft. Mange kan opereres, men om-
kring halvdelen har mere avanceret kræft og 
bliver derfor behandlet med en kombination 
af udvendig strålebehandling, kemoterapi og 
indvendig strålebehandling (brachyterapi).
 
Ved brachyterapi bringes en computerstyret 
radioaktivkilde ind i selve kræftsvulsten, hvor-
ved der kan opnås en meget høj stråledosis. I 
modsætning til udvendig strålebehandling gives 
brachyterapi over få gange sidst i et behand-
lingsforløb, der typisk strækker sig over seks til 
syv uger. Forskerne har siden 2005 anvendt MR-
scanning til planlægning af brachyterapi, fordi 
man med MR-scanning har mulighed for meget 
nøjagtigt at bestemme placeringen af både 
kræften og det omgivende raske væv. Herefter 
kan man med stor nøjagtighed planlægge, hvor 
den radioaktive kilde skal placeres for at give en 
optimal individuel behandling. 

Forskernes resultater viser, at langtidsbivirk-
ningerne til strålebehandling kan halveres. Sam-
tidig er det muligt at opnå lokal sygdomskon-
trol hos over 90 pct. af patienterne – selv hos 
patienter med store kræftsvulster. Resultater fra 
afdelingen peger på, at MR-styret brachyterapi 
forbedrer overlevelsen og livskvaliteten hos 
vores patienter. 

Forskningsgruppen er også ledende i et inter-
nationalt samarbejde (EMBRACE), hvor de 
sammen med over 20 andre afdelinger fra hele 
verden udforsker betydningen af en række 
sygdoms- og behandlingsparametre for der-
igennem at forbedre behandlingen yderligere 
og udbrede metoden. 

Kontakt for yderligere oplysninger
Professor Cai Grau
Institut for Klinisk Medicin
Onkologisk Afdeling D, NBG,
Aarhus Universitet
E-mail: cai@clin.au.dk
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Kræftoverlevere får sunde børn

Kemoterapi og strålebehandling kan medføre 
varige ændringer i menneskets arvemateriale 
og en markant øget risiko for kronisk sygdom 
senere i livet. Hos kræftoverlevere, som har 
været behandlet for kræft i en ung alder, har 
det medført frygt for, at skader på arvemate-
rialet i æg- eller sædceller kunne gives videre 
til det ufødte barn og medføre sygdom i 
næste generation. Men det er heldigvis en 
ubegrundet frygt. Det viste to store under-
søgelser, der i 2011/2012 blev offentliggjort i 
lægelige fagtidsskrifter. 

Undersøgelserne bygger på data fra danske 
og amerikanske børnekræftoverlevere. Den 
danske undersøgelse blev gennemført af 
forskere i Kræftens Bekæmpelse. 

Det er den største undersøgelse, der er lavet 
til dato. Derudover ved forskerne nu præcist, 
hvilke behandlinger og hvilken stråledosis 
de enkelte patienter har fået til kønscellerne 
i æggestokke og testikler. Resultaterne fra 
vores og den amerikanske undersøgelse er 
meget beroligende for de unge kræftoverle-
vere og deres pårørende.
I undersøgelsen indgik flere end 5.500 børn af 
forældre, der selv havde kræft som børn eller 
teenagere. Forskerne undersøgte forekomsten 
af medfødte misdannelser, kromosomfejl, 
dødfødsler og dødsfald kort efter fødslen. 
Alle mål var normale – en god information til 
overlevere efter børnekræft, som naturligvis 
har været ekstra bekymrede for, om de får 
velskabte børn. 

Det betyder dog ikke, at det er helt uprob-
lematisk for tidligere børnekræftpatienter at få 
børn. En del kan slet ikke få børn, fordi be-
handlingen har gjort dem sterile, og høje 
stråledoser til livmoderen kan føre til skader, 
der gør det sværere at gennemføre en gravi-
ditet.
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Strålebehandling af hoved-hals kræft

Strålebehandling er den vigtigste behandling 
for hoved-og halscancer. Men selv om der 
er gode helbredelsesmuligheder, er behan-
dlingen forbundet med mange bivirkninger 
– ikke mindst mundtørhed og synkebesvær. 
Undervejs i den syv uger lange behandling ses 
ændringer i anatomien på grund af vægttab 
og svind af tumor hos en del patienter. 

Da behandlingsplanen normalt ikke ændres 
undervejs, kan sådanne forandringer føre til 
unødvendig bestråling af de normale væv 
og medføre ekstra bivirkninger. I et ig-
angværende projekt, analyseres en database 
med 18.000 daglige CT-billeder fra 525 pa-
tienter for at finde de anatomiske ændringer 
og bestemme forøget dosis i bl.a. spytkirtler 
og synkestrukturer. 

Disse doser vil blive sammenlignet med den 
planlagte dosis og give ny viden om omfanget 

af de anatomiske ændringer og forløbet hos 
forskellige patientkategorier. I det andet del-
projekt vil de modtagne doser blive sammen-
lignet med de målte bivirkninger (mundtørhed 
og synkebesvær) i de samme patienter.

 Avancerede modelværktøjer vil blive brugt til 
at simulere virkningerne af forskellige adap-
tive metoder. I det sidste delprojekt vil de 
simulerede adaptive strategier blive afprøvet 
i kliniske forsøg, udført gennem den danske 
hoved-og halscancer gruppe (DAHANCA). 

Kontakt for yderligere oplysninger
Professor Cai Grau
Institut for Klinisk Medicin
Onkologisk Afdeling D, NBG,
Aarhus Universitet
E-mail: cai@clin.au.dk
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Nemmere diag-
nose af blærekræft 
med urinprøve

Forskerne er på sporet af, hvordan blærekræft 
kan opdages via en urinprøve. Kikkertunder-
søgelse af blæren er en effektiv metode men 
kan være til stor belastning for mange pa-
tienter. Forskerne har derfor undersøgt, om 
det er muligt at bruge urinprøver og under-
søge prøverne for løsrevne celler ved hjælp af 
DNA-analyser. 

Gennem tre år indsamlede forskerne prøver af 
kræftknuder og urinprøver fra 118 patienter 
med blærekræft. I kræftknuderne fandt de en 
serie markører, som kun findes i blærekræft-
cellerne og ikke i normale celler. Hos enkelte 
viste testen endda spor af kræft i urinen, før 
en kikkertundersøgelse havde kunnet opdage 
sygdommen. 

Forskerne arbejder nu på at gøre testen endnu 
bedre og mere følsom, således at vi om få år 
har udviklet en færdig test, der kan blive et 
vigtigt supplement til den nuværende kikkert-
undersøgelse.
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Onkogener 
– en tænd-knap 
for kræft

Forskere fra Kræftens Bekæmpelse har fundet 
den mekanisme, der virker som en ’tænd-knap’ 
for kræft. Det gælder næsten hvert tredje 
kræfttilfælde. Tænd-knappen, de såkaldte 
onkogener, er så central, at en mutation her kan 
udløse kræft. Et af de mest kendte onkogener 
er Ras-genet, som findes i næsten hvert tredje 
kræfttilfælde. 

Hvis Ras-genet muterer, startes en kaskade af 
signaler inde i cellen, som fører til ukontrolleret 
vækst – altså f.eks. kræft. I 2011 kulminerede 
flere års forskning, da forskerne opdagede de 
allerførste signaler, som Ras starter i cellen, når 
genet er aktiveret. 

Resultaterne viser, at to kinaser – en slags en-
zymer kaldet JNK2 og ERK – er nødvendige for, 
at Ras-genet kan omdanne normale celler til 
kræftceller. Processen har stor betyd-
ning for kroppens naturlige forsvar mod kræft. 
Udfordringen i de kommende år bliver at finde 
metoder, der effektivt kan stoppe Ras-genet. I 
dag findes lægemidler mod kræft, som netop er 
rettet mod kinaserne.
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Strålebehandling ”fanger” 
kræftsvulster, som flytter sig

Det er vigtigt, at stråledosis gives præcist og 
afgrænset, men dette vanskeliggøres af, at de 
fleste tumorer bevæger sig under strålebe-
handlingen. Derfor bestråles et område, som 
er større end tumoren, og som inkluderer 
både tumoren og dens forventede, sandsyn-
lige bevægelse. Det øger bestrålingen af rask 
væv og dermed risikoen for bivirkninger.

Som et alternativ har forskere ved i Aarhus 
gennem de seneste år udviklet såkaldt tumor-
tracking, hvor man løbende bestemmer tu-
morbevægelsen og justerer strålefeltet, så det 
følger tumorbevægelsen. Det giver en stærkt 
fokuseret tumorbestråling med større chance 
for helbredelse uden alvorlige bivirkninger. 

Hidtil er tracking med konventionelle stråleap-
parater (som dem i Danmark) kun afprøvet i 
forsøgsopstillinger med bevægelige tumor-
modeller eller i dyreforsøg. Forskningsgrup-
pen undersøger, om tracking kan anvendes 
klinisk gennem en række prækliniske og klini-
ske studier. Først videreudvikles metoder til 
løbende positionsbestemmelse, så man sikkert 
og præcist kan måle tumorpositionen, mens 
strålebehandlingen pågår. 

Dernæst anvendes tumorpositionsmålinger 
fra igangværende og nye kliniske studier til at 
bestemme den bedst mulige strategi for track-
ing, eventuelle begrænsninger ved teknikken 
samt den dosisforbedring, som opnås ved 
tracking. 

Endelig benyttes disse resultater til at plan-
lægge og udføre kliniske studier med tracking 
for patienter med prostatakræft eller tumorer i 
leveren eller lungen.
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Bedre screening mod 
livmoderhalskræft

Forskningen i livmoderhalskræft har de 
seneste år givet flere markante resultater. 
Og i 2010 præsenterede forskerne i Kræftens 
Bekæmpelse endnu et afgørende fremskridt. 
Den ny undersøgelse viste, at nogle typer af 
HPV-infektioner giver en ekstrem høj over-
risiko for at få livmoderhalskræft. HPV er en 
seksuelt overført virus, som rammer de fleste 
mennesker, men forsvinder igen af sig selv. 
Men for nogle bliver infektionen kronisk og 
øger dermed risikoen for at udvikle livmoder-
halskræft.
 
I undersøgelsen blev i alt 8.000 unge kvinder 
med normale celleprøver testet for forskellige 
HPV-typer. Efter 13 års opfølgning kunne man 
se, at kvinder, som var HPV-negative, havde 
en meget lav risiko for at få svære celleforan-
dringer på livmoderhalsen. 

Derimod havde 25 pct. af de kvinder, hvor en 
enkelt test viste, at de var HPV-16 positive, 
udviklet svære celleforandringer 13 år senere. 
For de kvinder, som ved en ny test stadigvæk 
havde HPV-16, var antallet af kvinder med 
svære celleforandringer helt oppe på 50 pct. 
Men til gengæld kan 80 pct. af unge kvinder 
i fremtiden så frikendes for en øget risiko for 
livmoderhalskraft på grund af HPV. Det er en 
kolossal gevinst. 

Omvendt kan man udpege den gruppe, som 
har en høj risiko, og som derfor bør tilbydes 
intensiv overvågning. 
Det er derfor oplagt, at screeningen for livmo-
derhalskræft i fremtiden ikke kun er en test for 
celleforandringer, men også et tjek af kvin-
dens HPV-status. 
Det vil kunne hjælpe til at forebygge en stor 
del af de 400 tilfælde af livmoderhalskræft, 
som årligt opstår i Danmark på trods af den 
nuværende screeningsmetode.
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Forebyggelse af 
tarmkræft

Forskere i Kræftens Bekæmpelse har beregnet, 
at næsten en fjerdedel af de godt 4.000 årlige 
tilfælde af tarmkræft i den danske befolkning 
kan undgås, hvis vi levede sundere. 

Det gælder de velkendte sundhedsråd om 
ikke at ryge, være fysisk aktiv en halv time om 
dagen, spise sundt samt overholde genstands-
grænserne for alkohol på syv genstande for 
kvinder og 14 for mænd. Dertil kommer et 
femte råd om at holde et taljemål på under 88 
cm for kvinder og 102 cm for mænd. Følger 
man alle fem råd reduceres risikoen for tarm-
kræft med 23 pct. i forhold til en levevis, hvor 
man ikke følger nogen af rådene. 

Undersøgelsen bygger på oplysninger fra 
Kræftens Bekæmpelses store befolkningsun-
dersøgelse Kost, kræft og helbred med flere 
end 57.000 danske deltagere. 
Befolkningsundersøgelsen blev etableret midt 
i 1990’erne. I undersøgelsen fulgte forskerne 
siden deltagerne. Her viste det sig, at 678 delt-
agere i løbet af opfølgningsperioden havde 
fået konstateret tarmkræft. 

Forskerne kunne også konstatere, at risikoen 
for tarmkræft faldt for hver ekstra anbefaling, 
deltageren levede op til. Kun en procent af 
deltagerne levede op til alle fem råd. 25 pct. 
efterlevede fire af rådene, 40 pct. efterlevede 
tre, og otte pct. efterlevede kun et eller ingen 
af rådene.
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Risiko for bryst-
kræft i det andet 
bryst

Kvinder, som har haft brystkræft i det ene bryst, 
har også øget risiko for at få kræft i det an-
det bryst. Forskerne har undersøgt et  vigtigt 
spørgsmål i den sammenhæng, nemlig: hvilken 
rolle spiller mutationer i de to kendte bryst-
kræftgener, BRCA1 og BRCA2 for om man får 
kræft i det andet bryst?
 
Forskere fra Kræftens Bekæmpelse har i en 
dansk-amerikansk undersøgelse set på data fra 
mere end 2.000 unge til midaldrende kvinder 
med brystkræft. Resultatet viser, at kvinder 
med BRCA1 mutation har en 4,5 gange forhøjet 
risiko for ny kræftsygdom i det andet bryst, 
og at kvinder med en BRCA2 mutation har 3,4 
gange forhøjet risiko. 
De to mutationer spiller dermed en central 
rolle, når risikoen for kræft i det andet bryst skal 
vurderes. Den information er vigtig, når kvinder, 
som har overstået deres brystkræft i første om-
gang, skal rådgives angående muligheder for at 
forebygge ny brystkræft.
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Ægtefæller til kvinder med brystkræft 
bliver oftere deprimerede

Forskere i Kræftens Bekæmpelse undersøgte 
i 2010 forekomsten af alvorlig depression hos 
mere end en million danske mænd. 
I undersøgelsen fandt forskerne, at risikoen 
for at blive indlagt på hospital med alvorlig 
depression steg med næsten 40 pct. hos de 
mænd, der var gift med kvinder, som netop 
havde fået konstateret brystkræft.
 
Mænd, som mistede ægtefællen, viste sig 
at være særligt belastet med fire gange så 
mange indlæggelser for svær depression i 
forhold til mænd, gift med kvinder, som blev 
helbredt for kræft. 
Undersøgelsen understreger, at kræft ikke kun 
er en sygdom, der rammer patienten, men at 
pårørende bliver påvirket, nogen i en sådan 
grad, at de også bliver syge af det.
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Opdagelse af nyt signalsystem

Der sker dagligt skader i vores gener, som en-
ten er medfødte eller stammer fra miljøpåvirk-
ninger, f.eks. rygning, sol eller giftige kemikalier. 
Disse skader kan udvikle sig til kræft. Heldigvis 
har vi en slags reparationsproteiner, som kon-
stant reparerer på DNA-skaderne.  Derfor er det 
vigtigt at forstå disse reparationsmekanismer. 
Forskerne har nu opdaget gener, der vejleder 
reparationsproteinerne, så de finder frem til det 
beskadigede DNA.

Forskerne har opdaget et nyt signalsystem: 
Ubiquitylerings medieret signalering.
Et af højdepunkterne i forskningen de sidste 10 
år er netop fundet af en ny stor gruppe af sig-
nalstoffer, som aktiveres af DNA skader (specielt 
proteinerne E3 ubiquitin ligase RNF8, RNF168 
og HERC2). 

Yderligere har forskerne opdaget, at RNF168 
proteinet muterer i en sygdom kaldet Riddle 
syndrom, som nedbryder kroppens nerver. 
Undersøgelser tyder også på, at patienter med 
denne sygdom sandsynligvis også har en højere 
risiko for kræft.

Forskerne er også klar over, at RNF8-proteinet 
arbejder tæt sammen med proteinet BRCA1, 
som er velkendt i forbindelse med brystkræft. 
En kvinde med en medfødt gendefekt, der 
koder for det vigtige BRCA1 protein, har op 
mod 80 pct. risiko for at udvikle kræft i brystet.  
Forskerne går derfor nu videre og undersøger 
sammenhængen mellem defekter i BRCA1-
genet og RNF8-genet i forhold til udvikling af 
kræftsygdomme. 
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Bedre skræddersyet kræftbehandling 
i fremtiden 

I en serie på tre epokegørende artikler 
fra 2008-2010 har forskere i Kræftens 
Bekæmpelse beskrevet et forsøg på at finde 
nye biomarkører, som skal hjælpe lægerne 
med at udvælge de brystkræftpatienter, som 
kan få gavn af en bestemt type kemoterapi og 
en mere effektiv behandling, så DNA skader i 
kræftsvulster stoppes. Forskerne arbejder også 
på at afdække, hvilke patienter der muligvis 
udvikler resistens mod behandlingen.

Forskerne har opdaget en genetisk variant af 
et enzym ved navn NQO1. Kvinder, som har 
brystkræft med spredning, og som har den 
særlige variant af enzymet, reagerer ikke på 
behandling med den meget brugte kemotera-
pi Epirubicin.
Forskerne fandt herefter fire grupper af kræft-
svulster med tydelige defekter i de gener, der 
påvirker DNA reparationsmekanismerne, og 
som viste forskellig respons på kemoterapi. 

Endelig opdagede forskerne en vigtig bio-
markør (53BPI protein), som kunne forudsige 
resistens mod behandling for brystkræft med 
en ny type medicin (de såkaldte PARP inhibi-
torer). Biomarkøren kan måles i en prøve fra 
patientens svulst, og dermed bliver det lettere 
at vælge den rette behandling til patienten.
 
Fundet af en sådan markør er et vigtigt frem-
skridt for den individuelle kræftbehandling, 
hvis lægerne i fremtiden kan forudsige, om en 
kvinde med brystkræft har gavn af en bestemt 
behandling med kemoterapi. 

Det betyder, at man i disse tilfælde skal finde 
en alternativ behandling. Resultatet er beskre-
vet i det førende videnskabelige tidsskrift 
Nature Genetics. 
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Hemmeligheden bag cellernes 
selvmord

20 års arbejde kulminerede i 2010, da forskere i 
Kræftens Bekæmpelse fandt svaret på, hvorfor 
kræftceller ikke dør som almindelige celler.

Apoptose kaldes den proces, hvor celler med 
for mange genetiske fejl begår selvmord, så 
kroppen undgår kræft. Men kræftceller begår 
typisk ikke selvmord men fortsætter med at leve 
og dele sig udenfor kontrol.
 
Et af de proteiner, som forskerne mener hjælper 
med at slå selvmords-mekanismen fra, er Heat 
Shock Protein 70 (Hsp70). Hsp70 binder sig til 
en faktor, kaldet BMP. Når det sker, aktiveres et 
enzym, der regulerer cellernes stofskifte. 
Begge proteiner findes inde i kræftcellerne 
i syrefyldte blærer kaldet lysosomer. Lys-
osomerne har i kræftceller en unaturlig stor 
størrelse, der gør dem ustabile. Men de to pro-
teiner hjælper med at gøre lysosomerne stabile 
igen. Og derfor arbejder forskerne på at ramme 

disse proteiner. Så bliver lysosomerne nemlig 
ustabile og kan påvirkes med behandling. Hvis 
syren i lysosomerne lækker, dør kræftcellen.

Der findes flere kendte stoffer fra psykiatrien, 
der ikke er giftige og som rammer BMP-faktor-
en, hvilket kunne være interessant også at 
afprøve på kræftceller. Disse stoffer er samtidig 
afgørende, når kræftceller bliver modstands-
dygtige overfor kemoterapi. En ny behandling 
kan måske betyde, at disse usårlige kræftceller 
atter kan rammes med kemoterapi.
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Følelsesmæssig mestring

Baggrund
Som andre væsentlige belastende livsbegi-
venheder kan en kræftdiagnose opleves 
som traumatisk ved at udfordre personens 
grundlæggende modeller af sig selv og verden. 
Denne opfattelse understøttes af forskningsre-
sultater, der viser, at kræft og kræftbehandling 
kan være forbundet med betydelige psykiske 
vanskeligheder, selv mange år efter endt be-
handling. 

Psykologisk teori og forskning peger på, at 
psykologisk tilpasning til den traumatiske 
begivenhed forudsætter, at personen bliver 
konfronteret med og bearbejder tanker og 
erindringer om den traumatiske begivenhed. 
Sådanne tanker kan imidlertid være forbundet 
med stærke negative følelser, og det er naturligt 
fra tid til anden at forsøge at tilsidesætte eller 
undertrykke de belastende tanker og følelser. 
Det antages imidlertid, at hvis sådanne und-
gåelsesstrategier bliver dominerende, kan de 
forstyrre de psykiske processer, som er nødv-
endige for at håndtere og overkomme traumet 
(Zachariae & Jensen-Johansen, 2011).

Psykosocial kræftforskning peger da også på, at 
kræftpatienter med en generel lav tendens til at 
udtrykke sig følelsesmæssigt kan have vanske-
ligere ved at håndtere deres sygdom og oplever 
flere psykiske problemer. Såkaldte psykosoma-
tiske teorier har endvidere hævdet, at personer 
med følelseshæmmende personlighedstræk i 
form af en fortrængende mestringsstil (Jorgens-
en & Zachariae, 2006), følelsesmæssig kontrol 
eller alexithymi (manglende evne til at iden-
tificere og kommunikere følelser) (Jorgensen, 
Zachariae, Skytthe, & Kyvik, 2007) kan være i 
større risiko for at udvikle fysiske sygdomme, 
herunder kræft. Dette kan tænkes at skyldes, at 
personer følelsesmæssigt hæmmede personer 
reagerer kraftigere fysiologisk på stressende 
situationer (Jorgensen & Zachariae, 2006). 

Tidlige undersøgelser har da også fundet, at 
kræftpatienter synes at være mere tilbøjelige til 
at anvende en fortrængende mestringsstil, sam-
menlignet med raske personer. Spørgsmålet er 
imidlertid, om sådanne tendenser til fortræng-
ning skyldes et bagvedliggende personlighed-
stræk eller snarere kan betragtes som en reak-
tion på kræftdiagnosen.

Undersøgelser
I en undersøgelse (Zachariae et al., 2004) af 
646 kvinder henvist til undersøgelse for bryst-
kræft (mammografi) blev kvinderne bedt om at 
udfylde et spørgeskema, som antages at måle 
graden af fortrængende mestringsstil, både 
før undersøgelsen, 4 uger efter undersøgelsen, 
hvor kvinderne vidste, om de havde brystkræft 
eller ikke, samt 12 uger efter undersøgelsen. 
Resultaterne viste, at der før kvinderne vidste, 
om de havde brystkræft eller var raske, ikke var 
forskel i graden af følelsesmæssig fortræng-
ning mellem kvinder senere viste sig faktisk 
at have brystkræft og kvinder, der ikke havde 
kræft. Fire uger efter undersøgelsen, hvor alle 
kvinder vidste, om de havde kræft eller ikke, var 
kvinder med brystkræft mere fortrængende end 
raske. Denne forskel var dog forsvundet igen, 
12 uger efter undersøgelsen. Resultaterne synes 
at understøtte den teori, at den øgede tendens 
til fortrængning blandt kræftpatienter skal ses 
som en naturlig reaktion på kræftdiagnosen 
snarere end et grundlæggende personligheds-
træk, der er forbundet med øget kræftrisiko. 

Såkaldt akut stress-reaktion (eng: acute stress-
disorder) umiddelbart efter en negativ begiven-
hed antages at være forbundet med øget risiko 
for at udvikle post-traumatisk stress på længere 
sigt. Tegn på akut stress-reaktion og sammen-
hængen med en fortrængende mestringsstil 
blev udforsket i en anden undersøgelse af 122 
kræftpatienter umiddelbart efter deres diagno-
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se (Pedersen & Zachariae, 2010). Resultaterne 
viste, at der blandt de patienter, som kunne 
klassificeres som ”fortrængere”, var færre med 
tegn på akut stressreaktion. Hvad dette bety-
der på længere sigt, er endnu uvist. 

En tredje undersøgelse (Mehlsen et al., 2009) 
har udforsket sammenhænge mellem alder 
og følelsesmæssig kontrol. Generelt synes 
ældre personer at have mindre tendens til at 
udtrykke negative følelser. En mulig forkla-
ring er, at ældre personer er blevet mere 
følelsesmæssigt robuste overfor negative livs-
begivenheder. En anden forklaring kan være, 
at det skyldes en såkaldt kohorte-effekt, dvs. 
at de ældre voksede op under andre sam-
fundsmæssige vilkår og normer, hvor det var 
mindre acceptabelt at udtrykke følelser.
I en undersøgelse af den ovenfor beskrevne 
gruppe af kvinder henvist til undersøgelse for 
brystkræft blev sammenhænge mellem kvind-
ernes alder, deres tendens til følelsesmæssig 
kontrol (bevidst undertrykkelse af negative 
følelser) og graden af følelsesmæssig be-
lastning (angst og depressive symptomer) 
vurderet før undersøgelsen og 4 og 12 uger 
efter. Ældre kvinder udviste som ventet højere 
grad af følelsesmæssig kontrol end yngre. 
Desuden viste resultaterne, at højere grad af 
følelsesmæssig kontrol var forbundet med la-
vere grad af følelsesmæssig belastning blandt 
ældre kvinder, mens dette ikke var tilfældet 
blandt de yngre kvinder. Dette kunne tyde på, 
at følelsesmæssige kontrolstrategier fungerer 
mere hensigtsmæssigt blandt ældre. 

De forskellige forskningsresultater, som peger 
på mulige negative konsekvenser af overdre-
ven følelsesmæssig hæmning har inspireret 
til en række undersøgelser af virkningen af 
skriveøvelser, hvor deltagerne bliver instrue-
ret i at skrive følelsesmæssigt om en særligt 
traumatisk begivenhed. I en landsdækkende 
interventionsundersøgelse (Jensen-Johansen 
et al., 2012) blev 507 kvinder behandlet for 
brystkræft fordelt ved lodtrækning til såkaldt 
”expressive writing intervention” (EWI) eller en 
kontrolgruppe. Deltagerne i EWI-gruppen blev 

bedt om på tre forskellige dage fordelt over 
tre uger at skrive i 20 minutter om en særligt 
belastende begivenhed. De kunne selv vælge, 
om de ville skrive om deres brystkræft eller en 
anden negativ begivenhed. Kvinderne i kon-
trolgruppen skulle skrive om følelsesmæssigt 
neutrale aktiviteter. 

I modsætningen til en række tidligere under-
søgelser med raske deltagere og andre 
patientgrupper (Matthiesen et al., 2012; Mat-
thiesen et al., 2011) viste resultaterne ingen 
overordnet effekt på omfanget af depressive 
symptomer eller posttraumatiske stresssymp-
tomer. Dog var der en tendens til færre symp-
tomer efter interventionen blandt kvinder, der 
havde valgt at skrive om deres kræftsygdom. 
Andre, endnu ikke-publicerede resultater 
tydede endvidere på, at EWI var forbundet 
med færre fysiske symptomer. Der synes at 
være behov for flere undersøgelser, der udfor-
sker hvilke personer har mest gavn af EWI. 

Sammenfatning
Sammenfattet peger undersøgelserne på, at 
spørgsmålet om betydningen af følelsesmæs-
sig hæmning er komplekst og vanskeligt at 
udforske.  I modsætning til tidlige psykosoma-
tiske teorier, synes der dog at være tegn på, 
at den øgede forekomst af følelsesmæssig 
hæmning man har fundet blandt kræftpatien-
ter, snarere skyldes de psykologiske reaktioner 
på selve diagnosen end en egentlig ”kræftper-
sonlighed” forbundet med øget kræftrisiko. 

Tendenser til at kontrollere, undertrykke el-
ler fortrænge følelser kan endvidere ses som 
naturlige og under visse omstændigheder – 
f.eks. blandt ældre og umiddelbart efter diag-
nosen – som hensigtsmæssige mestringsstrat-
egier. Selvom andre grupper synes at have 
gavn af at skrive følelsesmæssigt om trauma-
tiske begivenheder, foreligger der ingen klar 
dokumentation for, at kræftpatienter som 
gruppe har gavn af sådanne skriveøvelser. 
Visse undergrupper af kræftpatienter kan dog 
muligvis have gavn af denne interventions-
form.  
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Kræftprofil kan afsløre brystkræft tidligt

I 2004 opdagede forskerne i Kræftens 
Bekæmpelse, at væsken, der ligger rundt om 
kræftknuden, kan være en kilde til nye bio-
markører i blodet.  
Disse markører afslører brystkræft på et tidligt 
stadium. Denne vigtige opdagelse har påvirket 
forskningen verden over og den måde, hvorpå 
forskere generelt kigger efter biomarkører. 

Forskere har vist, at de biomarkører danner en 
profil, som ændres, hvis cellerne udvikler sig 
til kræftceller. Det giver mulighed for at finde 
en ’kræftprofil’,  som på et meget tidligt tid-
spunkt kan afsløre, om der er kræft i kroppen. 
Forskerne har brugt metoden til at tegne pro-
filen for en sjælden brystkræft kaldet apokrin 
brystkræft. 

Forskerne håber, at deres resultater kan brug-
es til at udpege nye mål for behandlingsstrat-
egier. Samtidig kan det bane vejen for såkaldt 
skræddersyet behandling, efterhånden som de 
molekylære mekanismer i kræftsygdommen 
bliver bedre kendt. Metoden vil også kunne 
bruges til kontrol efter kræftbehandling.
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Betydningen af kommunikationen 
mellem kræftpatienter og sundheds-
professionelle

Baggrund 

Forskning peger generelt på, at de sundheds-
professionelles kommunikation har betydning 
for patienters tilfredshed, forståelse og genkald-
else af information og adhærens med behand-
lingen. Såkaldt ”patientcentreret” kommunika-
tion kan defineres som relationer, hvor den 
sundhedsprofessionelle a) lytter til og udforsker 
patientens perspektiv – følelser, tanker, forvent-
ninger, bekymringer og funktion, b) bestræber 
sig på at forstå patienten i hans/hendes unikke 
psykosociale kontekst, c) arbejder på at skabe 
en fælles forståelse af problemet og behand-
lingen som er i overensstemmelse med patien-
tens værdier, og 4) deler magt og ansvar ved 
at inddrage patienten i beslutninger om be-
handling og pleje. Forskning med forskellige 
patientgrupper peger endvidere på, at patient-
centreret kommunikation er forbundet med 
forbedrede behandlingsresultater og færre 
komplikationer og klager. At udforske betyd-
ningen af de sundhedsprofessionelles kommu-
nikation med kræftpatienter er relevant for 
udviklingen af kvalitet i behandlingen.

Undersøgelser
I en undersøgelse (Zachariae et al., 2003) af 500 
læge-patient-konsultationer i onkologisk ambu-
latorium ved Aarhus Universitetshospital (AUH), 
blev patienterne bedt om at besvare spørge-
skemaer før og efter konsultationen vedrørende 
a) omfanget af negative følelser og b) deres 
kræftrelaterede self-efficacy (deres tro på, at 
de vil være i stand til at håndtere udfordringer i 
forbindelse med deres sygdom og behandling). 
Efter konsultationen blev patienterne desuden 
bedt om at vurdere lægens grad af patient-

centreret kommunikation og deres generelle 
tilfredshed med kontakten til lægen og lægens 
faglige kompetence. Lægerne blev bedt om at 
angive deres vurdering af patienternes tilfreds-
hed. 

Resultaterne viste, at højere grad af patient-
centreret kommunikation var forbundet 
med færre negative følelser og højere kræft-
relateret self-efficacy efter konsultationen. 
Resultaterne viste desuden, at lavere grad af 
patient-centreret kommunikation fra lægens 
side var forbundet med vanskeligheder ved at 
vurdere patientens grad af tilfredshed korrekt. 
I en anden undersøgelse (Thomsen, Pedersen, 
Johansen, Jensen, & Zachariae, 2007) blev 15 
kvinder behandlet for brystkræft interviewet og 
anmodet om at fortælle om 5 vigtige oplevelser 
fra deres sygdoms- og behandlingsforløb og 
resultaterne blev sammenholdt med ændringer 
i angst og depressive symptomer over tid. 

De sundhedsprofessionelles evne til patient-
centreret kommunikation, herunder at formidle 
information og imødekomme patienternes 
følelsesmæssige behov, fremstod som centra-
le temaer af betydning for patienterne og 
deres velbefindende. I en tredje undersøgelse 
(Nielsen, Mehlsen, Jensen, & Zachariae, 2013) 
af 226 læge-patient-konsultationer i onkolo-
gisk ambulatorium, undersøgtes patienternes 
informationsbehov, deres informations-relate-
rede self-efficacy (dvs. tro på deres evne til at 
indhente den information, som de har behov 
for), deres kræftrelaterede self-efficacy (dvs. tro 
på deres egen evne til at håndtere problemer 
i forbindelse med sygdom og behandling) og 
omfanget af angst og depressive symptomer 

Professor, dr.med. Bobby Zachariae
Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi
Onkologisk Afdeling D, Aarhus Universitetshospital 
og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet (2009)
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undersøgt før og efter konsultationen.

I modsætning til tidligere resultater, var der, 
når der blev taget højde for forskelle mel-
lem patienterne i køn, alder, uddannelse og 
sygdoms- og behandlingsmæssige forhold, 
ingen klar sammenhæng mellem lægens kom-
munikation og i ændringer af self-efficacy. 
Resultaterne viste imidlertid, at mens de fleste 
patienter oplevede øget self-efficacy efter 
konsultationen, oplevede en undergruppe 
af patienter med mange depressive symp-
tomer et fald i begge typer af self-efficacy. 
Dette kunne tyde på, at patienter med mange 
depressive symptomer kræver særlig opmærk-
somhed i konsultationen. Udenlandske under-
søgelser peger desuden på, at kræftpatienters 
alder kan have betydning for kvaliteten af 
deres behandling og pleje. 

I en fjerde undersøgelse (Mehlsen et al., 
2010) blev 9 strategisk udvalgte læger, syge-
plejersker og psykologer ved Onkologisk 
Afdeling, AUH, derfor interviewet vedrørende 
deres værdier i forhold til alder og patient-
rettigheder. Selv om 8 ud af 9 informanter 
benægtede, at der gøres forskel på patienter 
på grund af alder, gav alle 9 informanter ek-
sempler på aldersforskelle i tilbud. Yngre pa-
tienter blev tilbudt: 1) flere behandlingstilbud, 
2) mere lægetid, 3) mere erfarne behandlere, 
4) flere gennemgående behandlere. 

Forskellene blev forklaret ud fra: a) forskelle 
i patienternes fysiske helbredstilstand og b) 
indlevelse i yngre patienters livssituation og 
behov. To sidestillede værdier blev identifi-
ceret: Lighedsprincippet og life script-model-
len, dvs. forventningen om at alvorlig sygdom 
hører alderdommen til. Lighedsprincippet er 
et eksplicit og bærende princip i sundheds-
væsenet, mens life script-modellen er mere 
implicit. Denne implicitte værdi kan imidlertid 
være medvirkende årsag til forskelle i tilbud til 
ældre og yngre patienter. 

Både udenlandske og danske erfaringer peger 
således på, at udvikling og understøttelse 

af sundhedsprofessionelles kommunikative 
færdigheder er en central opgave. I en femte 
undersøgelse (Rask, Jensen, Andersen, & 
Zachariae, 2009) blev 23 sygeplejersker på en 
onkologisk afdeling fordelt ved lodtrækning 
til at deltage i Lægeforeningens kommunika-
tionskursus eller en kontrolgruppe. Hver 
sygeplejerske bad et antal patienter om at 
besvare et anonymiseret spørgeskema stan-
dard før lodtrækningen. Et nyt antal patienter 
blev anmodet om at besvare det samme 
spørgeskema efter afslutningen af interven-
tionen. Patienternes svar blev koblet til den 
enkelte sygeplejerske ved en anonym kode. 
Spørgeskemaet målte patienternes oplevelse 
af sygeplejerskernes grad af patientcentreret 
kommunikation, positive og negative følelser 
samt kræftrelateret self-efficacy (dvs. tro på 
deres egen evne til at håndtere problemer i 
forbindelse med sygdom og behandling). 

Resultaterne viste ingen klare effekter af kom-
munikationskurset på de patientrapporterede 
mål. En mulig forklaring kan være, at patient-
erne i begge grupper udviste relativt høj 
tilfredshed med relationen til sygeplejersken 
i udgangspunktet, og at positive ændringer 
derfor kan være vanskelige at indfange. En 
anden mulig forklaring kan være, at patienter-
ne ikke vurderer de aspekter ved kommunika-
tion, som Lægeforeningens kursus fokuserer 
på, som lige så væsentlige i relation til kom-
munikation med sygeplejersker som med 
læger.

Sammenfatning
Sammenfattet peger de hidtil gennemførte 
undersøgelser bl.a. på, at kræftpatienter 
ønsker, at lægen udviser en patientcentreret 
kommunikationsstil, og at patientcentreret 
kommunikation kan have betydning for såvel 
omfanget af negative psykologiske symptomer 
som patientens tro på sin egen evne til at 
håndtere sygdom og behandling. 
Resultaterne peger desuden på en række sær-
lige problemer i håndteringen af ældre kræft-
patienter og patienter med mange depressive 
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symptomer. Endelig peger resultaterne på, at et 
kommunikationskursus udviklet til læger ikke 
forbedrer patienters oplevelse af sygeplejerskers 
kommunikative færdigheder, deres kræftrela-
terede self-efficacy eller omfanget af psykolo-
giske symptomer andre selvrapporterede mål. 
En mulig forklaring, som bør udforskes i fremti-
dige undersøgelser, kan være, at kræftpatienter 
stiller forskellige krav til lægers og sygeplejer-
skers kommunikation. 
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Formaldehyd øger risikoen for flere 
typer af kræft

Formaldehyd er en gasart, der afdamper fra 
visse typer lim, lak og maling og under frem-
stilling af forskellige typer plast. Medarbejdere 
indenfor en lang række brancher udsættes 
dagligt for formaldehyd på arbejdspladsen. Det 
gælder f.eks. indenfor grafisk virksomhed, tek-
stil-, plast-, møbel- samt jern- og metalindustri. 
Formaldehyd bruges også til desinfektion, især 
på hospitaler. 

Det skønnes, at omkring en million arbejdere i 
EU udsættes for stoffet. Omkring år 2000 blev 
der på verdensplan fremstillet omkring fem mil-
lioner tons formaldehyd. 
Endelig findes formaldehyd også i tobaksrøg og 
i trafikforurenet luft. 
Ved forsøg med rotter påviste forskere allerede 
i slutningen af 1970’erne en øget forekomst af 
kræft i dyrenes næsehule. 
I mange lande blev der efterfølgende lavet 
undersøgelser af kræft blandt mennesker, der 
havde været udsat for formaldehyd på jobbet. 

Kræftens Bekæmpelses forskningscenter har 
ligeledes i to årtier bidraget med sådanne 
undersøgelser. På grund af formaldehyds 
store udbredelse og den intensive forskning 
i kræftrisikoen har stoffet været vurderet i alt 
fem gange af International Agency for Research 
on Cancer (FN’s sundhedsorganisation WHO), 
senest i 2009. 

Her blev konklusionen, at formaldehyd på 
arbejdspladsen øger risikoen for såvel kræft i 
næsesvælget som for leukæmi. Der er desuden 
mistanke om en øget risiko for kræft i næsehu-
len. 

På baggrund af resultaterne fra de mange 
undersøgelser er det herefter blevet muligt at 
få arbejdsskadeerstatning for disse kræftformer, 
ligesom grænseværdierne for formaldehyd i luf-
ten på arbejdspladserne er sænket væsentligt.
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N-3 fedtsyrer forebygger ikke 
brystkræft

Brystkræft er den hyppigste kræftsygdom 
blandt kvinder. Eksperimentelle undersøgelser 
tyder på, at indtagelse af fiskeolier (marine 
n-3 PUFA) kan mindske risikoen for at udvikle 
brystkræft, mens epidemiologiske undersøgel-
ser af kvinders indtag af fisk har vist uklare 
resultater. 

Formålet med projektet var at belyse, om 
kvinders indtag af fiskeolier påvirker risiko 
for og dødelighed af brystkræft, og hvordan 
fiskeolier optages i kroppen. 

Den første undersøgelse omfattede 463 kvind-
er med brystkræft, som blev sammenlignet 
med 1.098 kvinder uden brystkræft, og som 
alle havde fået taget fedtvævsprøver i ’Kost, 
Kræft og Helbredsbefolkningsundersøgelsen’. 
Resultaterne viste, at der ikke var sammen-
hæng mellem fiskeolier og risiko for udvikling 
af brystkræft. 

I den anden undersøgelse af 528 brystkræft-
patienter var der en svag sammenhæng med 
hormonreceptorer i kræftvævet, men ingen 
sammenhæng mellem fiskeolie og overlevelse 
efter brystkræft. 

Den tredje undersøgelse var et placebo-
kontrolleret dobbeltblindt klinisk forsøg, hvor 
89 raske kvinder blev udvalgt tilfældigt ved 
lodtrækning til 12 ugers behandling med 
2,2 g fiskeolie eller placebo. Antropometri-
ske mål (mål af kroppen), blodprøver og 
fedtvævsbiopsier blev indsamlet før og efter 
behandlingsperioden, analyseret og sammen-
lignet. Resultaterne viste, at der ikke var for-
skel i evnen til at indbygge fiskeolier i kroppen 
mellem unge og ældre kvinder, men tilskud af 
fiskeolie øgede østrogenniveauet hos yngre 
kvinder. 

Konklusionen er derfor, at tilskud af fiskeolie 
ikke virker forebyggende mod brystkræft.
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Brugen af mobiltelefoner i norden 
øger ikke  forekomsten af hjernekræft

Norden er det område i verden med flest mo-
biltelefoner. Sådan har det været næsten lige 
siden mobiltelefonen blev indført i 1980’erne. 
Og i dag er mobiltelefonen som bekendt 
næsten allemandseje. 

Et vigtigt spørgsmål er derfor om mobiltelefoni 
har en effekt på forekomsten af kræft i hjernen? 
Hvert år får mellem 1.700 og 1.800 mennesker 
fra Sverige, Norge, Finland og Danmark konsta-
teret kræft i hjernen af typen gliomer eller 
meningiomer. 

Mens kurven for gliomer har været uændret 
siden 1974, har der været en lille jævn stig-
ning i forekomsten af meningiomer over hele 
perioden. Men ingen af de to typer har vist en 
stigning opad på kurven efter mobiltelefonens 
indtog i de fire nordiske lande. Det er resultatet 
af en fælles nordisk undersøgelse fra Kræftens 
Bekæmpelses forskningscenter.  

Undersøgelsen er baseret på 60.000 tilfælde 
af kræft i hjernen, der er registeret i Sverige, 
Norge, Finland og Danmark fra 1974 til 2003. 
Det gør undersøgelsen til den hidtil mest om-
fattende undersøgelse af dette emne. 

Undersøgelsen er endvidere blevet opdateret 
så sent som i 2012. Her ser man fortsat, at 
forekomsten af hjernekræft er upåvirket af den 
udbredte brug af mobiltelefoner i de nordiske 
lande. 

Forskerne konkluderer, at enten er induktions-
perioden, dvs. perioden mellem påvirkningen 
og til sygdommen opdages, usædvanlig lang. 
Eller også er der ingen sammenhæng mellem 
brug af mobiltelefon og hjernekræft. 
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Psykiske konsekvenser af kræft og 
kræftbehandling

Baggrund 

Livstruende sygdomme som kræft og deres 
behandling kan have alvorlige konsekven-
ser for patienters psykiske velbefindende og 
livskvalitet, f.eks. i form af depression, angst, 
sociale vanskeligheder og problemer med sek-
sualitet, selv mange år efter afsluttet behand-
ling. Resultaterne af eksisterende internation-
ale undersøgelser viser betydelig variation i 
omfanget af disse problemer, hvilket bl.a. kan 
skyldes forskningsmetodiske problemer, f.eks. 
undersøgelser med få patienter og mange for-
skellige måleinstrumenter af varierende kvalitet. 
Endvidere har kun få undersøgelser taget højde 
for socioøkonomiske, sygdomsmæssige og 
behandlingsrelaterede forskelle mellem patien-
terne. Af samme grund er de mere præcise år-
sager til variationen i omfanget disse problemer 
blandt kræftpatienter stadig uafklarede. 

Undersøgelser 
I en stor landsdækkende kohorteundersøgelse 
af 4917 danske kvinder behandlet for bryst-
kræft, besvarede 3343 (68 pct.) spørgeskema-
er både 3-4 måneder, 15-16 måneder og 7-9 
år efter deres operation. Undersøgelsen er 
gennemført i samarbejde med the Danish 
Breast Cancer Cooperative Group (DBCG), der 
indsamler og koordinerer alle sygdoms- og 
behandlingsrelaterede data vedrørende alle 
danske kvinder behandlet for brystkræft. 

Undersøgelsen trækker desuden på oplysning-
er fra de mange danske nationale registre. I 
en delundersøgelse (Christensen et al., 2009) 
vurderedes omfanget af depressive symptomer 
blandt kvinderne i kohorten. Resultaterne 
viste, at 13,7 pct. havde depressive symptomer 
svarende til alvorlig depression, hvilket er en 
betydeligt højere forekomst end de 3.6 pct. 

man finder blandt kvinder i befolkningen som 
helhed. Resultaterne viste endvidere, at forskelle 
i sygdommens sværhedsgrad og i den modtag-
ne behandling ikke havde væsentlig betyd-
ning for omfanget af depressive symptomer. 
De væsentligste selvstændige risikofaktorer for 
at have depressive symptomer var derimod lav 
socioøkonomisk status (lav indkomst, uddan-
nelse og formue), at være overvægtig, at have 
ringere fysisk funktion, at have andre fysiske 
sygdomme, tidligere psykiske problemer samt 
rygning og alkoholforbrug. Yderligere analyser 
viste endvidere, at kun 35 pct. modtog behand-
ling for deres depression, og at kvinder med 
lav socioøkonomisk havde betydeligt lavere 
sandsynlighed for at modtage nogen form for 
medicinsk eller psykologisk hjælp end kvinder 
med høj socioøkonomisk status. 

I en anden delundersøgelse (O’Connor, Chris-
tensen, Jensen, Moller, & Zachariae, 2011) 
vurderedes omfanget af og risiko for at opleve 
kræft-relaterede posttraumatiske stress-symp-
tomer. Posttraumatisk stress består i ufrivillige 
tanker om den traumatiske begivenhed (her: 
kræftsygdommen og behandlingen) forbundet 
med angst og ubehag og (ikke-succesfulde) for-
søg på at undgå disse tanker, bl.a. ved at undgå 
situationer, der minder om traumet. Omkring 
3-4 måneder efter operationen havde ca. 20 
pct. af kvinderne alvorlige symptomer og 15-16 
måneder senere havde 14,3 pct. af kvinderne 
fortsat omfattende symptomer. 

Risikoen for at have flere post-traumatiske 
stress-symptomer ved 15-16 måneder var 
forbundet med lav socioøkonomisk status, 
tidligere fysisk og psykisk sygdom og ringere 
fysisk funktion. Den eneste sygdoms-relaterede 
faktor af betydning var antallet af lymfeknuder 
med kræft, hvilket kan fortolkes som et tegn på 
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mere alvorlig kræftsygdom. Som for depres-
sion gjaldt det, at kvindernes chance for at få 
lægelig eller psykologisk støtte øgedes med 
højere socioøkonomisk status.

I en tredje undersøgelse (Zachariae, Hajjar, 
Jensen, O’Connor, & Mehlsen, 2012) af hhv. 
489 palæstinensiske og 683 danske kvinder 
behandlet for brystkræft undersøgtes det, 
hvorvidt tidligere ikke-kræftrelaterede trauma-
tiske begivenheder (f.eks. trafikulykker, krig, 
familiemedlemmers død m.v.) havde indflydel-
se på omfanget af posttraumatiske stress-
symptomer. 

Resultaterne viste dels, at palæstinensiske 
kvinder havde betydeligt flere brystkræft-
relaterede posttraumatiske stress-symptomer 
end danske kvinder. Resultaterne for de 
palæstinensiske kvinder viste desuden, at 
omfanget af ikke-kræftrelaterede posttrau-
matiske symptomer var forbundet med flere 
brystkræft-relaterede symptomer. Blandt de 
danske kvinder var der derimod ingen sam-
menhæng. Forskellene kan skyldes forskelle 
i livsomstændigheder mellem danske og 
palæstinensiske kvinder, herunder typerne af 
ikke-kræftrelaterede traumatiske oplevelser. 
De tre ovenfor omtalte undersøgelser peger 
på, at kvinder behandlet for brystkræft udviser 
psykiske problemer i betydeligt omfang og 
kun få at disse modtager støtte til håndtering 
af disse problemer. 

I en undersøgelse, som omfattede 71 pct. af 
alle patienter (515 patienter), der mødte til 
undersøgelse, behandling eller kontrol for for-
skellige kræftsygdomme i løbet af en uge ved 
Onkologisk Afdeling, AUH (Mehlsen, Jensen, 
& Zachariae, 2007), blev patienterne spurgt 
om omfanget af forskellige følelsesmæssige, 
økonomiske, praktiske og familiemæssige 
problemer og behov for hjælp. Desuden mål-
tes graden af følelsesmæssig belastning (angst 
og depressive symptomer). 

Resultaterne viste, at ca. 39 pct. af patien-
terne oplevede en høj grad af følelsesmæssig 

belastning. Blandt patienter med høj grad 
af følelsesmæssig belastning kunne ca. 30 
pct. have ønsket sig mere praktisk hjælp, 33 
pct. økonomisk rådgivning og 45 pct. mere 
følelsesmæssig støtte. Endelig kunne ca. 15 
pct. have ønsket sig familierådgivning. Samlet 
tyder resultaterne på, at en betydelig andel af 
de patienter, som behandles på en onkologisk 
afdeling, oplever væsentlige følelsesmæssige 
problemer, og denne gruppe udtrykker det 
største udækkede psykosociale støttebehov. 
Blandt de ofte forekommende problemer 
blandt kræftoverlevere er angst for tilbagefald. 

Selvom der, afhængig af kræftsygdommen 
og dens alvorlighed, som regel vil være en vis 
risiko for tilbagefald, oplever en del kræftover-
levere urealistisk og overdreven frygt for at 
kræftsygdommen vender tilbage – frygt som 
påvirker deres livskvalitet og dagligdag. I en 
undersøgelse (Thewes et al., 2012) blev der 
foretaget en systematisk gennemgang og 
kvalitetsvurdering af de eksisterende målein-
strumenter til vurdering af frygt for tilbage-
fald. Resultatet blev, at der i samarbejde med 
australske forskere er iværksat et projekt til 
udvikling og evaluering af et nyt og praktisk 
anvendeligt spørgeskema til vurdering af frygt 
for tilbagefald. 

Kvinder med brystkræft er den mest vel-
undersøgte gruppe, og man ved betydeligt 
mindre om andre patientgrupper, herunder 
mænd med kræft. I en undersøgelse (Rossen, 
Pedersen, Zachariae, & von Der, 2009) blev alle 
mænd behandlet og helbredt for testikelkræft 
ved AUH mellem 1990 og 2000 bedt om at 
deltage. I alt 404 mænd (66 pct.) besvarede 
spørgeskemaer om livskvalitet, depression, 
træthed og eventuelle senskader efter be-
handlingen og resultaterne blev sammenlignet 
med en alderssvarende referencegruppe af 
raske mænd.

 Generelt havde mænd tidligere behandlet for 
testikelkræft livskvalitet på samme niveau som 
raske mænd. Dog havde mænd, der havde 
modtaget kemoterapi, tegn på senskader 
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efter kemoterapien i form af hørenedsættel-
se og såkaldte Raynaud symptomer (hvide, 
følelsesløse fingre), og mænd behandlet for 
testikelkræft havde oftere diarré og dyspnø 
(vejrtrækningsproblemer). I en undersøgelse 
(Rossen, Pedersen, Zachariae, & von Der, 2012) 
af samme gruppe mænd tidligere behandlet 
for testikelkræft, viste resultaterne relativt få 
fysiske seksuelle problemer. Mænd, som havde 
fået fjernet lymfeknuder i maveregionen, havde 
øget forekomst af udløsningsproblemer. Endvi-
dere rapporterede flere mænd behandlet for 
testikelkræft, at de havde rejsningsproblemer. 
Disse problemer var ikke direkte forbundet med 
behandlingen men så ud til at hænge sammen 
med negative ændringer i deres kropsbillede og 
oplevelse af deres mandighed (body image).

De omfattende psykologiske og sociale proble-
mer blandt kræftpatienter og kræftoverlevere, 
ikke mindst i form af angst og depressive symp-
tomer, synes i vid udstrækning at være under-
behandlede, og der er brug for at identificere 
effektive og praktisk anvendelige, psykologiske 
behandlinger. Såkaldt Mindfulness-Baseret 
Terapi (MBT) er blandt de nyere, standardise-
rede psykologiske behandlingsmetoder, som 
kunne være relevante. I en undersøgelse er 
effekten på angst og depression blandt kræft-
patienter og kræftoverlevere blevet evalueret 
(Piet, Wurtzen, & Zachariae, 2012). En systema-
tisk gennemgang og statistisk bearbejdning af 
resultaterne af 22 selvstændige undersøgel-
ser af to forskellige former for MBT viste, at 
MBT var forbundet med robuste reduktioner 
i angst og depressive symptomer. Kvaliteten 
af undersøgelserne varierede dog meget, og 
undersøgelser af bedre kvalitet, f.eks. såkaldte 
randomiserede, kontrollerede undersøgelser 
(RCT), hvor deltagerne er blevet fordelt til en 
behandlingsgruppe og en kontrolgruppe ved 
lodtrækning, viste dog mere moderate effekter, 
og der er således brug for flere undersøgelser af 
høj kvalitet. Et igangværende forskningsprojekt 
vurderer effekten af MBT på smerter og psykiske 
problemer blandt kvinder behandlet for bryst-
kræft med kroniske smerter.

Sammenfatning
Sammenfattet peger undersøgelserne, der for-
trinsvis har fokuseret på kvinder behandlet for 
brystkræft, på relativt høj forekomst af psykiske 
senfølger blandt kræftoverlevere i form af de-
pression og angstproblemer, herunder kræft-
relaterede post-traumatiske stress-symptomer, 
men forholdsvis få modtager medicinsk eller 
psykologisk hjælp til deres problem. Adspurgt 
om deres behov, angiver patienter i behandling 
eller kontrol for forskellige kræftsygdomme 
udækkede behov for øget følelsesmæssig 
støtte, praktisk hjælp, økonomisk rådgivning og 
familierådgivning. 

Mænd, som er helbredt for testikelkræft synes 
dog at have en livskvalitet på niveau med andre 
mænd, omend det kan anbefales at fokusere 
på forebyggelse af seksuelle problemer og 
problemer med kropsbillede.  Der er brug for 
at identificere omkostningseffektive og prak-
tisk gennemførlige psykologiske behandlinger. 
Såkaldt Mindfulness-Baseret Terapi er blandt de 
lovende behandlingsformer
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Befolkningsundersøgelser

Kræftens Bekæmpelse har gennem flere årtier 
været med til at lave en lang række store be-
folkningsundersøgelser om bl.a. sammenhæng-
en mellem kost, kræft og livsstil. Tabel 1 er en 
oversigt over nogle af de vigtigste befolknings-
undersøgelser (også kaldet kohorter) i Center 
for Kræftforskning.  

Undersøgelserne opdateres løbende og følges 
kontinuerligt op gennem fornyede koblinger til 
data fra Cancerregisteret og til andre sygdoms-
registre i Danmark. 

Disse befolkningsundersøgelser er vigtige red-
skaber i mange af forskernes epidemiologiske 
undersøgelser og bidrager med en større viden 
omkring årsager til kræft, og hvordan vi bedre 
kan forebygge kræftsygdomme.

Kræftens Bekæmpelse,
Center for Kræftforskning (2009)

Befolknings-
undersøgelse Etableret Størrelse/

medlemmer

Epi. 
data Biobank Register

data

Kost, kræft og helbred-
kohorten 1993-1997 57.000 pers. Ja Ja Ja

HPV-kohorten 1991-1993 11.000 kv. Ja Ja Ja

LBC-kohorten 2002-2005 41.000 kv. - Ja Ja

Liva/Herkules-kohorten 2004-2006 55.000 pers. Ja - Ja

Infertilitetskohorten 1997-1998 54.000 kv. Ja - Ja

Mobiltelefonkohorten 1982-1995 420.000 pers. Ja - Ja

Erhverv og kræft 1964-2002 900.000 pers. (Ja) - Ja

Særlige trossamfund 1968-forts. 15.000 pers. Ja - Ja

CANULI-kohorten 1968-forts. DK-befolkning - - Ja
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Smertestillende medicin sænker 
risikoen for kræft

Dyreforsøg og undersøgelser på mennesker 
har samstemmende vist, at aspirin og andre 
NSAID lægemidler (som også kaldes smerte-
stillende medicin) beskytter mod udvikling af 
tarmkræft. 

Der er tillige solid dokumentation for, at 
aspirin/NSAID har en beskyttende effekt mod 
kræft i mave og spiserør. For andre kræftfor-
mer er resultaterne derimod ikke så sikre. 

Forskerne i Kræftens Bekæmpelse står bag 
flere af undersøgelserne af aspirin/NSAID’s 
beskyttende virkning mod kræft. 

Som grundlag for undersøgelserne har forsk-
erne anvendt befolkningsundersøgelsen Kost, 
kræft og helbred, det Danske Receptregister, 
Cancerregisteret og spørgeskemaoplysninger. 
Forskerne har blandt andet dokumenteret, at 
aspirin/NSAID har en sikker beskyttede effekt 
mod tarmkræft og en mulig beskyttende ef-
fekt mod lungekræft, hvorimod det ikke ser 
ud til at virke mod brystkræft. 

Forskerne undersøger nu også, om aspirin/
NSAID til patienter med kræft har en hæm-
mende virkning på kræftcellerne evne til at 
dele sig og svulstens evne til at sprede sig til 
andre dele af kroppen.  
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Betydningen af stress for infektion 
blandt patienter i behandling for kræft

Forskning indenfor de sidste 25 år har slået fast, 
at der eksisterer forbindelser mellem hjernen og 
immunsystemet og at immunsystemet er påvir-
keligt af psykologiske processer. Spørgsmålet 
har imidlertid været, i hvilket omfang disse 
sammenhænge har praktisk betydning for 
kræftpatienter. Mens immunsystemet antages 
at have betydning for udvikling og forløbet af 
nogle kræftsygdomme, og mens laboratorie-
undersøgelser har vist, at immunsystemet er 
påvirkeligt af psykologiske forhold, f.eks. stress, 
har det været uvist, om sådanne effekter af 
stress på immunsystemet er relevante for kræft-
patienters helbred. Feber og infektioner fore-
kommer oftere blandt kræftpatienter, og den 
øgede forekomst af infektioner skyldes først og 
fremmest utilsigtede virkninger af kemoterapi, 
som hæmmer immunsystemet og dets evne 
til at modstå infektioner. Man ved desuden, at 
infektioner er forbundet med højere dødelighed 
blandt kræftpatienter.  

Undersøgelser
I en undersøgelse, en systematisk gennem-
gang af eksisterende forskning og en såkaldt 
metaanalyse (Pedersen, Zachariae, & Bovbjerg, 
2010; Pedersen, Bovbjerg, & Zachariae, 2011), 
blev resultaterne af i alt 27 undersøgelser af 
høj kvalitet gennemgået systematisk og under-
kastet en statistisk analyse. Resultaterne viste, 
at der blandt i øvrigt raske personer eksisterer 
en veldokumenteret sammenhæng mellem 
psykologisk stress og modtagelighed for luft-
vejsinfektioner. At den forøgede modtagelighed 
for infektion med stor sandsynlighed skyldes 
effekter af stress på immunforsvaret er doku-
menteret i en anden metaanalyse (Pedersen, 
Zachariae, & Bovbjerg, 2009), denne gang af 13 
eksisterende undersøgelser af effekten af stress 
på virkningen af influenzavaccination.

De samlede resultater viste her, at vaccina-
tionen resulterede i færre antistoffer og dermed 
lavere grad af beskyttelse mod influenza blandt 
stressede personer. På baggrund af den ek-
sisterende viden iværksattes en tredje under-
søgelse af stress og infektioner blandt 111 
patienter i behandling for kræft i lunger, blære 
og æggestokke (Pedersen et al., 2009b). Efter 
diagnosen, men før behandlingen blev iværksat, 
blev patienternes stress-niveau og eventuelle 
infektioner målt ved hjælp af standardiserede 
spørgeskemaer anvendt i tidligere undersøgel-
ser af stress og infektion blandt raske personer. 
Patienterne blev derefter undersøgt i forbindel-
se med forløbet af deres kemoterapi. 

Resultaterne viste, at patienter med et højt 
stress-niveau havde større risiko for at blive 
indlagt med feber og infektion i løbet af deres 
behandling, selv når der blev taget højde for 
andre forhold af betydning for deres sygdom, 
herunder hvor fremskreden deres kræftsygdom 
var, deres generelle øvrige helbredstilstand, den 
kirurgiske behandling og den type kemoterapi, 
de havde modtaget. Resultaterne viste endvide-
re, at patienter med højt stressniveau havde et 
højere niveau af såkaldte neutrofile leukocytter 
(hvide blodlegemer). Et højt antal neutrofile 
celler er et tegn på betændelse (inflammation) 
og inflammatoriske markører har tidligere været 
vist forbundet med øget dødelighed som følge 
af kræftsygdom.

Sammenfatning
Sammenfattet har de beskrevne undersøgel-
ser dokumenteret: 1) at stress er forbundet 
med øget modtagelighed for infektion og 2) at 
denne effekt med stor sandsynlighed skyldes 
effekter af stress på immunsystemet. Desuden 
3) peger resultaterne på, at kræftpatienter med 
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et højt stress-niveau har øget risiko for at 
blive indlagt med infektion. Forebyggelse og 
behandling af stress kan således tænkes at 
reducere forekomsten af infektioner blandt 
kræftpatienter, med positive konsekvenser for 
forløbet af forløbet af sygdommen og be-
handlingen.
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Hormonbehandling for nedsat 
frugtbarhed øger ikke kræftrisiko

Flere og flere kvinder oplever problemer med 
nedsat frugtbarhed.  I dag er det cirka 10 pct. af 
alle danske børn, der kommer til verden efter en 
eller anden form for fertilitetsbehandling. 
Ved fertilitetsbehandling benyttes i de fleste 
tilfælde kønshormoner. Man ved, at hormonbe-
handling kan medføre en øget risiko for kræft. 

Mange epidemiologiske undersøgelser har 
påvist en sammenhæng mellem hormontilskud i 
overgangsalderen, brugen af p-piller og risikoen 
for at udvikle hormonfølsomme kræftformer. 

Sammenhængen mellem brug af hormonel fer-
tilitetsbehandling og kræft er derimod næsten 
ikke undersøgt. 

Forskere i Kræftens Bekæmpelse har derfor 
etableret en befolkningsundersøgelse (Dansk 
Infertilitetskohorte). Formålet var at undersøge, 
om der er en sammenhæng mellem fertilitets-
behandling og kræft. Projektet, der omfatter 
109.000 danske kvinder, som er undersøgt for 
fertilitetsproblemer i perioden 1963-2009, er su-
verænt det største af sin slags på verdensplan. 

Trods grundige analyser fandt forskerne ingen 
sikre tegn på sammenhæng mellem fertilitets-
behandling og risiko for kræft, heller ikke de 
hormonfølsomme kræftformer som æggestok-
skræft, livmoderkræft, brystkræft, skjoldbrusk-
kirtelkræft og modermærkekræft.  

Kvinder, som gennemgår fertilitetsbehandling, 
behøver altså ikke at frygte, at behandlingen 
øger risikoen for at de senere får kræft. For-
skningsresultaterne er kendte blandt både 
kvinder med fertilitetsproblemer og blandt 
sundhedspersonellet inden for dette felt – både 
på nationalt og globalt plan – og er dermed et 
eksempel på forskningsresultater, der har en 
umiddelbar klinisk betydning til gavn for patien-
terne.
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Brystkræft og den bedste 
antihormonbehandling

Det kvindelige kønshormon østrogen spiller en 
vigtig rolle for brystkræft.
Patienter med østrogenstimuleret brystkræft 
har gavn af antihormonbehandling.  Det kan 
f.eks. være med et antiøstrogen, der blokerer 
for, at østrogen kan stimulere kræftcellernes 
vækst. Det kan også være behandling med 
stoffer, der kaldes aromatasehæmmere, som 
forhindrer kroppen i at producere østrogen. 

Hos kvinder efter overgangsalderen har det vist 
sig, at behandling med en aromatasehæmmer 
er lidt bedre end behandling med antiøstrogen. 
Fra forskernes cellemodel-studier og kliniske 
undersøgelser ved man, at virkningsmekanis-
men for de to typer behandling er forskellig. 
Forskerne mener derfor, at det kan være en 
mindre gruppe patienter med en særlig evne til 
at producere østrogen, som specielt har gavn 
af behandling med aromatasehæmmer, mens 
de to behandlinger vil være lige effektive hos 
resten af patienterne. 

Da bivirkningerne er forskellige, og behandling 
med aromatasehæmmer kræver supplerende 
behandling til beskyttelse mod knogleskørhed, 
er det vigtigt at afklare, hvilken behandling der 
er mest effektiv for den enkelte patient. 

Fra studier af brystkræftceller i kulturer med 
kønshormonet østrogen har forskerne fundet 
store mængder af nogle bestemte proteiner. 
Forskerne har målt indholdet af disse proteiner 
i svulster fra brystkræftpatienter behandlet med 
enten antiøstrogen eller aromatasehæmmer. 

Den første pilotundersøgelse bekræftede, at pa-
tienter med højt indhold af disse proteiner har 
særlig stor gavn af behandling med aromatase-
hæmmer. Forskerne har nu indsamlet prøver fra 
lidt over 1300 patienter, der efter operationen 
har fået tillægsbehandling med enten antiøstro-
gen eller aromatasehæmmer. 

Forskerne har målt ovennævnte proteiner tillige 
med en lang række andre markører i disse svul-
ster og er nu klar til at gå i gang med de statis-
tiske analyser, som vil afklare om, forskernes 
formodning er korrekt. 
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Tro og religiøs mestring blandt danske 
kræftpatienter

Baggrund
En række undersøgelser har fundet, at religiø-
sitet er forbundet med såvel bedre psykisk 
som fysisk helbred. Mens de eksisterende 
resultater ikke er entydige, peger flere under-
søgelser på, at det ikke er det at være troende 
i sig selv, der forklarer de positive effekter på 
helbredet. Det er snarere en sundere livsstil og 
den støtte man får ved at tilhøre et religiøst 
fællesskab. Når den religiøse tro i sig selv ikke 
synes at have betydning, kan det hænge sam-
men med forskelle i såkaldt religiøs mestring.   

Når mennesker kommer ud for vanskelig-
heder, f.eks. en livstruende sygdom, kan de, 
hvis de er troende, reagere med både positive 
og negative religiøse tanker. Nogle personer 
vil f.eks. være tilbøjelige til at søge trøst eller 
tilgivelse hos deres gud, mens andre vil være 
mere tilbøjelige til at tænke at sygdommen er 
Guds straf eller spørge sig selv, hvorfor Gud 
har forladt dem. Langt de fleste undersøgel-
ser har imidlertid været foretaget i USA, som 
sædvanligvis karakteriseres som et betydeligt 
mere religiøst samfund end Danmark, og man 
ved endnu kun lidt om danskeres religiøsitet 
og betydningen af tro og religiøs mestring i 
forbindelse med alvorlige livsbegivenheder 
som en kræftsygdom. 

Undersøgelser
I en undersøgelse (Pedersen, Pedersen, Parga-
ment, & Zachariae, 2013) af 111 patienter 
med hhv. lungekræft og kronisk obstruktiv 
lungelidelse (KOL eller ”rygerlunger”) blev 
deltagerne anmodet om at udfylde spørgeske-
maer, der målte graden af religiøsitet (tro på 
Gud eller en højere åndelig magt), graden af 
hhv. positiv og negativ religiøs mestring og 
deres sygdoms-relaterede livskvalitet. Næsten 

2/3 af patienterne angav, at de havde en eller 
anden grad af tro på Gud eller en højere ånd-
elig magt. Religiøs mestring var ligeledes ud-
bredt. Mellem 28 pct. og 51 pct. rapporterede 
en eller flere positive religiøse mestringsstrat-
egier og mellem 11 pct. og 29 pct. rapporte-
rede en eller flere former for negativ religiøs 
mestring. Graden af negativ religiøs mestring 
var forbundet med lavere livskvalitet, mens 
der ingen sammenhæng var mellem positiv 
religiøs mestring og livskvalitet. 

I en anden undersøgelse (Pedersen, Parga-
ment, Pedersen, & Zachariae, 2012) blev de 
111 lungepatienter sammenlignet med en 
kontrolgruppe på 337 personer fra samme ge-
ografiske område og med samme aldersforde-
ling, kønsfordeling og uddannelsesniveau. 
I kontrolgruppen havde 96 af personerne 
oplevet større negative livsbegivenheder, f.eks. 
arbejdsløshed, skilsmisse, tab af ægtefælle, 
indenfor det sidste år og de blev bedt om at 
beskrive deres religiøse mestring i forbindelse 
med den negative livsbegivenhed. De øvrige 
blev bedt om at vurdere deres grad af religiøs 
mestring i forbindelse med vanskeligheder 
generelt. 

Mens der ikke var nogen generel forskel i 
graden af religiøsitet mellem patienterne og 
de raske, der havde været udsat for større 
negative livsbegivenheder, anvendte lunge-
patienterne mere positiv religiøs mestring 
(f.eks. at bede om tilgivelse fra Gud) end de 
øvrige deltagere i undersøgelsen. Negativ 
religiøs mestring var forbundet med ringere 
livskvalitet i alle tre grupper, mens der ingen 
sammenhæng var mellem positiv religiøs 
mestring og livskvalitet. At være troende kan 
tænkes forbundet med behov for at finde 
mening og sammenhæng. Dette kan være 
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forklaringen på, at en landsdækkende under-
søgelse af 3343 kvinder behandlet for brystkræft 
viste, at kvinder der angav sig selv som troende 
(på Gud eller en højere åndelig magt) også var 
mere tilbøjelige til at bruge forskellige former 
for komplementær og alternativ behandling end 
ikke troende kvinder (Pedersen et al., 2012).  

Sammenfatning
Sammenfattet peger resultaterne af de to 
foreløbige undersøgelser bl.a. på, at selvom 
danskere som regel betragtes som relativt 
sekulære (ikke religiøse) og kun meget få er 
hyppige kirkegængere, så angav et betydeligt 
antal af såvel patienter med lungesygdom og 
brystkræft alligevel, at de betragtede sig som 
troende på Gud eller en højere magt. 

Som forventet på baggrund af udenlandske 
undersøgelser var tendens til negativ religiøs 
mestring forbundet med ringere livskvalitet. 
Tendens til positiv religiøs mestring var mod 
forventning ikke forbundet med livskvalitet. Re-
sultaterne kunne pege på relevansen af at sund-
hedsprofessionelle i højere grad spørger ind til 
eventuelle religiøse og åndelige behov blandt 
patienter. Undersøgelserne peger endvidere på 
en række udfordringer i at undersøge religiøs 
tro i et formelt sekulært samfund som Danmark.  
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Brystkræft og kombinationsbehandling

Antihormonbehandling kan forhindre bryst-
kræft i at sprede sig og bremse sygdommen 
hos kvinder, hvor kræftcellerne har spredt sig 
fra brystet til andre organer. Men desværre 
oplever nogle, at behandlingen efter en peri-
ode ikke virker, og at der vokser modstands-
dygtige kræftceller frem. 
Det er hovedparten af brystkræftcellerne, der 
er hormonfølsomme hos kvinder med hor-
monfølsom brystkræft. Men der kan være en 
lille rest af celler tilbage, som ikke rammes af 
hormonbehandlingen. 

Den lille rest af kræftceller trækker på det 
såkaldte HER-system. Dvs. at de modstands-
dygtige brystkræftceller kan skifte fra østro-
genstyret cellevækst til vækst styret af over-
fladereceptorer i form af HER receptorer. 

Forskerne har i laboratoriet kombineret anti-
hormonbehandlingen med behandling rettet 
mod HER-systemet (Herceptin). Behand-lingen 
blev afprøvet på brystkræftceller fra patienter, 
og alle kræftcellerne blev slået ned. Noget 

tyder derfor på, at der kan være noget at 
hente ved at kombinere antihormonbehand-
lingen med anti-HER behandlingen. I dag 
bruges anti-HER behandlingen sammen med 
kemoterapi. 
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Markør for spredning af kræft

De fleste dødsfald blandt kræftpatienter 
skyldes, at kræften har spredt sig. Forskerne i 
Kræftens Bekæmpelse leder derfor efter meka-
nismerne bag spredning af kræft. Forskerne 
undersøger samtidig, om sådanne faktorer kan 
udnyttes til at stille bedre prognoser for patien-
tens behandling.   

En vigtig opdagelse her er proteinet S100A4’s 
rolle som markør for spredning af svulster. 
Forskerne har fundet S100A4 markøren i stor 
koncentration i tidlige godartede kræftceller, 
allerede inden cellerne begynder at sprede sig. 
Dette protein og T-celler starter spredningen af 
kræft. 

Fordi S100A4 proteinet tiltrækker T-celler ser 
det ud til, at der også er en sammenhæng mel-
lem kræftvækst og mobilisering af immunsyste-
met. 

I mus, hvor S100A4 proteinet er blevet forhind-
ret i at blive dannet, er spredning og udvikling 
af svulster svækket. Blokering af S100A4 med 
f.eks. antistoffer kan derfor være en fremtidig 
behandlingsmulighed. 

En vigtig faktor for spredningen kan være kro-
nisk betændelse, som kan fremme udviklingen 
af kræft både i samme organ og et helt andet 
sted. Forskere skønner, at cirka 20 pct. af alle 
kræfttilfælde skyldes forudgående betændelse. 

Forskerne har for nylig vist, at flere faktorer 
(blandt andet S100A4), som fremmer spred-
ning, også spiller en rolle for kronisk betændel-
se i flere sygdomme, eksempelvis gigt og pso-
riasis. Forskerne vil nu undersøge de faktorer, 
som fremmer betændelse og som også muligvis 
spiller en rolle for kræftspredning. 
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Markant social ulighed i 
kræftoverlevelse

I 2008 viste forskning i Kræftens Bekæmpelse, 
at personer med kort uddannelse og lav ind-
komst har en markant dårligere chance for at 
overleve, når de får kræft. 

Når man ser på alle kræftformer hos mænd, 
overlever 48 pct. af de højtlønnede mænd i 
fem år. Hos de lavtlønnede er det kun 34 pct., 
som overlever i fem år. Hos kvinderne over-
lever 62 pct. af de højtlønnede i fem år mod 
kun 49 pct. af de lavtlønnede. 
Når man ser på uddannelsesbilledet, er møn-
steret næsten det samme: højtuddannede 
overlever en kræftsygdom væsentligt bedre 
end lavtuddannede. 

Forskerne har set på oplysninger om alle dan-
skere i den erhvervsaktive alder (født mellem 
1925 og 1973), i alt 3,2 millioner mennesker. 
Deriblandt var der 147.873 personer, der fik 
konstateret kræft i årene 1994-2003. 

På den baggrund har forskerne kunnet tegne 
et ’atlas’, som viser, hvad social position bety-
der for kræft i Danmark. Resultatet var ligeså 
overraskende, som det var nedslående. Igen-
nem årtier har vi i Danmark arbejdet med at 
skabe et velfærdssamfund med lige adgang til 
sundhedsvæsenet og til behandling. Alligevel 
viser undersøgelsen store sociale skævheder.

Det er ikke kun de allerdårligst stillede, der 
rammes af social ulighed. Det er en trin-
vis effekt, hvor den sociale skævhed vokser 
gradvist, efterhånden som indtjeningsskalaen 
falder. Den samme tendens ses indenfor ud-
dannelsesforløb. Hvem du er, betyder meget 
for dine chancer for at overleve kræft, uanset 
hvilken form for kræft, du får.
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Behandling mod brystkræft 
giver ikke kemohjerne

Op mod 90 pct. af kvinder, der får konstateret 
brystkræft i Danmark, modtager forebyggende 
efterbehandling med kemoterapi og antihor-
moner. De sidste 20 års forskning har givet 
mistanke om, at specielt kemoterapi kan påvirke 
hjernens kognitive funktioner, bl.a. hukommelse 
og koncentration. Nogle har talt om såkaldt 
”kemohjerne”. 

Formålet med dette projekt var at belyse bryst-
kræftpatienters kognitive funktion før start på 
kemoterapi eller antihormoner og ved afslut-
ning af kemoterapi samt efter et år. 
Der blev fortløbende inkluderet 125 kvinder 
under 60 år i projektet, som var blevet opereret 
for brystkræft fra maj 2004 til juli 2006 i Nord-
jyllands amt. 

Som kontrolgruppe deltog 224 nordjyske kvind-
er i samme aldersgruppe men uden kræft. Alle 
kvinderne udfyldte spørgeskemaer om, hvordan 
de selv oplevede deres kognitive funktion og 
livskvalitet. Deres funktioner blev testet med et 
såkaldt neuro-psykologisk testbatteri, hvor man 
tester personerne for hukommelse, koncentra-
tion, sprog, visuel opmærksomhed osv.
 
Resultaterne viste, at brystkræftpatienter 
allerede inden start på kemoterapi og antihor-
moner oplevede betydeligt nedsat livskvalitet 
og havde kognitivt besvær. Disse funktioner 
blev bedre i løbet af seks måneder. Men efter et 
år var der stadig patienter med et lavere fysisk, 
socialt og kognitivt niveau, og som samtidig led 
af en højere grad af søvnløshed, end man kunne 
forventesammenlignet med kontrolgruppen af 
raske kvinder. 

Men generelt set kunne der dog ikke konstate-
res forskelle i de neuropsykologiske tests mel-
lem kvinder med og uden brystkræft. 
Konklusionen er, at selve den begivenhed at 

få konstateret brystkræft påvirker kvinders 
livskvalitet og kognitive funktion. Men pro-
blemerne ser ikke ud til at være forårsaget af 
behandling med kemoterapi og antihormoner. 
Den kognitive påvirkning mindskes i øvrigt med 
tiden, men nogle brystkræftpatienter vil dog 
opleve langvarige kognitive gener.
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Radon i hjemmet 
og leukæmi hos 
børn

Radon er en radioaktiv luftart, som forurener 
luften indendørs. Den stammer fra undergrund-
en i jorden og fra byggematerialer. Problemet 
er størst i etplanshuse uden kælder. 

Tidligere undersøgelser af radon på bopælen 
og risiko for kræft hos børn har peget i forskel-
lige retninger. Undersøgelserne har tidligere 
været præget af vanskeligheder med at få 
radonmålinger indsamlet fra de udvalgte hjem.
 
På baggrund af informationer om bygninger, 
jordbund m.v. fra registre udviklede forskere i 
Kræftens Bekæmpelse en alternativ metode til 
beregning af radon i danske hjem. 

Det blev undersøgt, om de tre hyppigste former 
for børnekræft, nemlig leukæmi, kræft i hjernen 
og kræft i lymfesystemet, havde sammenhæng 
med radonniveauet i hjemmet. Undersøgelsen 
viste, at de to sidstnævnte kræftformer (kræft i 
hjernen og lymfesystemet) var uden sammen-
hæng med radon. 
Derimod fandt forskerne en stigende risiko for 
akut lymfatisk leukæmi med et stigende niveau 
af radon i indeluften på bopælen. 

I samarbejde med Klima-, Energi- og Bygnings-
ministeriet og Statens Institut for Strålehygi-
ejne har forskerne i Kræftens Bekæmpelse 
medvirket til at udvikle www.radonguiden.dk, 
som informerer borgeren om radon. WHO har 
ligeledes sænket grænseværdien for radon 
indendørs til 100 Bq/m3.

Referencer
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Behandling af børnekræft 
– en dansk succes

Hvert år får 200 danske børn og unge under 
18 år stillet en kræftdiagnose. For hver 350 
børn vil der således være én, der udvikler en 
kræftsygdom inden 18 års alderen, men der 
er næsten aldrig nogen kendt årsag hertil. 
Den hyppigste kræftsygdom hos børn er akut 
lymfoblastær leukæmi (ALL, blodkræft), der 
udgør ¼ af barnealderens kræftsygdomme, 
og den har derfor været modelsygdom for 
kræftforskningen. 

Som resultat af omfattende nordisk og an-
det internationalt forskningssamarbejde er 
prognosen for ALL forbedret markant over 
de seneste årtier, og i dag bliver 85 pct. af 
børn med ALL helbredt. Gennem de seneste 
5 år er voksne med ALL derfor også blevet 
behand-let på samme måde som børn, hvilket 
har forbedret deres prognose markant. Som 
følge af fremtrædende dansk forskning inden 
for ALL bliver behandlingen af nordiske og 
baltiske ALL patienter i disse år koordineret fra 
Rigshospitalet. 

Leukæmiforskningen har især fokuseret på tre 
temaer: 

Børnekræft starter før fødslen 
- Naturhistorien for ALL
Rigshospitalets Børneonkologiske Labo-
ratorium har med støtte fra bl.a. Kræftens 
Bekæmpelse vist, at udviklingen af ALL ofte 
starter før fødslen, og at der kan påvises 
leukæmiceller allerede ved fødslen i spædbar-
nets blod. Forskerne har desuden vist, at det 
er meget sjældent, at nyfødte, der ikke senere 
udvikler ALL, også har leukæmiceller i blodet. 
Desuden har de vist, at børn, der kommer i 
vuggestue/børnehave, har en markant re-
duceret risiko for senere at udvik-le leukæmi. 
Årsagen hertil er uafklaret, men kan skyldes 

modningen i deres immunapparat.

Kemoterapi virker forskelligt 
- Individualiseret medicin-dosering 
Rigshospitalets Børneonkologiske Labora-
torium har med støtte fra bl.a. Kræftens 
Bekæmpelse vist, at der er meget store 
forskelle i leukæmipatienters omsætning af 
de cellegifte (’kemoterapi’), der anvendes i 
behandlingen. I store nordiske studier har de 
vist, at patienter, der får samme behandling, 
derfor har forskellig chance for helbredelse 
og risiko for bivirkninger. Forskerne har 
udviklet analysemetoder, der kan kortlægge 
den enkelte patients medicinomsætning, og 
disse bruges i dag til at justere behandlingen. 
Forskerne har desuden i samarbejde med 
Vævstypelaboratoriet, Rigshospitalet, udvik-
let metoder til at påvise meget få tilbage-
værende leukæmiceller under behandlingen 
(såkaldt minimal restsygdom), og har udviklet 
strategier, hvor disse målinger fastlægger den 
enkelte patients behandlingsintensitet. Disse 
strategier anvendes nu på alle børn og unge 
voksne med ALL i de nordiske og baltiske 
lande, hvilket har forbedret helbredelse-
schancerne markant.

Bivirkninger efter børnekræft 
- Behandlingsbivirkninger 
1:500 yngre voksne er helbredt for en kræft-
sygdom i barnealderen, men nogle er belastet 
af de senfølger, som er forårsaget af kræftsyg-
dommen eller dens behandling. Nogle patien-
ter vil desuden udvikle ny kræft som følge af 
den intensive behandling. Dertil kommer de 
mange bivirkninger, der belaster patienterne 
under behandlingen. 

Rigshospitalets Børneonkologiske Laborato-
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rium har i store internationale studier bidraget 
til at kortlægge disse bivirkninger herunder 
årsager til, at de opstår. De har bl.a. påvist 
forskelle i patienternes medicinomsætning, der 
påvirker risikoen for en ny kræftsygdom. Og 
gennem store registerstudier har de vist, at de 
fleste danske unge, som er blevet helbredt for 
leukæmi og mange andre kræftformer i barne-
alderen, tilsyneladende lever et næsten normalt 
liv som voksne. De flytter således hjemmefra 
svarende til deres jævnaldrende, de får en 
uddannelse svarende til deres jævnaldrende, 
og langt de fleste har bevaret fertilitet. Dette 

dækker imidlertid over, at en del af disse unge 
har svære psykosociale problemer. I disse år 
gennemføres landsdækkende studier, der skal 
kortlægge livskvaliteten for børn og unge med 
kræft og udvikle metoder til at forbedre deres 
rehabilitering, herunder i skolerne.

Kontakt
Kjeld Schmiegelow
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Opskrift på  stopklods mod kræft

I en artikelserie i Nature og Science publi-
cerede forskere fra Kræftens Bekæmpelse 
et nyt koncept omkring udvikling af kræft. 
Forskerne opdagede, at det biologiske system, 
som reagerer på DNA-skader, også opstiller 
en slags biologisk barriere – et alarmsystem – 
mod udvikling af kræft.  Det biologiske system 
udløser også en stor gruppe signalstoffer, som 
aktiveres på grund af stresset og skadet DNA 
under celledelingen. Det kaldes også replika-
tionsstress eller delingsstress. 

Denne aktivering kan føre til to tilstande: 
blokade af celledelingen ved en række kon-
trolpunkter, som kontrollerer, at alle gener er 
kopieret korrekt til den nye celle. Kontrollen 
kan stoppe celledelingen, hvis der sker fejl og 
forhindre en kræftudvikling. Eller hvis der sker 
fejl, som ikke kan rettes, kan cellen også begå 
selvmord.  

De fleste af de mange tusinde fejl, som sker 
hver dag i kroppens celler, opdages af kon-
trolpunkterne, som sørger for at reparere 
skaderne. Men i nogle celler kan denne kon-
trol- og reparationsmekanisme svigte. 

Det sker f.eks. ved, at der udvælges celler, 
som er muteret for p53 oncogenet, der er af-
gørende for, at alarmsystemet virker. Sådanne 
celler kan udvikle sig til kræft. Dette koncept 
er meget vigtigt, for at vi kan forstå proces-
serne omkring dannelse af svulster og svul-
sters resistens mod behandling. 

Den første af de nævnte artikler nedenunder 
er blevet en såkaldt ’citations klassiker’ i forsk-
ningsverden, fordi artiklen allerede er blevet 
citeret i den videnskabelige litteratur meget 
ofte, og dermed nok er den mest citerede arti-
kel, som forskere i Kræftens Bekæmpelse indtil 
videre har offentliggjort.
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Fuldkorn og nordisk kost

Fuldkorn har en gavnlig effekt på en række livs-
stilssygdomme. Det gælder også kræft. Fuld-
korn er formentlig den del af kosten, der har 
det største forebyggende potentiale i forhold til 
udvikling af kræft. 

Et nordisk forskernetværk koordineret af 
forskere i Kræftens Bekæmpelse blev i 2007 
udnævnt til et nordisk ’Center of Excellence’ 
af NordForsk, et organ under Nordisk Råd. En 
betydelig bevilling fra Nordisk Råd gjorde det 
muligt at sætte fuldkorn, kræft og sundhed på 
dagsordenen 

Fuldkorns betydning for, om folk får kræft, er 
ikke særlig godt belyst i den internationale 
forskning; blandt andet fordi de fleste store 
forskningsprojekter gennemføres i USA, hvor 
fuldkorn stort set ikke indgår i kosten. 

De nordiske lande har til gengæld haft en lang 
tradition for fuldkorn i kosten, som giver en helt 
enestående mulighed for at undersøge effekten 
af en kost med og uden fuldkorn. Resultaterne 
af forskningsprogrammet, som har løbet i 

perioden 2007-2012, er i øjeblikket ved at blive 
offentliggjort. 

Den langsomme udfasning af fuldkorn, som 
igennem de seneste 10 år har præget kosten 
blandt unge mennesker i Norden, er standset, 
og fuldkorn er igen populært og i fokus, når 
sundhedsmyndighederne i de nordiske lande 
giver kostanbefalinger.
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Natarbejde anerkendt som årsag til 
brystkræft

I 2007 anerkendte Arbejdsskadestyrelsen, at 
regelmæssigt natarbejde kan være årsag til 
brystkræft, og dermed blev der for første gang 
åbnet mulighed for at få erstatning. 

Dyr og menneskers biologi har siden tidernes 
morgen været tilpasset solens 24-timers 
vekslende rytme mellem dagslys og mørke. 
For kun 130 år siden blev den elektriske pære 
opfundet, og mennesker har sidenhen benyt-
tet kunstigt lys på tidspunkter af døgnet, hvor 
der tidligere var mørkt.  

I slutningen af 1980’erne fik forskerne mistan-
ke om, at udsættelse for lys sent aften, nat 
og tidlig morgen kan medvirke til brystkræft. 
Mistanken byggede på observationer af, 
at mørkehormonet melatonin i dyreforsøg 
beskytter mod kræft, og at udsættelse for 
kunstigt lys i den normalt mørke periode 
hæmmer dannelsen af hormonet. 

Den første undersøgelse af natarbejde og 
brystkræft, som tidligere er offentliggjort af 
Kræftens Bekæmpelses forskningscenter i 
viste en cirka 50 pct. øget forekomst af bryst-
kræft i erhverv med udbredt natarbejde. 

Undersøgelsens resultater inspirerede til 
lignende undersøgelser i andre lande. 
I 2007 var der i alt otte undersøgelser af 
brystkræft og natarbejde. Fem af de syv nye 
undersøgelser støttede resultaterne i den 
danske undersøgelse. 

I 2007 vurderede International Agency for 
Research on Cancer (WHO), at skifteholdsar-
bejde, der involverer døgnrytmeforstyrrelser, 
sandsynligvis er årsag til kræft hos mennesker. 

På den baggrund er det i Danmark blevet 
muligt at få arbejdsskadeerstatning ved bryst-
kræft efter langvarigt natarbejde. I 2011 var 

der 120 kvinder, der fik tilkendt denne erstat-
ning.

Siden er der yderligere offentliggjort syv nye 
og mere detaljerede undersøgelser af forskel-
lige varianter af natarbejde og risiko for bryst-
kræft, herunder to undersøgelser fra Kræftens 
Bekæmpelse.  

Og flere undersøgelser er på vej både om 
brystkræft og andre kræftformer. Kræftens 
Bekæmpelse er fortsat blandt de førende på 
dette forskningsfelt og bidrager med under-
søgelser af ændringer i menneskers døgnryt-
megener ved langvarig natarbejde. 
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Ny opdagelse af 
proteiner i cellernes 
kontrol ved DNA-
skader

En vigtig milepæl i forskerparret Jiri Bartek og 
Jiri Lukas’ mangeårige forskning  i Kræftens 
Bekæmpelse er opdagelsen af en ny kontrol-
proces, som kroppens celler aktiverer ved 
DNA- skader. Cellerne bruger mekanismen til at 
forsinke celledeling. 

De to forskere opdagede, hvilke proteiner der 
deltager i denne proces, og hvordan de sam-
arbejder om at blokere celledelingen.
 
Denne forskning kan være med til at forbedre 
behandlingen af kræft, hvor kræftceller gøres 
mere følsomme overfor bestråling (radioterapi), 
ligesom man bedre kan udvælge, hvilke pa-
tienter som har størst gavn af radioterapi. 
Disse forskningsresultater er blevet publiceret 
i nogle af verdens førende videnskabelige 
tidsskrifter.
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Opdagelse af 
sejlivede kræftcel-
ler med stamcelle-
egenskaber

Det lykkedes forskere i Kræftens Bekæmpelse 
i tæt samarbejde med Rigshospitalet at spore 
kræftceller, som ligner stamceller i frisk væv fra 
seks ud af 120 brystkræftpatienter. 

Det har forstærket mistanken om, at det netop 
er de stamcellelignende kræftceller, som har en 
særlig stærk evne til at overleve både kemoter-
api og strålebehandling, og som er sygdom-
mens onde rod. 

Forskerne vil nu kortlægge, hvordan disse celler 
opfører sig og finde ud af, hvorfor og hvordan 
cellerne adskiller sig fra almindelige kræftceller. 
Den viden skal bruges til at udvikle nye former 
for medicin mod kræft. Resultaterne blev of-
fentliggjort i Molecular Oncology.

Referencer
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Bivirkninger af kræftbehandling

Baggrund
På trods af forbedret medicinsk behandling 
til forebyggelse af kvalme og opkastninger er 
disse bivirkninger fortsat et udbredt problem 
blandt kræftpatienter i kemoterapi. Mens 
personalet ofte mener, at opkastninger er den 
værste bivirkning, føler patienter sig mest be-
lastet af kvalme, og op mod 75 pct. af patient-
er i kemoterapi oplever således fortsat kvalme 
på et eller andet tidspunkt i løbet af deres 
behandling. Et særligt problem, som ikke lader 
sig forebygge eller behandle medicinsk, er 
såkaldt indlært – eller forventningskvalme. 
Mellem en fjerdel og to tredjedele af patienter 
i kemoterapi udvikler indlært kvalme, som 
opstår i forskellige situationer, som minder 
patienten om sygehuset eller behandlingen. 
Træthed er en tredje udbredt og yderst bela-
stende bivirkning af kræftbehandling. 

Da en del patienter oplever disse bivirkninger 
så belastende, at de udskyder eller helt afviser 
potentielt helbredende eller livsforlængende 
behandling, og da ikke alle patienter oplever 
bivirkninger i samme omfang, er det relevant 
at udforske mulige forhold, der øger risikoen 
for at opleve bivirkninger. Mens de anvendte 
kemoterapeutiske stoffer er den vigtigste 
årsag til omfanget af bivirkninger, forklarer de 
ikke hele omfanget af virkninger. En mulighed 
er at personlighedstræk og andre psykologi-
ske faktorer kan have en betydning.

Undersøgelser
I en undersøgelse (Zachariae et al., 2007b) 
blev 125 kvinder med brystkræft bedt om 
at udfylde en række spørgeskemaer før de 
skulle påbegynde deres kemoterapi. Skema-
erne målte omfanget af angst og depressive 
symptomer samt en række psykologiske 
personlighedstræk af formodet betydning for 
oplevelsen af sansemæssige påvirkninger. De 
blev også spurgt om deres forventninger til 

omfanget af bivirkninger i løbet af behand-
lingen. Omfanget af opkastning, kvalme og 
træthed blev derefter målt efter 1., 4., 6. og 
sidste kemobehandling.  

Resultaterne viste, at kvinder med flere angst- 
og depressive symptomer, som forventede 
flere bivirkninger og som scorede højt på 
personlighedstrækket ”absorption” – dvs. 
evnen til at blive opslugt af og indleve sig i 
sanseoplevelser – oplevede flest bivirkninger, 
først og fremmest kvalme og træthed. I en 
anden delundersøgelse (Zachariae et al., 
2007a) af den samme gruppe patienter viste 
resultaterne, at ca. 1/3 af kvinderne udviklede 
indlært- eller forventningskvalme i løbet af 
deres behandling. Når der blev taget højde 
for typen af kemoterapi og andre medicin-
ske forhold, viste omfanget af bekymringer/
angst og personlighedstrækket absorption 
sig at være de vigtigste forhold af betydn-
ing for risikoen for at udvikle indlært kvalme. 
Mens betydningen af personlighedstræk som 
absorption ikke tidligere har været undersøgt, 
har flere undersøgelser vurderet betydningen 
af patienternes forventning til omfanget af bi-
virkninger. I en tredje undersøgelse (Colagiuri 
& Zachariae, 2010), en systematisk gennem-
gang og statistisk metaanalyse af resultaterne 
af 17 undersøgelser af betydningen af patien-
ternes forventning, pegede resultaterne på, 
at der er en tydelig og robust sammenhæng 
mellem patienternes forventninger målt før 
kemoterapien og omfanget af bivirkninger i 
løbet af behandlingen.

Sammenfatning
Sammenfattet er bivirkninger efter kemoterapi 
i form af kvalme og træthed fortsat udbredte. 
Desuden udvikler en del patienter indlærte 
bivirkninger, f.eks. kvalme, når de bliver udsat 
for påvirkninger der minder dem om syge-
huset eller behandlingen. Resultaterne peger 

Professor, dr.med. Bobby Zachariae
Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi
Onkologisk Afdeling D, Aarhus Universitetshospital 
og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet (2007)
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på, at visse personlighedstræk af betydning for 
sanse-oplevelser, flere psykiske symptomer i 
form af bekymring, angst og depression, samt 
forventninger om flere bivirkninger, alle er for-
bundet med større risiko for at opleve flere bi-
virkninger i løbet af behandlingen. En mulighed 
kunne derfor være at forsøge at påvirke patien-
ternes forventninger til bivirkninger gennem 
særligt tilpasset information. 
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Bobby Zachariae (bzach@aarhus.rm.dk)
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Fra genforandringer til 
modermærkekræft

Det er lykkedes forskere i Kræftens 
Bekæmpelse ved forsøg at efterligne den 
tidligste udvikling af modermærkekræft. Ved 
at ’slukke’ for to gener i normale pigment-
celler har forskerne forlænget levetiden af 
cellerne, som er et af de tidligste tegn på en 
spirende kræftudvikling. 

Resultatet er det første skridt til at forstå, 
hvordan forandringer i generne i den normale 
pigmentcelle driver cellerne til at udvikle sig til 
modermærkekræftceller. 

Den nye viden skal give en større forståelse af 
udvikling af modermærkekræft og åbne nye 
muligheder for at ramme kræftcellerne bedre 
i fremtiden.
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HPV-vaccinen får 
det officielle blå 
stempel

I 2006 blev den ny vaccine mod livmoderhals-
kræft omsider godkendt i Danmark. 
Den enestående mulighed for at vaccinere mod 
livmoderhalskræft kommer efter flere års inten-
siv grundforskning og kliniske afprøvninger, 
hvor mere end 18.000 kvinder – heraf cirka 
2.200 danske – har deltaget. 

Fra Danmark har professor Susanne Krüger 
Kjær fra Center for Kræftforskning været en 
del af det internationale forskerhold, som har 
gennemført de kliniske afprøvninger.

Livmoderhalskræft rammer hvert år ca. 400 dan-
ske kvinder, hvoraf halvdelen vil dø af sygdom-
men. Vaccinen forebygger smitte med to typer 
af Humant Papilloma Virus, HPV type 16 og 18, 
som overføres ved seksuel kontakt. De to typer 
HPV er ansvarlige for 70 pct. af alle tilfælde af 
livmoderhalskræft. 
Vaccinen forebygger også de svære celleforan-
dringer, som er forstadier til livmoderhalskræft. 

Hvert år bliver omkring 6.000 kvinder behandlet 
for svære celleforandringer på livmoderhalsen 
med en såkaldt keglesnitsoperation, hvor det 
syge væv bortopereres fra livmoderhalsen. 
Disse kvinder går ofte til kontrol i mere end fem 
år. Så den samlede sygdomsgevinst ved vacci-
nation er stor.
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Opdagelse af ny enzymfamilie i 
kræftceller

Forskningen i laboratoriet underledelse af pro-
fessor Kristian Helin, er fokuseret på at forstå, 
hvilke ændringer der sker i normale celler, som 
fører til, at cellerne udvikler sig til kræftcel-
ler.  Forskerne mener, at denne forståelse er en 
nødvendighed for at kunne udvikle ny medicin 
til behandling af kræft.  

Forskergruppen har i de seneste år fokuseret 
på en række proteiner – mange af dem med 
enzymatisk aktivitet – der har betydning for sty-
ringen af normale stamcellers funktion, såsom 
regulering af deres vækst og deres udvikling til 
specialiserede celler. 
  
Den forskning har ført til mange skelsættende 
videnskabelige fund inden for grundforskning-
en, som forhåbentligt også vil have betydning 
for den fremtidige kræftbehandling. Forskerne 
har bl.a. opdaget en ny enzymfamilie, der har 
evnen til at slette såkaldt epigenetisk informa-
tion fra vores celler og således har stor betyd-
ning for cellens identitet.  Resultaterne viste, 
at der var forhøjede mængder af flere af disse 
enzymer i kræftceller i forhold til normale cel-
ler. Og forskerne fremsatte en hypotese om, at 
man kunne bremse kræftcellers vækst ved at 
hæmme enzymernes funktion. 

Disse opdagelser førte til, at Kristian Helin 
sammen med forskere fra laboratoriet i 2008 
startede biotekfirmaet EpiTherapeutics (www.
epitherapeutics.dk), der udvikler såkaldte hæm-
mere af histon demetylaser (en særlig gruppe 
af enzymer) i håb om, at disse hæmmere kan 
bruges i kræftbehandling.  Forskernes senere 
beskrivelse og forståelse af disse enzymers 
funktion og opdagelsen af andre enzymer har 
styrket konceptet om, at man kan udvikle ef-
fektiv kræftmedicin mod disse såkaldte epige-
netiske enzymer. Forskerne forventer, at de 

første nye hæmmere vil blive testet i kliniske 
forsøg i 2014. 

Referencer
Cloos PAC, Christensen J, Agger K, Maiolica A, 
Rappsibler J, Antal T, Hansen KH and Helin K (2006) 
The putative oncogene GASC1/JMJD2c demethylates 
tri- and di-methylated lysine 9 on histone H3, Nature 
442, 307-311.

Christensen J, Agger K, Cloos P, Pasini D, Rose S, Sen-
nels L, Rappsilber J, Hansen KH, Salcini AE and Helin 
K (2007) RBP2 belongs to a family of demethylases 
specific for tri- and di-methylated lysine 4 on Histone 
3. Cell, 128, 1063-1076.

Agger K, Christensen J, Cloos PA, Pasini D, Rose S, 
Rappsilber J, Issaeva I, Canaani E, Salcini AE and Helin 
K (2007) UTX and JMJD3 are H3K27 demethylases 
involved in HOX gene regulation and development.  
Nature 449, 731-734.

Pasini D, Cloos PAC, Walfridsson J, Olsson L, Bukows-
ki J-P, Johansen JV, Bak M, Tommerup N, Rappsilber 
J and Helin K (2010). JARID2 regulates binding of the 
Polycomb Repressive Complex 2 to target genes in 
ES cells. Nature 464, 306-310
Williams K, Christensen J, Pedersen MT, Johansen 
JV, Cloos PAC, Rappsilber J and Helin K (2011).  TET1 
and hydroxymethylcytosine in transcription and DNA 
methylation fidelity. Nature 473, 343-348

Professor, ph.d. Kristian Helin
Direktør, Biotech Research and Innovation Centre (BRIC)
Centerleder, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Epigenetik 
Københavns Universitet (2006)



s. 152  w  Kræftens Bekæmpelses forskning  

’Brystkræftfamilier ’
og årsag til 
arvelig brystkræft

I samarbejde med forskere fra Helsinki har 
forskerne i Kræftens Bekæmpelse i løbet af 
en årrække fundet adskillige gener, som har 
forbindelse til DNA-skader og reparation af 
DNA. 

Nogle af disse forskelle i generne øger risikoen 
for arvelig brystkræft. Det første resultat viser, 
at der er flere varianter af genet, som koder for 
såkaldt kinase Chk2, som netop spiller en rolle 
for DNA-skader. 

Forskerne havde i forvejen opdaget de to bedst 
kendte gener fra denne kategori (BRCA1 og 
BRCA2) og fortsætter nu med at lede efter flere 
gener, som kan forklare, hvorfor nogle familier 
er særlig udsat for at få brystkræft. 
Man ved stadig ikke, hvilket gen der spiller en 
afgørende rolle her.

Denne forskning kan forbedre muligheden for 
at forudsige risikoen for at udvikle kræft i de 
berørte familier og hjælpe lægerne til at kunne 
rådgive bedre om en livsstil, som mindsker 
risikoen for kræft.
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Kroppens immun-
forsvar og jagten 
på ny kræftvaccine

Forskere fra Kræftens Bekæmpelse og læger fra 
Herlev Hospital er på sporet af en ny vaccine, 
som kan supplere den nuværende kræftbehan-
dling. 

Forskerne undersøger, hvordan man kan styrke 
den del af patientens immunforsvar, som kan 
genkende og dræbe kræftceller. Behandlingen 
bygger på samme princip som en traditionel 
vaccine, dog med den store forskel, at man 
prøver at bekæmpe sygdommen frem for at 
forebygge den. 

Det ser ud til, at vaccinen kan bremse ud-
viklingen af sygdommen hos en del af de 
svært syge patienter med bryst-, nyre-, eller 
modemærkekræft.

Kontakt
Center for Cancer Immun Terapi
Herlev Sygehus 
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Immunterapi – Herlev Hospital i front

Kræftens Bekæmpelse støttede oprettelsen 
af Center for Cancer ImmunTerapi (CCIT) ved 
Herlev Hospital i 2006 og har siden givet flere 
forskningsbevillinger til centeret. CCIT har 
primært til formål at udvikle immunterapi til 
behandling af kræft ved at bygge bro mellem 
basal forskning og klinisk forskning inden for 
kræftimmunterapi. 

Derfor har CCIT en forskningsprofil, der er 
ligeligt baseret på eksperimentelle og kliniske 
projekter. CCIT forsker eksempelvis i, hvordan 
immunsystemet reagerer imod kræft, og hvil-
ke defekter der er skyld i, at immunsystemet 
ikke fungerer optimalt og derved ikke gen-
kender kræftceller og slår dem ihjel. Desuden 
forskes i kræftvacciner og cellebaseret immun-
terapi med dendritiske celler og T-celler.

CCIT har en national funktion og er det eneste 
sted i Danmark, der har fuldstændig fokus 
på kræft immunologi og immunterapi som 
forskningsområde. CCIT har opbygget et bredt 
sam-arbejde både lokalt, nationalt og interna-
tionalt og er allerede i løbet af de få år, centret 
har eksisteret, etableret som et af de førende 
centre inden for området på europæisk 
niveau.

Udover at CCIT har fokus på forskning 
der besvarer væsentlige videnskabelige 
spørgsmål, er det også et mål at give patienter 
adgang til efterspurgte eksperimentelle be-
handlinger gennem kliniske forsøg. 
Det er således af højeste prioritet, at forsk-
ningen hurtigst muligt føres ud i klinikken som 
et behandlingstilbud til patienterne. Det be-
tyder, at resultater fra immunologiske studier 
i laboratoriet inden for måneder kan tilbydes 
patienterne som en klinisk afprøvning. 

CCIT arbejder målrettet for hurtig klinisk im-
plementering af nye immunterapier f.eks. blev 
en type behandling mod modermærkekræft 
tilbudt i klinikken kun 3 uger efter offentlig-

gørelse af fase 3 data. Yderligere har CCIT 
som det første center i Europa etableret 
den avancerede T-celle terapi mod moder-
mærkekræft, der har bredt sig, i klinikken. I 
løbet af de sidste 3 år har Centeret iværksat 3 
typer af immunterapi med banebrydende be-
handlingspotentiale mod modermærkekræft. 

Siden 2005 har CCIT gennemført adskillige 
kliniske forsøg med behandling af over 200 
patienter. Det er et mål for CCIT at udvikle 
immunterapi til et bredt spektrum af kræft-
patienter, og der er således studier inden for 
både myelomatose, myeloproliferative neo-
plasier, modermærke-, lunge-, nyre-, bryst- og 
prostatakræft. CCIT har været ophav til sam-
menlagt 7 gennemførte kliniske behandlings-
forsøg, 5 igangværende og 2 under opstart. 
Forskningen spænder over peptidvacciner, 
dendritcellevacciner og T-celleterapi. Den 
eksperimentelle behandling kombineres med 
standard behandling som f.eks. kemoterapi 
med det formål at øge det samlede behand-
lingsresultat

T-celle terapi udgør et væsentligt fokus-
område på CCIT. Denne form for forsøgsbe-
handling, der er udviklet ved National Institute 
of Health (NIH) i USA, har vist imponerende 
resultater i behandling af patienter med frem-
skreden modermærkekræft. De komplekse 
laboratorietekniske metoder er via samarbejde 
med NIH blevet etableret på CCIT som et af 
meget få steder i verden udenfor NIH, hvor 
dette er lykkedes. Forsøgsbehandlingen er 
efterfølgende implementeret i klinikken og 
ud af de første behandlede patienter har flere 
allerede haft så god effekt af behandlingen, 
at alle tegn på deres udbredte sygdom er 
forsvundet. 

Center for Cancer ImmunTerapi ved 
Herlev Hospital (2006)
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Kræftceller dræbes indefra 
af deres egne giftige lysosomer

Forskere fra Kræftens Bekæmpelse har fundet 
frem til en aktivitet i kræftceller, der kan vise sig 
at være cellernes svage punkt. Skrøbeligheden 
ligger i kræftcellernes mange lysosomer, der er 
små sække fyldt med celledræbende enzymer. 

Forskerne er kommet på sporet af nye behand-
lingsmetoder, som kan få sækkene til at lække 
i kræftcellerne, så celledræbende enzymer kan 
myldre ud i kræftcellerne og dræbe cellerne 
indefra. 

Foreløbig eksperimenteres der med denne pro-
ces i laboratoriet, men hvis det lykkes at over-
føre det samme princip til mennesker, kan det 
blive en ny revolutionerende måde at behandle 
kræft på.
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Sjusk med anmeldelse af arbejdsskader 
ved Kræftens Bekæmpelse

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde til 
Arbejdsskadestyrelsen, hvis en kræftsygdom 
kan relateres til patientens tidligere arbejde. 
Det sker dog ikke altid, viste en undersøgelse 
fra Center for Kræftforskning og Arbejds-
skadestyrelsen i 2005. 

Kun lidt over halvdelen af tilfældene af lunge-
hindekræft (mesoteliom) blev anmeldt i perio-
den fra 1994 til 2002 som arbejdsbetingede 
sygdomme, selvom man ved, at mere end 90 
pct. af disse sygdomme skyldes, at personen 
har været udsat for asbest på arbejdspladsen. 

Samme tendens så man også i forbindelse 
med en anden kræftsygdom med tæt 
forbindelse til arbejdet, nemlig kræft i næse- 
og bihuler. Omregnet i tal betyder det, at cirka 
50 personer om året, som er ramt af en af de 
to kræftformer, ikke får den erstatning, som 
de ifølge loven er berettigede til. 

Når anmeldehyppigheden er så lav for vel-
kendte erhvervsbetingede kræftsygdomme, 
kan man ifølge forskerne frygte, at det står 
værre til med de kræftformer, hvor der ikke er 
påvist en lige så klar relation til arbejdsmiljøet. 
Man skønner, at imellem 1.000 og 1.500 
kræfttilfælde om året er arbejdsbetingede. 
Når kræftdiagnosen stilles, bør lægen derfor 
altid overveje, om patientens erhverv kan have 
spillet ind på udviklingen af kræftsygdommen. 

Arbejdsskadestyrelsen har efterfølgende fået 
lovhjemmel til at hente særlige kræftdiagno-
ser direkte i Cancerregisteret, hvis der er en 
høj sandsynlighed for en erhvervsmæssig 
sammenhæng, således at styrelsen i henvend-
elsen til patienten kan spørge, om patienten 
ønsker sagen vurderet i styrelsen med henblik 
på en eventuel erstatning.
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Palliative teams – på hjemmebesøg 
hos kræftpatienterne

De såkaldte palliative (lindrende behandling) 
teams på sygehusene, som siden 1999 har 
været en del af den lindrende behandling af 
kræftpatienter, er blevet positivt modtaget af 
både patienter, pårørende og behandlere. Det 
viser resultatet af en stor undersøgelse, som 
bekræfter, at de palliative teams er et værdifuldt 
supplement inden for sundhedsvæsenet. 

Formål 
I 1999 blev det første palliative team, der udgik 
fra et hospital, oprettet på Bispebjerg Hospital. 
Det palliative team skulle fungere som et sup-
plement til den praktiserende læge og hjem-
meplejen ved at komme hjem til alvorligt syge 
kræftpatienter, der gerne ville opholde sig i 
eget hjem. Formålet med forskningsprojektet 
var at finde ud af, hvordan det nye initiativ blev 
oplevet af patienter, pårørende, praktiserende 
læger og hjemmeplejen.

Metode
Der blev udført interviews med og udsendt 
spørgeskema til de fire grupper, og samtidig 
blev patienternes livskvalitet undersøgt.

Resultater
Patienter, pårørende, praktiserende læger 
og personalet i hjemmeplejen var alle meget 
tilfredse med det palliative teams besøg i hjem-
met og med samarbejdet. Patienterne oplevede 
en øget tryghed, og alle parter værdsatte det 
palliative teams ekspertviden, som også med-
virkede til at opkvalificere praktiserende læger 
og hjemmepleje. Patienterne oplevede bl.a., at 
deres situation omkring smerter blev forbedret.

Perspektiv
Undersøgelsen bekræftede, at palliative teams 
var et værdifuldt supplement til det øvrige 
sundhedsvæsen. Efterfølgende er der indført 
palliative teams i hele landet.
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Supportive Care in Cancer 2006; 14: 1232-1240.

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Grønvold
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet  
samt Palliativ Medicinsk Afdeling, 
Bispebjerg Hospital (2005)
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Dræber T-celler 
mod kræft

Kræftpatienters immunforsvar har evnen til at 
dræbe kræftceller, men immunforsvaret er ikke 
altid stærkt nok til at bekæmpe sygdommen. 
Derfor leder forskerne efter en metode til at 
forstærke immunforsvaret og genskabe den ef-
fektive evne til at gøre det af med kræftceller. 

Forskerne har undersøgt blodprøver fra patien-
ter med brystkræft, bugspytkirtelkræft og 
forskellige leukæmier. Her er det lykkedes at 
isolere og aktivere såkaldte dræber T-celler, der 
kan slå kræftcellerne ihjel. 

Det kan komme mange kræftpatienter til gode, 
hvis det lykkes at overføre det enkle princip fra 
laboratoriet til patienten på hospitalet. De første 
forsøg på patienter blev indledt i 2005.

Kontakt
Center for Cancer Immun Terapi
Herlev Sygehus

Herlev Sygehus og 
Center for Kræftforskning 
Kræftens Bekæmpelse (2005)
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Cyster afslører 
brystkræft

Forskere i Kræftens Bekæmpelse har opdaget, 
at de cyster, som hyppigt findes i kvinders 
bryster, har indtil flere fælles karaktertræk med 
en meget sjælden form for brystkræft. 

Det understøtter en formodning om, at kvind-
ers cyster i sjældne tilfælde kan udvikle sig til 
brystkræft. 
Opdagelsen kan i fremtiden bruges til at 
forebygge ved at udpege og fjerne de sjældne 
cyster, som på længere sigt frygtes at udvikle 
sig til brystkræft.

Referencer
Celis JE, Gromov P, Moreira JM, Cabezon T, Friis 
E, Vejborg IM, Proess G, Rank F, Gromova I. 
Apocrine cysts of the breast: biomarkers, origin, 
enlargement, and relation with cancer pheno-
type. Mol Cell Proteomics 2006 Mar;5(3):462-83.

Center for Cancer ImmunTerapi ved 
Herlev Hospital (2005)



s. 162  w  Kræftens Bekæmpelses forskning  



 Kræftens Bekæmpelses forskning  w  s. 163       

Ny viden om 
genskader

Forskere har opdaget flere skadede gener, som 
spiller en vigtig rolle for udviklingen af sygdom-
me som modermærkekræft, lymfekræft og 
kræft i æggestokkene. F.eks. viste forskerne, at 
melanomceller (modermærkekræft) er afhæng-
ige af den såkaldte B-RAF mutation for at 
udvikle sig til kræftceller. 
Der er i øvrigt senere udviklet medicin, der 
rammer denne mutation og har en stor posi-
tiv effekt på patienter, hvor kræften spreder 
sig. Kortlægningen af disse gener er blevet et 
vigtigt våben i kampen mod en lang række 
kræftsygdomme.

Referencer
Christensen C, Guldberg P. Growth factors rescue cu-
taneous melanoma cells from apoptosis induced by 
knockdown of mutated (V 600 E) B-RAF. Oncogene 
2005 Sep 15;24(41):6292-302.

Burns JS, Abdallah BM, Guldberg P, Rygaard J, 
Schrøder HD, Kassem M. Tumorigenic heterogeneity 
in cancer stem cells evolved from long-term cultures 
of telomerase-immortalized human mesenchymal 
stem cells. Cancer Res 2005 Apr 15;65(8):3126-35.

Curwen GB, Winther JF, Tawn EJ, Smart V, White-
house CA, Rees GS, Olsen JH, Guldberg P, Rech-
nitzer C, Schrøder H, Bryant PE, Sheng X, Lee HS, 
Chakraborty R, Boice JD. G(2) chromosomal radiosen-
sitivity in Danish survivors of childhood and adoles-
cent cancer and their offspring. Br J Cancer 2005 Oct 
31;93(9):1038-45.

Olesen LH, Aggerholm A, Andersen BL, Nyvold CG, 
Guldberg P, Norgaard JM, Hokland P. Molecular typ-
ing of adult acute myeloid leukaemia: significance of 
translocations tandem duplications, methylation, and 
selective gene expression profiling. Br J Haematol 
2005 Nov;131(4):457-67.

Olesen LH, Nyvold CG, Aggerholm A, Norgaard JM, 
Guldberg P, Hokland P. Delineation and molecular 
characterization of acute myeloid leukemia patients 
with coduplication of FLT3 and MLL. Eur J Haematol 
2005 Sep;75(3):185-92

Center for Kræftforskning 
Kræftens Bekæmpelse (2005)
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Medicin mod depressioner dræber 
kræftceller

Forskere fra Kræftens Bekæmpelse har i 
samarbejde med medicinalfirmaet Lundbeck 
opdaget, at Lundbecks medicin Siramesine, 
som bruges til at dæmpe angst, også kan 
dræbe kræftceller, hvor den traditionelle 
kræftbehandling ikke virker.
Nervemedicinen påvirker cellernes lysosomer, 
som er små sække i cellerne med et indhold 
af fordøjelsesenzymer, der nedbryder cellens 
affaldsprodukter. 

Nervemedicinen gør, at enzymerne forlader 
deres faste plads i lysosomerne og spreder sig 
rundt i hele kræftcellen. Det har den konse-
kvens, at kræftcellen på en måde æder sig selv 
op indefra og ender med at dø.
 
De første resultater fra dyreforsøg viser, at 
nervemedicinen forhindrer vækst af kræftsvul-

ster. Hvis flere forsøg falder positivt ud, kan 
patientforsøg hurtigt blive en realitet, fordi 
medicinen fra Lundbecks tidligere forsøg på 
mennesker med psykiske lidelser ikke havde 
nogen nævneværdige bivirkninger.
Resultatet blev offentliggjort i det videnskabe-
lige tidsskrift Cancer Research.

Referencer
Fehrenbacher N, Jäättelä M. Lysosomes as tar-
gets for cancer therapy. Cancer Res 2005 Apr 
15;65(8):2993-5.

Marie Stampe Ostenfeld, Nicole Fehrenbacher, 
Maria Høyer-Hansen,Christian Thomsen, Thomas 
Farkas, and Marja Jäättelä. Effective Tumor Cell 
Death by α-2 Receptor Ligand Siramesine Involves 
Lysosomal Leakage and Oxidative Stress. Cancer 
Res October 1, 2005 65; 8975

Center for Kræftforskning 
Kræftens Bekæmpelse (2005)
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Hormonbehandlinger og brystkræft

Kvinders brug af hormonbehandling ved gener 
i overgangsalderen var foruden alkohol (se 
nedenfor) en del af den livsstil, der blev sat i 
forbindelse med kræft, da Kost, kræft og hel-
bred undersøgelsen skulle udnyttes. 

I 1990´erne og omkring årtusindskiftet blev 
hormonbehandling anvendt af rigtig mange 
kvinder for at lette gener og sygdomme i 
form af hedeture og knogleskørhed i og efter 
overgangsalderen. Man skønner, at forbruget 
toppede i 1999, hvor flere end 20 millioner 
kvinder i den vestlige verden var i behandling. 

Kost, kræft og helbred var blandt de første 
undersøgelser, der kunne give præcise oplys-
ninger om brug af hormoner i overgangsalder-
en. Undersøgelsen viste, at en igangværende 
hormonbehandling næsten fordoblede kvind-
ens risiko for brystkræft. 

Og i det følgende år iværksatte forskerne en 
supplerende undersøgelse. Baseret på oplys-
ninger i receptdatabasen for Nordjylland og 
Cancerregisteret fulgte forskerne 78.380 kvind-
er, som i perioden 1989-2002 havde fået såkaldt 
HRT (Hormone replacement therapy).  

I denne undersøgelse så man tilsvarende en 
fordobling af risikoen for brystkræft hos kvinder 
i aktuel behandling med de typer af hormonbe-
handling, som var forbundet med den højeste 
risiko. Den forøgede risiko så man alene blandt 
kvinder over 50 år. Særlig bemærkelsesværdigt 
var det også, at risikoen var faldet og normali-
seret, allerede 5 år efter kvinden ophørte med 
hormonbehandlingen.

Siden har både lægernes og befolkningens syn 
på hormonbehandling til kvinder i overgangs-
alderen ændret sig væsentligt; der er nu langt 
færre kvinder, der tager hormoner, og hvor 
hormonbehandling alligevel er nødvendigt, 
afkortes perioden mest muligt. Forløbet er et 
godt eksempel på forskningsresultater, som 

markant ændrer adfærden blandt de læger, der 
ser patienterne og udskriver medicin. 

Referencer
Tjønneland A, Christensen J, Thomsen BL, Olsen 
A, Overvad K, Ewertz M, Mellemkjær L. Hormone 
replacement therapy in relation to breast carcinoma 
incidence rate ratios: a prospective Danish cohort 
study. Cancer 2004; 100: 2328-37.

Ewertz M, MellemkjærL, Poulsen AH, Friis S, Sørensen 
HT, McLaughlin JK, Olsen JH. Hormone use for 
menopausal symptoms and use of breast cancer. Br J 
Cancer 2005; 92: 1293-7.

Center for Kræftforskning 
Kræftens Bekæmpelse (2004)
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Nyt antistof bremser 
kræftcellers vokse-
værk

Forskerne har udviklet et antistof, som delvis 
kan forhindre kræft i at vokse og sprede sig. 
Det viser resultater foreløbigt kun lavet i 
dyreforsøg. Antistoffet er rettet mod proteinet 
S100A4, som hjælper kræft til at sprede sig. 
Kræftceller spreder sig bl.a. ved at nedbryde 
det væv, som omgiver cellerne og samtidig 
øge blodtilførslen. 

I samarbejde med det amerikanske biotek-
firma Prolifia har forskerne udviklet et antistof, 
som kan binde sig til og ødelægge S100A4 
proteinets funktion, og stoffet virker. I de 
første forsøg har man dog ikke fået bugt med 
alle de kræftfremmende S100A4 proteiner. 
Derfor har man nu startet en ny produktion 
af endnu et antistof, der skal hjælpe med at 
blokere for den sidste rest af de kræftfrem-
mende proteiner. 

Det forventes ikke, at en antistofbehandling 
af mennesker vil kunne stå alene, men vil 
sandsynligvis kræve en kombinationsbehand-
ling med f.eks. kemoterapi.

Opdagelsen blev offentliggjort i to internatio-
nale tidsskrifter i 2004.

Kontakt

Center for Kræftforskning
Kræftens Bekæmpelse 

Center for Kræftforskning 
Kræftens Bekæmpelse (2004)
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Kræftcellers svage 
punkt: lysosomerne

Forskere har opdaget, at kræftceller indeholder 
mange små sække fyldt med celledræbende en-
zymer, og hvis sækkene lækker, begår kræftcel-
lerne selvmord.

En ny målrettet behandling, der får kræftcel-
lernes sække til at lække, har vist sig meget 
effektiv. 

I første omgang har man dog kun positive 
resultater fra dyreforsøg. Opdagelsen åbner 
mulighed for at angribe kræftceller fra en helt 
ny vinkel.

Resultater
Olsson T, Hansson O, Nylandsted J, Jäättelä M, 
Smith ML, Wieloch T. Lack of neuroprotection 
by heat shock protein 70 overexpression in a 
mouse model of global cerebral ischemia. Exp 
Brain Res 2004 Feb;154(4):442-9.

Jäättelä M, Cande C, Kroemer G. Lysosomes and 
mitochondria in the commitment to apoptosis: 
a potential role for cathepsin D and AIF. Cell 
Death Differ 2004 Feb;11(2):135-6.

Jäättelä M. Multiple cell death pathways as 
regulators of tumour initiation and progression. 
Oncogene 2004 Apr 12;23(16):2746-56.

Nylandsted J, Jäättelä M. [Heat shock protein 
70: an important survival factor for cancer cells]. 
Ugeskr Laeger 2004 Sep 6;166(37):3184-6.

Seidelin JB, Jäättelä M, Nielsen OH. Continuous 
interferon-gamma or tumor necrosis factor-
alpha exposure of enterocytes attenuates cell 
death responses. Cytokine 2004 Aug 21;27(4-
5):113-9.

Center for Kræftforskning 
Kræftens Bekæmpelse (2004)
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Opdagelsen af nyt gen ved 
modermærkekræft

Forskere i Kræftens bekæmpelse har kortlagt 
et nyt gen, der fremmer udviklingen af moder-
mærkekræft. Det kan danne grundlag for flere 
forskningsprojekter og blive et vigtigt våben i 
kampen mod sygdommen.

Referencer
Worm J, Christensen C, Grønbæk K, Tulchinsky E, 
Guldberg P. Genetic and epigenetic alterations of 
the APC gene in malignant melanoma. Oncogene 
2004 Jul 1;23(30):5215-26.

Center for Kræftforskning 
Kræftens Bekæmpelse (2004)
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Alkohol øger risiko for brystkræft

Alkohols betydning for udvikling af brystkræft 
hos kvinder var et af de allerførste emner, 
som blev taget op af forskerne i Kræftens 
Bekæmpelse i befolkningsundersøgelsen Kost, 
kræft og helbred. 

I Danmark drikker kvinder mere alkohol end 
kvinder i de fleste andre vestlige lande, og det 
høje forbrug blandt danske kvinder var mis-
tænkt for at være en del af årsagen til den høje 
forekomst af brystkræft blandt kvinder efter 
overgangsalderen i Danmark. 

Forskerne gik derfor i gang med at undersøge  
mistanken blandt de næsten 30.000 kvinder, 
som deltog i Kost, kræft og helbred-under-
søgelsen. Og resultatet var klart: Hver ekstra 
daglig genstand alkohol udløste en cirka 10 pct. 
højere forekomst af brystkræft. 
Forskerne gentog analyserne i en fælles euro-
pæisk undersøgelse af cirka 300.000 kvinder 
fra Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Frankrig, 
England, Italien, Spanien og Grækenland. Her 
fandt forskerne samme risikomønster. 
Bl.a. på baggrund af de danske og fælles euro-
pæiske resultater valgte Sundhedsstyrelsen i 
2010 at ændre anbefalingerne til det maksimale 
indtag af alkohol. 

Anbefalingerne blev sat ned fra de hidtidige 
21 genstande om ugen for mænd og 14 for 
kvinder til 14 genstande om uge for mænd og 7 
genstande for kvinder. 

Efterfølgende har forskerne undersøgt alkohols 
indvirkning på forløbet af brystkræftsygdom-
men. Her viser det sig desværre også, at kvinder 
med stort alkoholforbrug oftere får tilbagefald 
af brystkræft efter deres første operation.

Referencer
Tjønneland A, Thomsen BL, Stripp C, Christensen J, 
Overvad K, Mellemkjær L, Grønbæk M, Olsen JH. Al-
cohol intake, drinking patterns and risk of postmeno-
pausal breast cancer in Denmark: a prospective study. 
Cancer Causes Control 2003; 14: 277-84.

Tjønneland A, Christensen J, Olsen A, et al. Alcohol 
intake and breast cancer risk: the European Prospec-
tive Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). 
Cancer Causes Control 2007; 18: 361-73. 

Tjønneland A. Lifestyle risk factors for breast cancer 
(doctoral thesis). Danish Cancer Society 2008.  

Center for Kræftforskning 
Kræftens Bekæmpelse 
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Forsøg med at stoppe sejlivede 
kræftceller, som overlever behandling

Det har længe været et stort problem i 
kræftbehandlingen, når kræftceller bliver 
modstandsdygtige over for behandling med 
antiøstrogener. 
Antihormonbehandling er den mest alminde-
lige behandling hos brystkræftpatienter (f.eks. 
tamoxifen). 

Forskere har opdaget, at modstandsdygtige 
brystkræftcellers uhæmmede vækst i labora-
toriet havde en tendens til at blive bremset, 
når man gik over til en ny type behandling, 
som f.eks. brug af et stof, som ligner D-vita-
min.

Der var i første omgang kun tale om labora-
torieforsøg. Men hvis forsøg på dyr viser 
den samme tendens, kan det blive et vigtigt 
supplement til den nuværende behandling af 
brystkræft hos mennesker.

Referencer
Christensen GL, Jepsen JS, Fog CK, Christensen IJ, 
Lykkesfeldt AE. Sequential versus combined treat-
ment of human breast cancer cells with anties-
trogens and the vitamin D analogue EB1089 and 
evaluation of predictive markers for vitamin D treat-
ment. Breast Cancer Res Treat 2004 May;85(1):53-
63.

Berstein LM, Zheng H, Yue W, Wang JP, Lykkesfeldt 
AE, Naftolin F, Harada H, Shanabrough M, Santen 
RJ. New approaches to the understanding of ta-
moxifen action and resistance. Endocr Relat Cancer 
2003 Jun;10(2):267-77.

Berstein LM, Zheng H, Yue W, Wang JP, Lykkesfeldt 
AE, Naftolin F, Harada H, Shanabrough M, Santen 
RJ. New approaches to the understanding of ta-
moxifen action and resistance. Endocr Relat Cancer. 
2003 Jun;10(2):267-77.

Center for Kræftforskning 
Kræftens Bekæmpelse 
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Protein Hsp70 beskytter kræftcellerne 
mod kroppens eget forsvar

Forskerne har opdaget et nyt protein Hsp70, 
der hjælper kræftceller til bedre til at overleve 
kroppens naturlige forsøg på at bekæmpe kræft 
og som modstår kræftbehandling. For at løse 
problemet udviklede forskerne en særlig teknik, 
hvor de fjernede Hsp70 proteinet fra kræftceller 
i laboratoriet og ved kræftsvulster på dyr.  

Forskerne forventede, at kræftcellerne blev 
mere følsomme over for traditionel behandling, 
men til deres store overraskelse behøvede de 
hverken kemoterapi eller stråler: Kræftcellerne 
i laboratoriet døde af sig selv (begik selvmord, 
også kaldet apoptose), og kræftsvulsterne i 
forsøgsdyrene blev mindre. Normale celler blev 
derimod ikke påvirket af behandlingen.

I 2003 arbejdede forskerne videre med at udvik-
le behandlingen i håb om, at samme princip på 
sigt kan bruges til at forbedre kræftbehandling-
en af mennesker. 

Forskerne har blandt andet opdaget, at kræft-
celler har et skjult ’dødspotentiale’, som 
forhåbentlig kan udnyttes. De skjulte dødsmu-
ligheder ligger i kræftcellernes lysosomer (små 
væskefyldte sække i cellen). Forskerne vil nu 
undersøge, hvordan man kan påvirke denne 
proces.

Referencer
Jäättelä M, Tschopp J. Caspase-independent 
cell death in T lymphocytes. Nat Immunol 2003 
May;4(5):416-23.

Nylandsted J, Gyrd-Hansen M, Danielewicz A, Fehren-
bacher N, Lademann U, Høyer-Hansen M, Weber E, 
Multhoff G, Rohde M, Jäättelä M. Heat shock protein 
70 promotes cell survival by inhibiting lysosomal 
membrane permeabilization. J Exp Med 2004 Aug 
16;200(4):425-35.

Gyrd-Hansen M, Nylandsted J, Jäättelä M. Heat Shock 
Protein 70 Promotes Cancer Cell Viability by Safe-
guarding Lysosomal Integrity. Cell Cycle 2004 Dec 
6;3(12).
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Bremseklods mod 
spredning af kræft

Forskerne fundet et protein, Mts-1 (S100A4), 
som hjælper kræftcellerne til at sprede sig 
(metastasere) ved at nedbryde det væv, som 
omgiver kræftcellerne og øge blodtilførslen til 
kræftcellerne. 
Uden blodtilførsel bliver kræftsvulster ikke 
større end 2 mm.
 
Det lykkedes forskerne at udvikle et antistof, 
som kan binde sig til og ødelægge Mts-1 
proteinets funktion. 

Dyreforsøg har vist, at antistoffet kan 
forhindre kræftsvulster i at vokse. Det giver 
håb om, at man kan udvikle en ny form for be-
handling af kræftpatienter, som bygger på det 
samme princip: at blokere de proteiner, som 
øger kræftcellers evne til at sprede sig.

Center for Kræftforskning 
Kræftens Bekæmpelse 
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Bedre diagnoser 
af bryst- og 
blærekræft

Forskerne arbejder på at udvikle en metode til 
at stille en tidlig og præcis diagnose for blære- 
og brystkræftpatienter.  

I 2003 har man fokuseret på at finde de spor, 
som kræftsygdomme også efterlader i kroppen. 
Forskerne har bl.a. opdaget en væske, TIF (tu-
mor interstitial fluid), som findes i kræftsvulster 
fra blære- og brystkræftpatienter. 

Næste skridt er at analysere væskens indhold 
af proteiner i håbet om at finde markører, som 
kun findes hos kræftpatienter. Det vil være det 
første store skridt i retning af en fintfølende 
diagnosemetode, som igen vil øge chancen for, 
at patienten bliver behandlet i tide og får den 
rigtige behandling.

Referencer
Celis JE, Gromov P, Cabezon T, Moreira JM, Ambar-
tsumian N, Sandelin K, Rank F, Gromova I. Proteomic 
characterization of the interstitial fluid perfusing the 
breast tumor microenvironment: a novel resource for 
biomarker and therapeutic target discovery. Mol Cell 
Proteomics 2004 Apr;3(4):327-44.
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En verdens-
sensation: Et kig 
ind i en kræftcelle

I 2003 ryddede et af verdens førende tidsskrif-
ter, Nature Cell Biology, forsiden til fordel 
for et billede fra arbejdet i en af Kræftens 
Bekæmpelses forskningsafdelinger, hvor man 
arbejdede med cellevækst og kræft.  Billedet 
forestiller to levende kræftceller, hvor den ene 
har en selvlysende grøn stribe. 

Opmærksomheden skyldtes, at forskerne i 
afdelingen som de første i verden har kig-
get ind i levende kræftceller og set, hvilke 
proteiner der kan få kræftceller til at overleve 
strålebehandling. 

Det er forskernes håb, at dette specielt kon-
struerede mikroskop kan bruges til at iden-
tificere særlige stoffer, som kan bremse de 
proteiner, der får kræftcellerne til at overleve 
strålebehandlingen.

Referencer
Lukas C, Falck J, Bartkova J, Bartek J, Lukas J. 
Distinct spatiotemporal dynamics of mammalian 
checkpoint regulators induced by DNA damage. 
Nat Cell Biol 2003 Feb 24;5:255-60.
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På vej mod vaccine 
mod kræft

I 2003 fortsatte forskerne i Kræftens 
Bekæmpelse med at lede efter særlige proteiner 
(anti-gener) på kræftcellers overflade. Disse 
proteiner er afgørende for, at immunforsvaret 
kan få øje på kræftcellerne. 

Forskerne har især fokus på nogle antigener, 
der også spiller en vigtig rolle for kræftcellers 
vækst og overlevelse. Forskerne har i samarbej-
de med danske og udenlandske kræftlæger 
fundet og beskrevet flere kræftantigener. 

På basis af dette arbejde blev der i 2003 indledt 
forsøg med en såkaldt behandlende vaccination 
mod kræft på universitetshospitalet i Würz-
burg i Tyskland. Forsøgsbehandlingen omfatter 
patienter med tyktarmskræft, livmoderhals-
kræft, ondartet modermærkekræft og bugspyt-
kirtelkræft. 

Forskerne vil herefter undersøge de vaccinerede 
patienters blodprøver for at se, om immunfor-
svaret er blevet bedre til at genkende kræftcel-
ler og slå dem ihjel.

Center for Kræftforskning 
Kræftens Bekæmpelse 
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Biobanken leverer masser af ny viden 
om kræft

Kræftens Bekæmpelse har med bidrag fra 
tusindvis af danskere opbygget en stor og 
unik biobank. Grundlaget blev lagt i 1993, 
hvor 57.000 danske mænd og kvinder gik med 
i befolkningsundersøgelsen Kost, kræft og 
helbred. 

De mange tusinde danskere gav detaljerede 
oplysninger omkring deres livsstil og kostva-
ner, ligesom der blev nedfrosset prøver af 
blod, urin og fedtvæv fra alle deltagerne. 
Den store biobank er meget værdifuld for 
forskerne og har givet mulighed for at under-
søge og opdage nye sammenhænge mellem 
kostvaner, livsstil og kræft. 

Kost, kræft og helbred kohorten har siden 
2002 dannet grundlag for mere end 500 for-
skellige forskningsprojekter. Nogle er udført 
af Kræftens Bekæmpelses egne forskere, men 
biobanken bliver også brugt af en lang række 
andre forskere i både Danmark og i udlandet. 

Eksempelvis indgår informationerne fra Kost, 
kræft og helbred i verdens største befolk-
ningsundersøgelse (EPIC), som er baseret på 
informationer og blodprøver fra mere end 
500.000 europæere. 

En gang i mellem er selv dette meget store 
studie dog ikke tilstrækkeligt til at undersøge 
risiko for sjældne sygdomme eller betydning-
en af sjældne genetiske variationer. 

Derfor indgår Kost, kræft og helbred også som 
en vigtig medspiller, når de bedste befolk-
ningsundersøgelser i verden bliver lagt sam-
men; i samarbejde med de dygtigste forskere 
fra USA, Asien og Europa giver det forskerne i 
Kræftens Bekæmpelse mulighed for at udføre 
forskningsprojekter, ingen andre kan gøre 
efter.  

Referencer
Tjønneland A, Olsen A, Boll K, Stripp C, Christensen 
J, Engholm G, Overvad K. Study design, exposure 
variables, and socioeconomic variables of partici-
pation in Diet, Cancer and Health: A population-
based prospective cohort study of 57,053 men and 
women in Denmark. Scand J Publ Health 2007; 35: 
432-41 
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Egen produktion af 
celler til forskning

Forskerne har fokus på såkaldte monoklonale 
antistoffer til differentialdiagnose og kræftfor-
skning. 

Gennem de sidste 10 år har forskerne produc-
eret en stor samling af celler, de såkaldte hybri-
domer, som udvikler monoklonale antistoffe
r mod forskellige humane proteiner, som er 
relevante for kræft. 

Det er vigtigt at bemærke, at hybridomerne, 
som producerer disse værdifulde reagenser, 
er udødelige, således at de kan anvendes som 
værktøjer indenfor diagnose og forskningsar-
bejdet og benyttes af verdens kræftforskere og 
patologer. 

Et eksempel er forskningscentrets monoklonale 
antistoffer mod cyclin D1, som er et vigtigt 
onkogen og en regulator for cellecyklus. 

Det bliver brugt i vid udstrækning til differen-
tialdiagnose af humant B-celle lymfom, specielt 
identifikationen af den mere aggressive type, 
kendt som mantle celle lymfom, som kræver en 
mere robust behandling. Lymfomet har et højt 
niveau af cyclin D1, som er let at detektere med 
de pågældende monoklonale antistoffer.

Referencer
Lukas J, Jadayel D, Bartkova J, Nacheva E, Dyer MJS, 
Strauss M, Bartek J: BCL-1/cyclin D1 oncoprotein 
oscillates and subverts the G1 phase control in B-cell 
neoplasms carrying the t(11;14)translocation. Onco-
gene 9:2159-2167, 1994.

De Boer CJ, Schuuring E, Dreef E, Peters G, Bartek J, 
Kluin PM, van Krieken JHJM: Cyclin D1 protein analy-
sis in the diagnosis of mantle cell lymphoma. Blood 
86:2715-2723, 1995.
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Sejlivede brystkræftceller kan dræbes 
ved at skifte til ny behandling

Patienter, der får tilbagefald under behandling 
med antiøstrogenet tamoxifen, kan have gavn 
af behandling med anden type antiøstrogen.
Det kvindelige kønshormon østrogen er en 
vigtig stimulator for væksten af hovedparten 
af brystkræftsvulsterne. Patienter med østro-
genstimuleret brystkræft har gavn af anti-
hormonbehandling. Det kan f.eks. være med 
et anti-østrogen, der blokerer for, at østrogen 
kan stimulere kræftcellernes vækst.
 
Et stort problem er dog, at mange patienter 
udvikler resistens mod antihormonbehand-
lingen. 

Forskerne i Kræftens Bekæmpelse var blandt 
de allerførste forskergrupper, der udviklede 
cellemodelsystemer for antiøstrogen-resistent 
brystkræft. Forskerne var også blandt de 
første, der viste, at væksten i tamoxifen-re-
sistente brystkræftceller kan blokeres fuld-
stændigt, hvis de behandles med en ny type 
antiøstrogen. 

Undersøgelserne fra 1992 har medvirket til, 
at antiøstrogenet fulvestrant blev afprøvet 
på patienter, der havde fået tilbagefald med 
behandling med tamoxifen. 

I 2002 blev denne behandling godkendt af 
den amerikanske Food and Drug Administra-
tion (FDA), og i Danmark er behandlingen 
indført i 2004. 

Referencer
Lykkesfeldt, A.E. and Briand, P.: “Indirect mechanism 
of oestradiol stimulation of cell proliferation of 
human breast cancer cell lines”. Br. J. Cancer, 1986, 
53:29 35.
 
Lykkesfeldt, A.E. and Sørensen, E.K.:”Effect of es-
trogen and antiestrogens on cell proliferation and 
synthesis of secreted proteins in the human breast 
cancer cell lines MCF-7 and a tamoxifen resistant 
variant subline, AL-1”. Acta Oncol.,1992, 31:131-
138.

Lykkesfeldt, A.E., Madsen M.W. and Briand P.: “Al-
tered expression of estrogen regulated genes in a 
tamoxifen resistant and ICI 164,384 and ICI 182,780 
sensitive human breast cancer cell line, MCF-7/
TAMR-1”. Cancer Res.1994, 54:1587-1595.

Artiklen fra 1992 er omtalt gentagne gange i AE 
Wakeling: “Are breast tumours resistant to tamox-
ifen also resistant to pure antiestrogens? J. Steroid. 
Biochem. Molec. Biol. 1993, 47:107-114.

Fase 1 klinisk undersøgelse ledet af AE Wakeling 
i samarbejde med David J. DeFriend og Anthony 
Howell er publiceret i Cancer Res. 1994, 54: 408-
414, og første artikel med behandlingsresultater 
er publiceret i The Lancet 1995, 345:29-30 med 
Anthony Howell som førsteforfatter. Titlen er ”Re-
sponse to a specific antioestrogen (ICI 182780) in 
tamoxifen-resistant breast cancer”.
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Børnekræft og øget risiko for kræft 
senere i livet

Kræftens Bekæmpelse var blandt de første til 
at afklare og kortlægge risikoen for ny kræft-
sygdom efter overstået behandling for kræft 
i barne- eller ungdomsårene. Første under-
søgelse omfattede danske overlevere efter 
børnekræft, mens de følgende var baseret på 
patienter fra alle fem nordiske lande. 

Det viste sig desværre for det første, at risikoen 
for ny kræftsygdom var markant højere hos 
overlevere end hos personer uden en tidligere 
kræftsygdom, og for det andet, at der var tale 
om en livslang risiko. 

I dag ved vi, at en ny kræftsygdom er den hyp-
pigste og alvorligste komplikation til en be-
handling for kræft tidligt i livet. 

Det er en viden, som kan bruges til at modifi-
cere børnekræftbehandlingen, så den fremover 
ikke har så mange alvorlige konsekvenser.

Referencer
Olsen JH. Risk of second cancer after cancer in child-
hood. Cancer 1986; 57: 2250-4.

Olsen JH, Garwicz S, Hertz H, et al. Second malignant 
neoplasms after cancer in childhood and adoles-
cence. Br Med J 1993; 307: 1030-6.

Olsen JH, Möller T, Anderson H, et al. Lifelong cancer 
incidence in 47,697 patients treated for childhood 
cancer in the Nordic countries. J Natl Cancer Inst 
2009; 101: 806-13. 
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Stress giver ikke 
kræft

Patienter med kræft overvejer ofte, om deres 
sygdom kan skyldes stressede begivenheder 
tidligere i livet, f.eks. skilsmisse, arbejdsløshed 
eller økonomiske problemer. 

I Kræftens Bekæmpelse besluttede man i 
1997 at vurdere spørgsmålet ved hjælp af en 
landsdækkende undersøgelse af forekomsten 
af kræft hos forældre til børn med kræft. 
Forskerne fulgte 11.231 forældre fra det dan-
ske Cancerregister for nye kræfttilfælde fra det 
tidspunkt, hvor det blev klart, at deres barn 
havde en kræftsygdom.  

I årene efter blev der i forældregruppen opda-
get 1.665 kræfttilfælde; et antal som ikke var 
højere end forventet. Også risikoen i forældre-
gruppen fordelt på de enkelte kræftformer var 
normal. 

Forskernes konklusion på undersøgelsens re-
sultater var derfor, at psykologisk stress, som 
den der opstår ved frygten for tab af et barn, 
næppe påvirker risikoen for selv at få kræft.

Referencer
Johansen C, Olsen JH. Psychological stress, cancer 
incidence and mortality from non-malignant dis-
ease. Br J Cancer 1997; 75:144-8.
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Kræftrisiko ved 
højspændings-
ledninger

Før årtusindeskiftet var det danske landskab 
forholdsvis tæt pakket med højspændingsled-
ninger; især langs hovedvejene. 
Sådan er det ikke mere. I en økonomisk 
megasatsning har el-selskaberne i løbet af 
00’erne lagt stort set alle ledninger i jorden.

Undersøgelser fra bl.a. Kræftens Bekæmpelse 
rejste nemlig mistanke om, at det stærke 
elektromagnetiske felt, som omgiver luftbårne 
højspændingsledninger, kunne øge risikoen for 
leukæmi hos børn med bopæl tæt på den slags 
ledninger.
 
Udviklingen tog for alvor fart, da Verdenssund-
hedsorganisationen WHO i 2002 samlede de 
danske og udenlandske undersøgelsesresultater 
og konkluderede, at de ekstremt lavfrekvente 
magnetfelter fra højspændingsanlæg muligvis 
kunne give leukæmi hos børn (WHO’s risiko-
kategori 2B).

Referencer
Olsen JH, Nielsen A, Schulgen G. Residence near high 
voltage facilities and risk of cancer in children. Br 
Med J 1993; 307: 891-5. 

International Agency for Research on Cancer (WHO). 
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low-frequency (ELF) electric and magnetic fields. Lyon 
2002 (IARC Monographs on the Evaluation of Carci-
nogenic Risks to Humans, vol. 80.
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Kræftrisiko ved 
mineraluld?

Det spørgsmål blev diskuteret intensivt i 
1990’erne, efter at det blev konstateret, at ar-
bejde med isoleringsmaterialet asbest var 
forbundet med høj risiko for lungekræft og 
lungehindekræft. Spørgsmålet var, om det 
også gjaldt for mineraluld, som også er et 
meget anvendt isoleringsmateriale. 
Dyreforsøg gav desuden et vist grundlag for 
mistanken om, at mineraluldsfibre kunne give 
kræft i luftvejene helt på linje med asbestfibre. 

Kræftens Bekæmpelses forskere deltog derfor 
i en fælles europæisk undersøgelse, som 
havde til formål at undersøge forekomsten af 
kræft blandt arbejdere, som var beskæftiget 
i produktionen af mineraluld. Produktions-
arbejderne blev gentagne gange undersøgt 
for kræftrisiko, men uden at man med sikker-
hed kunne påvise en øget risiko for kræft, 
herunder kræft i lungen og lungehinden. 

Referencer
Boffetta P, Andersen A, Hansen J, Olsen JH, Plato N, 
Teppo L, Westerholm P, Saracci R. Cancer incidence 
among European man-made vitreous fiber produc-
tion workers. Scand J Work Environ Health 1999; 25: 
222-6.
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Celler produceres 
til forskning i 
verdensklasse

Gennem mange år har forskere i Kræftens 
Bekæmpelse produceret en stor samling af cel-
ler, de såkaldte hybridomer, som udvikler mo-
noklonale antistoffer mod forskellige humane 
proteiner, som er relevante for kræft. 

Hybridomerne er udødelige og kan derfor bru-
ges som værktøjer indenfor sygdomsdiagnose 
og forskning. Det gør hybridomer meget efter-
spurgte af verdens kræftforskere og patologer. 
Et eksempel er udviklingen af de såkaldte mo-
noklonale antistoffer mod cyclin D1, som er et 
vigtigt kræftgen og en regulator for cellecyklus. 
Antistofferne bliver brugt i vid udstrækning til at 
stille diagnoser af humant B-celle lymfom. Det 
gælder specielt for den mere aggressive type, 
kendt som ’mantle celle lymfom’, som kræver 
en robust behandling. Lymfomet har et højt 
niveau af cyclin D1, som er let at påvise med de 
pågældende monoklonale antistoffer.

Forskningsenheden Genomintegritet, 
Center for Kræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse (1990)
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1.1. Psykiske konsekvenser af kræft og 
kræftbehandling

Baggrund    
Livstruende sygdomme som kræft og deres 
behandling kan have alvorlige konsekvenser for 
patienters psykiske velbefindende og livskvalitet, 
f.eks. i form af depression, angst, sociale vans-
keligheder og problemer med seksualitet, selv 
mange år efter afsluttet behand-ling. Resultaterne 
af eksisterende internationa-le undersøgelser vis-
er betydelig variation i omfanget af disse proble-
mer, hvilket bl.a. kan skyldes forskningsmetodiske 
problemer, f.eks. undersøgelser med få patienter 
og mange forskellige måleinstrumenter af varier-
ende kvalitet. Endvidere har kun få undersøgelser 
taget højde for socioøkonomiske, sygdomsmæs-
sige og behandlingsrelaterede forskelle mellem 
patienterne. Af samme grund er de mere præcise 
årsager til variationen i omfanget disse problemer 
blandt kræftpatienter stadig uafklarede. Der har 
således været behov for store, landsdækkende og 
velkontrollerede undersøgelser, der tager højde 
for sådanne forskelle mellem patienterne.

Undersøgelser    
I en stor landsdækkende kohorteundersøgelse 
af 4917 danske kvinder behandlet for brystkræft, 
besvarede 3343 (68%) spørgeskemaer både 3-4 
måneder, 15-16 måneder og 7-9 år efter deres 
operation. Undersøgelsen er gennemført i samar-
bejde med the Danish Breast Cancer Coopera-
tive Group (DBCG), der indsamler og koordinerer 
alle sygdoms- og behandlingsrelaterede data 
vedrørende alle danske kvinder behandlet for 
brystkræft. Undersøgelsen trækker desuden på 
oplysninger fra de mange danske nationale regis-
tre. I en delundersøgelse (Christensen et al., 2009) 
vurderedes omfanget af depressive symptomer 
blandt kvinderne i kohorten. Resultaterne viste, at 
13,7% havde depressive symptomer svarende til 
alvorlig depression, hvilket er en betydeligt højere 
forekomst end de 3.6% man finder blandt kvinder 
i befolkningen som helhed. Resultaterne viste 
endvidere, at forskelle i sygdommens sværheds-
grad og i den modtagne behandling ikke havde 
væsentlig betydning for omfanget af depressive 

symptomer. De væsentligste selvstændige risiko-
faktorer for at have depressive symptomer var 
derimod lav socioøkonomisk status (lav indkomst, 
uddannelse og formue), at være overvægtig, at 
have ringere fysisk funktion, at have andre fysiske 
sygdomme, tidligere psykiske problemer samt 
rygning og alkoholforbrug. Yderligere analyser 
viste endvidere, at kun 35% modtog behand-
ling for deres depression, og at kvinder med lav 
socioøkonomisk havde betydeligt lavere sandsyn-
lighed for at modtage nogen form for medicinsk 
eller psykologisk hjælp end kvinder med høj 
socioøkonomisk status. I en anden del-under-
søgelse (O’Connor, Christensen, Jensen, Moller, 
& Zachariae, 2011) vurderedes omfang-et af og 
risiko for at opleve kræft-relaterede posttrauma-
tiske stress-symptomer. Posttrauma-tisk stress 
består i ufrivillige tanker om den traumatiske be-
givenhed (her: kræftsygdommen og behandlin-
gen) forbundet med angst og ubehag og (ikke-
succesfulde) forsøg på at und-gå disse tanker, 
bl.a. ved at undgå situationer, der minder om 
traumet. Omkring 3-4 måneder efter operationen 
havde ca. 20% af kvinderne alvorlige symptomer 
og 15-16 måneder senere havde 14,3% af kvin-
derne fortsat omfattende symptomer. Risikoen 
for at have flere post-traumatiske stress-symp-
tomer ved 15-16 måneder var forbundet med 
lav socioøkonomisk status, tidligere fysisk og 
psykisk sygdom og ringere fysisk funktion. Den 
eneste sygdoms-relaterede faktor af betydning 
var antallet af lymfeknuder med kræft, hvilket kan 
fortolkes som et tegn på mere alvorlig kræftsyg-
dom. Som for depression gjaldt det, at kvindernes 
chance for at få lægelig eller psykologisk støtte 
øgedes med højere socioøkonomisk status.

I en tredje undersøgelse (Zachariae, Hajjar, 
Jensen, O’Connor, & Mehlsen, 2012) af hhv. 489 
palæstinensiske og 683 danske kvinder behand-
let for brystkræft undersøgtes det, hvorvidt 
tidligere ikke-kræftrelaterede traumatiske be-
givenheder (f.eks. trafikulykker, krig, familie-
medlemmers død m.v.) havde indflydelse på 
omfanget af posttraumatiske stress-symptomer. 



Resultaterne viste dels, at palæstinensiske 
kvinder havde betydeligt flere brystkræft-
relaterede posttraumatiske stress-symptomer 
end danske kvinder. Resultaterne for de 
palæstinensiske kvinder viste desuden, at 
omfanget af ikke-kræftrelaterede posttrau-
matiske symptomer var forbundet med flere 
brystkræft-relaterede symptomer. Blandt de 
danske kvinder var der derimod ingen sam-
menhæng. Forskellene kan skyldes forskelle 
i livsomstændigheder mellem danske og 
palæstinensiske kvinder, herunder typerne af 
ikke-kræftrelaterede traumatiske oplevelser. 
De tre ovenfor omtalte undersøgelser peger 
på, at kvinder behandlet for brystkræft udviser 
psykiske problemer i betydeligt omfang og 
kun få at disse modtager støtte til håndtering 
af disse problemer. 

I en undersøgelse, som omfattede 71% af alle 
patienter (515 patienter), der mødte til under-
søgelse, behandling eller kontrol for forskel-
lige kræftsygdomme i løbet af en uge ved 
Onkologisk Afdeling, AUH (Mehlsen, Jensen, 
& Zachariae, 2007), blev patienterne spurgt 
om omfanget af forskellige følelsesmæssige, 
økonomiske, praktiske og familiemæssige 
problemer og behov for hjælp. Desuden mål-
tes graden af følelsesmæssig belastning (angst 
og depressive symptomer). Resultaterne viste, 
at ca. 39% af patienterne oplevede en høj grad 
af følelsesmæssig belastning. Blandt patienter 
med høj grad af følelsesmæssig belastning 
kunne ca. 30% have ønsket sig mere praktisk 
hjælp, 33% økonomisk rådgivning og 45% 
mere følelsesmæssig støtte. Endelig kunne ca. 
15% have ønsket sig familierådgivning. Samlet 
tyder resultaterne på, at en betydelig andel af 
de patienter, som behandles på en onkologisk 
afdeling, oplever væsentlige følelsesmæssige 
problemer, og denne gruppe udtrykker det 
største udækkede psykosociale støttebehov. 
Blandt de ofte forekommende problemer 
blandt kræftoverlevere er angst for tilbagefald. 
Selvom der, afhængig af kræftsygdommen 
og dens alvorlighed, som regel vil være en vis 
risiko for tilbagefald, oplever en del kræftover-
levere urealistisk og overdreven frygt for at 
kræftsygdommen vender tilbage – frygt som 

påvirker deres livskvalitet og dagligdag. I en 
undersøgelse (Thewes et al., 2012) blev der 
foretaget en systematisk gennemgang og 
kvalitetsvurdering af de eksisterende målein-
strumenter til vurdering af frygt for tilbage-
fald. Resultatet blev, at der i samarbejde med 
australske forskere er iværksat et projekt til 
udvikling og evaluering af et nyt og praktisk 
anvendeligt spørgeskema til vurdering af frygt 
for tilbagefald. 

Kvinder med brystkræft er den mest velunder-
søgte gruppe, og man ved betydeligt mindre 
om andre patientgrupper, herunder mænd 
med kræft. I en undersøgelse (Rossen, Ped-
ersen, Zachariae, & von Der, 2009) blev alle 
mænd behandlet og helbredt for testikelkræft 
ved AUH mellem 1990 og 2000 bedt om at 
deltage. I alt 404 mænd (66%) besvarede 
spørgeskemaer om livskvalitet, depression, 
træthed og eventuelle senskader efter be-
handlingen og resultaterne blev sammenlignet 
med en alderssvarende referencegruppe af 
raske mænd. Generelt havde mænd tidligere 
behandlet for testikelkræft livskvalitet på 
samme niveau som raske mænd. Dog havde 
mænd, der havde modtaget kemoterapi, tegn 
på senskader efter kemoterapien i form af 
hørenedsættelse og såkaldte Raynaud symp-
tomer (hvide, følelsesløse fingre), og mænd 
behandlet for testikelkræft havde oftere diarré 
og dyspnø (vejrtrækningsproblemer). I en 
undersøgelse (Rossen, Pedersen, Zachariae, 
& von Der, 2012) af samme gruppe mænd 
tidligere behandlet for testikelkræft, viste 
resultaterne relativt få fysiske seksuelle prob-
lemer. Mænd, som havde fået fjernet lymfe-
knuder i maveregionen, havde øget forekomst 
af udløsningsproblemer. Endvidere rappor-
terede flere mænd behandlet for testikelkræft, 
at de havde rejsningsproblemer. Disse prob-
lemer var ikke direkte forbundet med behan-
dlingen men så ud til at hænge sammen med 
negative ændringer i deres kropsbillede og 
oplevelse af deres mandighed (body image).
De omfattende psykologiske og sociale prob-
lemer blandt kræftpatienter og kræftoverle-
vere, ikke mindst i form af angst og depres-
sive symptomer, synes i vid udstrækning at 
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være underbehandlede, og der er brug for at 
identificere effektive og praktisk anvendelige, 
psykologiske behandlinger. Såkaldt Mindful-
ness-Baseret Terapi (MBT) er blandt de nyere, 
standardiserede psykologiske behandlingsme-
toder, som kunne være relevante. I en under-
søgelse er effekten på angst og depression 
blandt kræftpatienter og kræftoverlevere blevet 
evalueret (Piet, Wurtzen, & Zachariae, 2012). En 
systematisk gennemgang og statistisk bearbej-
dning af resultaterne af 22 selvstændige under-
søgelser af to forskellige former for MBT viste, 
at MBT var forbundet med robuste reduktioner 
i angst og depressive symptomer. Kvaliteten 
af undersøgelserne varierede dog meget, og 
undersøgelser af bedre kvalitet, f.eks. såkaldte 
randomiserede, kontrollerede undersøgelser 
(RCT), hvor deltagerne er blevet fordelt til en 
behandlingsgruppe og en kontrolgruppe ved 
lodtrækning, viste dog mere moderate effekter, 
og der er således brug for flere undersøgelser 
af høj kvalitet. Et igangværende forskningspro-
jekt vurderer effekten af MBT på smerter og 
psykiske problemer blandt kvinder behandlet 
for brystkræft med kroniske smerter.

Sammenfatning    
Sammenfattet peger undersøgelserne, der for-
trinsvis har fokuseret på kvinder behandlet for 
brystkræft, på relativt høj forekomst af psykiske 
senfølger blandt kræftoverlevere i form af 
depression og angstproblemer, herunder kræft-
relaterede post-traumatiske stress-symptomer, 
men forholdsvis få modtager medicinsk eller 
psykologisk hjælp til deres problem. Adspurgt 
om deres behov, angiver patienter i behandling 
eller kontrol for forskellige kræftsygdomme 
udækkede behov for øget følelsesmæssig 
støtte, praktisk hjælp, økonomisk rådgivning og 
familierådgivning. Mænd, som er helbredt for 
testikelkræft synes dog at have en livskvalitet på 
niveau med andre mænd, omend det kan anbe-
fales at fokusere på forebyggelse af seksuelle 
problemer og problemer med kropsbillede.  Der 
er brug for at identificere omkostningseffektive 
og praktisk gennemførlige psykologiske be-
handlinger. Såkaldt Mindfulness-Baseret Terapi 
er blandt de lovende behandlingsformer, som 
bør udforskes yderligere.  
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1.2. ”Kemohjerne” - Kognitive 
bivirkninger og senfølger 
blandt kræftpatienter?

Baggrund  
De sidste 10 års forskning, overvejende af kvin-
der behandlet for brystkræft, peger på, at mel-
lem 20 og 90% klager over hukommelses- og 
koncentrationsvanskeligheder – problemer, ofte 
omtalt som ”kemohjerne” (Zachariae & Me-
hlsen, 2011). Eftersom selv beskedne kognitive 
vanskeligheder kan have betydning for en per-
sons livskvalitet og evne til at varetage arbejde 
og sociale funktioner, er det vigtigt at afdække 
problemets omfang og årsager. Da kemoterapi 
er cellegift, som kan påvirke nervefunktioner, er 
det nærliggende at undersøge betydningen af 
at have modtaget kemoterapi. 

Undersøgelser    
I en undersøgelse (Mehlsen, Pedersen, Jensen, 
& Zachariae, 2009) blev 36 kvinder i behandling 
for brystkræft undersøgt med neuropsykolo-
giske tests af syv kognitive funktionsområder, 
f.eks. sproglig funktion og visuel hukommelse. 
Patienterne blev undersøgt før, 4-6 uger efter 
og 26 efter afsluttet kemoterapi. Resultaterne 
blev sammenlignet med resultaterne af neuro-
psykologiske tests blandt 14 patienter behand-
let for en blodprop i hjertet og 17 raske per-
soner. Modsat det forventede resultat, viste 
resultaterne ingen forskelle i kognitiv funktion 
mellem brystkræftpatienterne og de to øvrige 
grupper, selv når der blev taget højde for ud-
dannelse, depression og andre forhold, som kan 
have betydning for kognitiv funktion. I en anden 
undersøgelse (Pedersen et al., 2009a), blev 36 
mænd tidligere behandlet for testikelkræft med 
kemoterapi sammenlignet med 36 mænd, der 
kun var blevet opereret for deres testikelkræft. 
Igen blev der ikke fundet nogen væsentlige 
forskelle i kognitiv funktion målt med neuropsy-
kologiske tests. I en tredje undersøgelse (Amidi, 
Pedersen, Mehlsen, Pedersen, & Zachariae, 
2013), blev de neuropsykologiske test-resultater 

blandt disse mænd sammenlignet med eksiste-
rende testresultater for raske mænd i samme 
aldersgruppe. Her viste resultaterne, at mænd 
behandlet for testikelkræft – uanset om de 
havde modtaget kemoterapi eller ikke – klarede 
sig dårligere på de neuropsykologiske tests end 
hvad man normalt skulle forvente.  

Sammenfatning   
Sammenfattet er de fundne resultater i overens-
stemmelse med enkelte nyere internationale 
resultater og kunne måske tyde på, at mens 
kemoterapi i sig selv ikke nødvendigvis har 
afgørende betydning for kognitiv funktion, så 
kan der være en række andre aspekter ved det 
at være diagnosticeret med og behandlet for en 
kræftsygdom, som kan have indflydelse på den 
kognitive funktion. Det kan f.eks. være psykolo-
giske forhold i form af stress, angst og depres-
sion, søvnproblemer, ændringer i kønshormon-
balancen og øget udskillelse af såkaldte 
proinflammatoriske cytokiner i forbindelse 
med disse forhold. En igangværende under-
søgelse af patienter med testikelkræft udforsker 
disse spørgsmål ved hjælp af spørgeskemaer, 
neuro-psykologiske tests, hjernescanning og 
blodprøver.af de problemer, som kan opstå ved 
kræft.
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Mimi Mehlsen (mimim@psy.au.dk), Ali Amidi (ali@
psy.au.dk), Bobby Zachariae (bzach@aarhus.rm.dk)
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1.3. Søvnproblemer blandt kræftpatient-
er og kræftoverlevere

Baggrund 
Længerevarende søvnbesvær (insomni) fore-
kommer hos 10-20% af befolkningen og omfat-
ter vanskeligheder med at falde i søvn, ufrivillig 
opvågning om natten og for tidlig opvågning 
om morgenen med følelser af træthed og 
manglende energi i dagtimerne som konse-
kvens (Jennum & Zachariae, 2012). Blandt de 
kendte årsager til længerevarende søvnproble-
mer er negative livsbegivenheder, psykologisk 
stress og fysiske symptomer, f.eks. smerter. Man 
vil derfor kunne forvente en øget forekomst af 
søvnproblemer blandt kræftpatienter. Da de 
senere års forskning peger på, at søvnproble-
mer er forbundet med forringet livskvalitet og 
ringere psykisk og fysisk helbred, vil det være 
vigtigt at afdække forekomsten af søvnproble-
mer blandt kræftpatienter og kræftoverlevere 
og at kunne udpege de patienter, som er i 
størst risiko for at udvikle søvnproblemer. 

Undersøgelser    
I en undersøgelse af 772 australske kvinder be-
handlet for kræft i æggestokkene i gennemsnit 
19 måneder tidligere (Price et al., 2009), opleve-
de 27% moderate søvnproblemer og 17% om-
fattende søvnproblemer. Risikoen for at opleve 
søvnproblemer var størst blandt de yngre 
kvinder og kvinder med angst-symptomer. I en 
anden tilsvarende landsdækkende undersøgelse 
(Colagiuri et al., 2011) af 3343 danske kvinder 
opereret for brystkræft viste resultaterne, at 
58% havde omfattende søvnproblemer 3-4 
måneder efter operationen. De vigtigste selv-
stændige risikofaktorer for at opleve søvnpro-
blemer var flere depressive symptomer, ringere 
fysisk funktion, højere alder, flere angstsymp-
tomer, rygning, brystbevarende operation og 
mindre fysisk aktivitet. Søvnproblemer viste 
sig endvidere at være en væsentlig selvstæn-
dig risikofaktor for at opleve flere depressive 
symptomer 15-16 måneder efter operationen, 
selv når der blev taget højde for omfanget 
af depressive symptomer 3-4 måneder efter 

operationen. En tredje undersøgelse af denne 
gruppe kvinder (Colagiuri, Christensen, Jensen, 
Møller, & Zachariae, 2012) viste desuden, at de 
kvinder, der var i live 7-9 år efter operationen, 
fortsat oplevede omfattende søvnproblemer. 
Selv så mange år efter behandlingen oplever ca. 
52% søvnproblemer. De væsentligste risikofak-
torer for fortsat at opleve søvnproblemer, var 
søvnproblemer 3-4 måneder efter operationen, 
lavere personlig indkomst, højere BMI (et mål 
for graden af overvægt) og tendens til at være 
ængstelig. I ingen af undersøgelserne så aspek-
ter ved selve kræftsygdommen eller kræftbe-
handlingen ud til at have betydning. 

Sammenfatning   
Sammenfattet viser resultaterne, at angstsymp-
tomer, lav socioøkonomisk status og tegn på 
usund livsstil (overvægt, rygning, fysisk inaktiv-
itet) ser ud til at øge risikoen for at opleve søvn-
problemer, selv længe efter afsluttet behand-
ling, og søvnproblemer er i sig selv forbundet 
med øget risiko for udvikle depressive symp-
tomer. Da gevinsten ved sovemedicin er beske-
den og sovemedicin desuden er forbundet 
med tilvænning og bivirkninger, anbefaler man 
generelt psykologiske behandlinger for søvn-
problemer, som har vist sig effektive. Tilgænge-
ligheden af sådanne behandlinger er imidlertid 
begrænset og i et igangværende forskningspro-
jekt undersøges effekten af en internetbaseret 
behandling for søvnproblemer.

Kontakt
Søren Christensen (soerechr@rm.dk), Bobby Zacha-
riae (bzach@aarhus.rm.dk)
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1.4. Smerter blandt kræftpatienter og 
kræftoverlevere

Baggrund 
I takt med forbedret diagnose og behandling 
lever stadig flere personer med kræft. Mens 
bestræbelserne på at helbrede og forlænge 
livslængden i forbindelse med kræft fortsat er 
en central opgave for kræftforskningen, er der 
stigende opmærksomhed på behovet for at un-
dersøge og forbedre livskvaliteten efter afsluttet 
kræftbehandling. Man er i denne forbindelse 
blevet mere bevidst om problemer i form af 
senfølger af kræft og kræftbehandling. Smerter 
er blandt de problemer, som mange klager 
over, selv mange år efter endt kræftbehandling.

Undersøgelser    
I en landsdækkende undersøgelse af 3343 
kvinder behandlet for brystkræft (Christensen, 
Jensen, Møller, & Zachariae, 2010), viste resul-
taterne, at mange af kvinderne oplevede smer-
ter 15-16 måneder efter operationen. I alt 33% 
af kvinderne oplevede således smerter næsten 
hver dag eller hele tiden, og i alt 11% oplevede 
smerterne som meget eller ekstremt belastende. 
I en opfølgning, 7-9 år senere, havde ca. 20% af 
kvinderne fortsat smerter næsten hver dag eller 
hele tiden. Udover sammenhænge med typen 
af kirurgi, var risiko for smerter bl.a. forbun-
det med lavere uddannelse, lavere indkomst, 
ringere fysisk funktion, søvnproblemer og flere 
depressive symptomer. At smerter er et væsent-
ligt problem, blev bekræftet af resultaterne af 
en anden undersøgelse (Aggerholm-Pedersen, 
Jespersen, Olsen, & Zachariae, 2013). I en 
smerteaudit ved Onkologisk Afdeling, Aarhus 
Universitetshospital, af 425 kræftpatienter som 
var til behandling eller kontrol på afdelingen en 
given dag, blev patienterne bedt om at besvare 
en række spørgsmål vedr. smerter. Af disse 
angav ca. halvdelen at de havde smerter. Heraf 
angav 80 patienter at have smerter med karak-
teristika, der tyder på såkaldte neuropatiske 
smerter. Disse smerter opleves som brændende, 
jagende, isnende eller skærende og kan skyldes 
skader i nervesystemet, både som følge af selve 

kræftsygdommen og behandlingen. Neuropa-
tiske smerter er yderst vanskelige at behandle 
med traditionelle medicinske behandlings-
metoder. Pga. den høje forekomst af smerter 
blandt kræftpatienter og kræftoverlevere og 
de begrænsede medicinske behandlingsmulig-
heder, vil det være relevant at udforske effekten 
af andre, f.eks. psykologiske, behandlinger. I en 
tredje undersøgelse (Johannsen, Farver, Beck, 
& Zachariae, 2013) blev eksisterende under-
søgelser af effekten af psykologisk behandling 
på smerter blandt brystkræftpatienter evalueret. 
En systematisk gennemgang af litteraturen 
afslørede 26 selvstændige undersøgelser publi-
ceret mellem 1983 og 2012. En metaanalyse 
af resultaterne, dvs. en statistisk beregning af 
de samlede resultater af alle undersøgelserne, 
fandt en mindre, men relativt veldokumenteret 
effekt af psykologisk behandling. De færreste af 
undersøgelserne var dog direkte designet til at 
undersøge effekter på smerte, og smerter var i 
de fleste undersøgelser et sekundært effektmål. 
Der er derfor brug for flere velkontrollerede 
effektundersøgelser af psykologisk behand-
ling overfor smerter blandt kræftpatienter og 
kræftoverlevere. Et igangværende forsknings-
projekt undersøger derfor virkningen af såkaldt 
Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi på smerter 
blandt kvinder behandlet for brystkræft.

Sammenfatning   
Sammenfattet tyder de foreløbige undersøgel-
ser på, at mange kræftpatienter og kræftoverle-
vere oplever smerter, og der er brug for bedre 
diagnose og bedre behandling af smerter, 
herunder ikke mindst neuropatiske smerter, 
blandt kræftpatienter og overlevere. Hidtidige 
undersøgelser af psykologisk behandling er 
lovende og bør følges op af mere veldesignede 
undersøgelser.   
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Maja Johanssen (majajo@psy.au.dk), Søren Chris-
tensen (soerechr@rm.dk), Bobby Zachariae (bzach@
aarhus.rm.dk)
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1.5 Bivirkninger af kræftbehandling

Baggrund 
På trods af forbedret medicinsk behandling 
til forebyggelse af kvalme og opkastninger 
er disse bivirkninger fortsat et udbredt prob-
lem blandt kræftpatienter i kemoterapi. Mens 
personalet ofte mener, at opkastninger er 
den værste bivirkning, føler patienter sig mest 
belastet af kvalme, og op mod 75% af patienter 
i kemoterapi oplever således fortsat kvalme på 
et eller andet tidspunkt i løbet af deres behan-
dling. Et særligt problem, som ikke lader sig 
forebygge eller behandle medicinsk, er såkaldt 
indlært – eller forventningskvalme. Mellem en 
fjerdel og to tredjedele af patienter i kemotera-
pi udvikler indlært kvalme, som opstår i forskel-
lige situationer, som minder patienten om 
sygehuset eller behandlingen. Træthed er en 
tredje udbredt og yderst belastende bivirkning 
af kræftbehandling. Da en del patienter oplever 
disse bivirkninger så belastende, at de udskyder 
eller helt afviser potentielt helbredende eller 
livsforlængende behandling, og da ikke alle 
patienter oplever bivirkninger i samme omfang, 
er det relevant at udforske mulige forhold, der 
øger risikoen for at opleve bivirkninger. Mens 
de anvendte kemoterapeutiske stoffer er den 
vigtigste årsag til omfanget af bivirkninger, 
forklarer de ikke hele omfanget af virkninger. 
En mulighed er at personlighedstræk og andre 
psykologiske faktorer kan have en betydning.

Undersøgelser    
I en undersøgelse (Zachariae et al., 2007b) blev 
125 kvinder med brystkræft bedt om at udfylde 
en række spørgeskemaer før de skulle påbe-
gynde deres kemoterapi. Skemaerne målte 
omfanget af angst og depressive symptomer 
samt en række psykologiske personligheds-
træk af formodet betydning for oplevelsen 
af sansemæssige påvirkninger. De blev også 
spurgt om deres forventninger til omfanget af 
bivirkninger i løbet af behandlingen. Omfanget 
af opkastning, kvalme og træthed blev derefter 
målt efter 1., 4., 6. og sidste kemobehandling.  
Resultaterne viste, at kvinder med flere angst- 
og depressive symptomer, som forventede flere 
bivirkninger og som scorede højt på personlig-

hedstrækket ”absorption” – dvs. evnen til at 
blive opslugt af og indleve sig i sanseoplevelser 
– oplevede flest bivirkninger, først og frem-
mest kvalme og træthed. I en anden del-under-
søgelse (Zachariae et al., 2007a) af den samme 
gruppe patienter viste resultaterne, at ca. 1/3 
af kvinderne udviklede indlært- eller forvent-
ningskvalme i løbet af deres behandling. Når 
der blev taget højde for typen af kemoterapi 
og andre medicinske forhold, viste omfanget 
af bekymringer/angst og personlighedstræk-
ket absorption sig at være de vigtigste forhold 
af betydning for risikoen for at udvikle indlært 
kvalme. Mens betydningen af personligheds-
træk som absorption ikke tidligere har været 
undersøgt, har flere undersøgelser vurderet 
betydningen af patienternes forventning til om-
fanget af bivirkninger. I en tredje undersøgelse 
(Colagiuri & Zachariae, 2010), en systematisk 
gennemgang og statistisk metaanalyse af resul-
taterne af 17 undersøgelser af betydningen af 
patienternes forventning, pegede resultaterne 
på, at der er en tydelig og robust sammenhæng 
mellem patienternes forventninger målt før 
kemoterapien og omfanget af bivirkninger i 
løbet af behandlingen.

Sammenfatning   
Sammenfattet er bivirkninger efter kemoterapi 
i form af kvalme og træthed fortsat udbredte. 
Desuden udvikler en del patienter indlærte 
bivirkninger, f.eks. kvalme, når de bliver udsat 
for påvirkninger der minder dem om sygehuset 
eller behandlingen. Resultaterne peger på, at 
visse personlighedstræk af betydning for sanse-
oplevelser, flere psykiske symptomer i form af 
bekymring, angst og depression, samt forvent-
ninger om flere bivirkninger, alle er forbundet 
med større risiko for at opleve flere bivirkninger 
i løbet af behandlingen. En mulighed kunne 
derfor være at forsøge at påvirke patienternes 
forventninger til bivirkninger gennem særligt 
tilpasset information.   

Kontakt
Bobby Zachariae (bzach@aarhus.rm.dk)
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1.6. Brug af og virkning af komple-
mentær og alternativ behandling 
(KAB) blandt kræftpatienter

Baggrund 
Både i befolkningen som helhed og blandt 
kræftpatienter i særdeleshed er der en stigende 
interesse for forskellige former for såkaldt 
komplementær og alternativ behandling (KAB). 
Brugen af KAB udgør en væsentlig udfordring 
i kræftbehandlingen, både fordi kræftpatienter 
har behov for en informeret dialog med de 
sundhedsprofessionelle om KAB og fordi nogle 
typer af KAB, f.eks. visse former for naturmedi-
cinske præparater, kan medføre utilsigtede 
negative effekter i interaktion med traditionel 
medicinsk behandling. Der er derfor brug for 
mere viden om kræftpatienters brug af KAB.

Undersøgelser    
I en landsdækkende undersøgelse af 3343 kvin-
der behandlet for brystkræft (Pedersen, Chris-
tensen, Jensen, & Zachariae, 2009), blev kvin-
derne spurgt om deres forbrug af 10 forskellige 
typer af KAB, f.eks. naturmedicin, vitamin-
supplementer, zoneterapi, healing, akupunktur 
etc., hhv 3-4 måneder og 15-16 måneder efter 
operationen. Resultaterne viste, at i perioden fra 
operationen til 3-4 senere havde 40% af kvin-
derne havde brugt en eller flere typer af KAB. 
I løbet af det efterfølgende år havde ca. 50% 
brugt KAB. KAB-brugere var generelt yngre, 
havde bedre økonomi og højere uddannelse 
og havde generelt en sundere livsstil, dvs. var 
normalvægtige og var ikke-rygere. Ca. 34% af 
kvinderne mente, at KAB kunne have en positiv 
indflydelse på deres kræftsygdom. En anden 
nærmere undersøgelse (Pedersen, Christensen, 
Jensen, & Zachariae, 2012) af de kvinder, der 
anvendte KAB, viste endvidere, at de var mere 
religiøse eller spirituelle, dvs. mere tilbøjelige 
til at tro på Gud eller en højere åndelig magt. 
Eksisterende forskning kunne tyde på, at ønsket 
om selv at kunne gøre noget for at håndtere 
deres sygdom og behandling er et vigtigt motiv 

bag kræftpatienters brug af KAB, og man vil 
således kunne forvente, at brug af KAB vil være 
forbundet med forbedret livskvalitet. Resulta-
terne af en tredje delundersøgelse (Pedersen, 
Christensen, Jensen, & Zachariae, 2010) viste 
imidlertid, at brugere af KAB havde flere de-
pressive symptomer, både 3-4 og 15-16 måned-
er efter operationen, også når der blev taget 
højde for forskelle i sygdomsstatus, behandling, 
alder, uddannelse og andre relevante forhold. 
Det viste sig endvidere, at kvinder der brugte 
KAB, først og fremmest vitaminer og lignende 
naturpræparater, udviklede flere depressive 
symptomer over tid. 

Da mange kræftpatienter bruger KAB i forvent-
ningen om positive effekter på deres helbreds-
tilstand, vil det være væsentligt at gennemføre 
velkontrollerede effektundersøgelser for at 
kunne afdække eventuelle effekter. Teorien 
bag såkaldt ”energihealing”, en udbredt form 
for KAB, hævder, at healing ved at påvirke 
helende biologiske energier kan virke helende 
på levende celler og organismer uafhængigt af 
modtagerens bevidsthed om healerens inten-
tion.  I en fjerde undersøgelse (Zachariae et 
al., 2005) med tre kontrollerede laboratorie-
eksperimenter blev to typer af kræftceller 
fordelt ved lodtrækning til at blive healet af tre 
forskellige healere eller til en kontrolgruppe. 
Effekten på cellerne blev vurderet ved tre for-
skellige biologiske metoder og hypotesen var, 
at healing ville begrænse kræftcellernes vækst 
og levedygtighed. Resultaterne viste imidlertid 
ingen effekt og kunne således ikke bekræfte te-
orien bag energi-healing. I femte undersøgelse 
(Vase et al., 2013) , en dobbelt-blindet under-
søgelse af akupunktur på smerter i forbindelse 
med tand-kirurgi, blev 101 patienter fordelt til 
at modtage: a) akupunktur med traditionelle 
akupunkturnåle, b) akupunkter med placebo-
akupunkturnåle, der ikke går ind i huden, men 
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hvor hverken patienten eller akupunktøren 
kan afgøre om dette faktisk er tilfældet, og 
c) ingen akupunktur. Der var ingen forskel 
mellem virkningen af akupunktur og placebo-
akupunktur, men når patienterne blev spurgt 
om de troede de havde modtaget den ægte 
eller placebo-akupunkturen, viste resultaterne 
kun en smerte-reducerende effekt blandt de, 
der troede, at de havde modtaget den ægte 
akupunktur, uanset om dette var tilfældet eller 
ej.

KA-Behandlere rejser ofte indvendinger mod 
anvendelse af klassiske videnskabelige me-
toder, f.eks. randomiserede kontrollerede 
undersøgelser (RCT), ved undersøgelse af 
effekter af KAB. Hovedkritikken er, at anv-
endelse af lodtræk-ning og standardiserede 
effektmålinger ikke kan fange det, der faktisk 
foregår i forbindelse med patienters brug 
af KAB, hvor patienterne selv har valgt KAB 
og har meget individuelle mål med at søge 
behandling og hvor behand-leren tilpasser 
behandlingen til patientens individuelle reak-
tioner (Zachariae & Johannessen, 2011). En 
sjette delundersøgelse (Pedersen, Zachariae, 
Hjelmborg, & Johannessen, 2013) i forbindelse 
med et større samarbejdsprojekt har derfor 
søgt at evaluere effekten af energi-healing på 
livskvalitet blandt kræftpatienter ved hjælp af 
forskningsmetoder, der tilstræber at tilgodese 
såvel de klassiske videnskabelige krav og de 
indvendinger, som ofte fremføres af KA-
Behandlere. I alt 247 patienter behandlet for 
kræft i tyktarm og endetarm blev fordelt ved 
lodtrækning til to grupper: Gruppe A, der ved 
yderligere lodtrækning blev fordelt til healing 
(AH) eller en kontrolgruppe (AK) og Gruppe B, 
hvor patienterne selv valgte, om de ville mod-
tage healing (BH) eller være i kontrolgruppen 
(BK). Patienterne besvarede både standardise-
rede spørgeskemaer til måling af livskvalitet 
og individuelle spørgsmål vedr. de problemer 
de ønskede hjælp til. Overordnet viste resul-
taterne ingen effekt af healing på livskvalitet. 
En undergruppe af patienter, som selv havde 
valgt healing og som havde vurderet at 
forbedret livskvalitet var særligt vigtigt for 
dem, oplevede en bedring i livskvalitet. Denne 

gruppe patienter var endvidere karakteriseret 
ved at være mere positivt indstillet overfor 
KAB og mere åndeligt/religiøst orienterede.

Sammenfatning   
Sammenfattet tyder undersøgelserne på, at 
mange kræftpatienter anvender KAB og at 
en tredjedel af disse har en forventning om 
positive effekter på deres helbred. Eventuelle 
effekter af KAB synes dog snarere at skyldes 
patienternes forventninger til KAB end selve 
behandlingen. Mens det almindeligvis an-
tages, at brug af KAB vil være forbundet med 
forbedret livskvalitet, så peger undersøgel-
serne på, at dette ikke generelt er tilfældet 
og formentlig kun gælder en undergruppe 
af patienter med en særlig positiv indstilling 
overfor KAB.     
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1.7. Betydningen af stress for infektion 
blandt patienter i behandling for kræft

Få bivirkninger   
Forskning indenfor de sidste 25 år har slået 
fast, at der eksisterer forbindelser mellem 
hjernen og immunsystemet og at immunsys-
temet er påvirkeligt af psykologiske processer. 
Spørgsmålet har imidlertid været, i hvilket 
omfang disse sammenhænge har praktisk 
betydning for kræftpatienter. Mens immun-
systemet antages at have betydning for ud-
vikling og forløbet af nogle kræftsygdomme, 
og mens laboratorieundersøgelser har vist, at 
immunsystemet er påvirkeligt af psykologiske 
forhold, f.eks. stress, har det været uvist, om 
sådanne effekter af stress på immunsystemet 
er relevante for kræftpatienters helbred. Feber 
og infektioner forekommer oftere blandt 
kræftpatienter, og den øgede forekomst af 
infektioner skyldes først og fremmest utilsig-
tede virkninger af kemoterapi, som hæmmer 
immunsystemet og dets evne til at modstå 
infektioner. Man ved desuden, at infektioner 
er forbundet med højere dødelighed blandt 
kræftpatienter. 

Undersøgelser   
I en undersøgelse, en systematisk gennem-
gang af eksisterende forskning og en såkaldt 
metaanalyse (Pedersen, Zachariae, & Bovbjerg, 
2010; Pedersen, Bovbjerg, & Zachariae, 2011), 
blev resultaterne af i alt 27 undersøgelser 
af høj kvalitet gennemgået systematisk og 
underkastet en statistisk analyse. Resultaterne 
viste, at der blandt i øvrigt raske personer 
eksisterer en veldokumenteret sammenhæng 
mellem psykologisk stress og modtagelighed 
for luftvejs-infektioner. At den forøgede 
modtagelighed for infektion med stor 
sandsynlighed skyldes effekter af stress på 
immunforsvaret er dokumenteret i en anden 
metaanalyse (Pedersen, Zachariae, & Bovbjerg, 
2009), denne gang af 13 eksisterende under-
søgelser af effekten af stress på virkningen af 
influenzavaccination. De samlede resultater 
viste her, at vaccinationen resulterede i færre 

antistoffer og dermed lavere grad af beskyt-
telse mod influenza blandt stressede personer. 
På baggrund af den eksisterende viden iværk-
sattes en tredje undersøgelse af stress og 
infektioner blandt 111 patienter i behandling 
for kræft i lunger, blære og æggestokke (Ped-
ersen et al., 2009b). Efter diagnosen, men før 
behandlingen blev iværksat, blev patienternes 
stress-niveau og eventuelle infektioner målt 
ved hjælp af standardiserede spørgeskemaer 
anvendt i tidligere undersøgelser af stress og 
infektion blandt raske personer. Patienterne 
blev derefter undersøgt i forbindelse med 
forløbet af deres kemoterapi. Resultaterne 
viste, at patienter med et højt stress-niveau 
havde større risiko for at blive indlagt med 
feber og infektion i løbet af deres behandling, 
selv når der blev taget højde for andre forhold 
af betydning for deres sygdom, herunder hvor 
fremskreden deres kræftsygdom var, deres 
generelle øvrige helbredstilstand, den kirurgi-
ske behandling og den type kemoterapi, de 
havde modtaget. Resultaterne viste endvidere, 
at patienter med højt stressniveau havde et 
højere niveau af såkaldte neutrofile leuko-
cytter (hvide blodlegemer). Et højt antal 
neutrofile celler er et tegn på betændelse 
(inflammation) og inflammatoriske markører 
har tidligere været vist forbundet med øget 
dødelighed som følge af kræftsygdom.

Sammenfatning   
Sammenfattet har de beskrevne undersøgelser 
dokumenteret: 1) at stress er forbundet med 
øget modtagelighed for infektion og 2) at 
denne effekt med stor sandsynlighed skyldes 
effekter af stress på immunsystemet. Desuden 
3) peger resultaterne på, at kræftpatienter 
med et højt stress-niveau har øget risiko for 
at blive indlagt med infektion. Forebyggelse 
og behandling af stress kan således tænkes 
at reducere forekomsten af infektioner blandt 
kræftpatienter, med positive konsekvenser for 
forløbet af forløbet af sygdommen og be-
handlingen.
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1.8. Tro og religiøs mestring blandt 
danske kræftpatienter

Baggrund   
En række undersøgelser har fundet, at religiø-
sitet er forbundet med såvel bedre psykisk 
som fysisk helbred. Mens de eksisterende 
resultater ikke er entydige, peger flere under-
søgelser på, at det ikke er det at være troende 
i sig selv, der forklarer de positive effekter på 
helbredet. Det er snarere en sundere livsstil og 
den støtte man får ved at tilhøre et religiøst 
fællesskab. Når den religiøse tro i sig selv 
ikke synes at have betydning, kan det hænge 
sammen med forskelle i såkaldt religiøs 
mestring.   Når mennesker kommer ud for 
vanskeligheder, f.eks. en livstruende sygdom, 
kan de, hvis de er troende, reagere med både 
positive og negative religiøse tanker. Nogle 
personer vil f.eks. være tilbøjelige til at søge 
trøst eller tilgivelse hos deres gud, mens andre 
vil være mere tilbøjelige til at tænke at syg-
dommen er Guds straf eller spørge sig selv, 
hvorfor Gud har forladt dem. Langt de fleste 
undersøgelser har imidlertid været foretaget i 
USA, som sædvanligvis karakteriseres som et 
betydeligt mere religiøst samfund end Dan-
mark, og man ved endnu kun lidt om danske-
res religiøsitet og betydningen af tro og 
religiøs mestring i forbindelse med alvorlige 
livsbegivenheder som en kræftsygdom. 

Undersøgelser   
I en undersøgelse (Pedersen, Pedersen, Parga-
ment, & Zachariae, 2013) af 111 patienter 
med hhv. lungekræft og kronisk obstruktiv 
lungelidelse (KOL eller ”rygerlunger”) blev 
deltagerne anmodet om at udfylde spørge-
skemaer, der målte graden af religiøsitet (tro 
på Gud eller en højere åndelig magt), graden 
af hhv. positiv og negativ religiøs mestring og 
deres sygdoms-relaterede livskvalitet. Næsten 
2/3 af patienterne angav, at de havde en el-
ler anden grad af tro på Gud eller en højere 
åndelig magt. Religiøs mestring var ligeledes 
udbredt. Mellem 28% og 51% rapporterede en 
eller flere positive religiøse mestringsstrate-

gier og mellem 11% og 29% rapporterede en 
eller flere former for negativ religiøs mestring. 
Graden af negativ religiøs mestring var for-
bundet med lavere livskvalitet, mens der ingen 
sammenhæng var mellem positiv religiøs 
mestring og livskvalitet. I en anden under-
søgelse (Pedersen, Pargament, Pedersen, & 
Zachariae, 2012) blev de 111 lungepatienter 
sammenlignet med en kontrolgruppe på 337 
personer fra samme geografiske område og 
med samme aldersfordeling, kønsfordeling 
og uddannelsesniveau. I kontrolgruppen 
havde 96 af personerne oplevet større nega-
tive livsbegivenheder, f.eks. arbejdsløshed, 
skilsmisse, tab af ægtefælle, indenfor det 
sidste år og de blev bedt om at beskrive deres 
religiøse mestring i forbindelse med den 
negative livsbegivenhed. De øvrige blev bedt 
om at vurdere deres grad af religiøs mestring 
i forbindelse med vanskeligheder generelt. 
Mens der ikke var nogen generel forskel i 
graden af religiøsitet mellem patienterne og 
de raske, der havde været udsat for større 
negative livsbegivenheder, anvendte lunge-
patienterne mere positiv religiøs mestring 
(f.eks. at bede om tilgivelse fra Gud) end de 
øvrige deltagere i undersøgelsen. Negativ 
religiøs mestring var forbundet med ringere 
livskvalitet i alle tre grupper, mens der ingen 
sammenhæng var mellem positiv religiøs 
mestring og livskvalitet. At være troende kan 
tænkes forbundet med behov for at finde 
mening og sammenhæng. Dette kan være 
forklaringen på, at en landsdækkende under-
søgelse af 3343 kvinder behandlet for bryst-
kræft viste, at kvinder der angav sig selv som 
troende (på Gud eller en højere åndelig magt) 
også var mere tilbøjelige til at bruge forskel-
lige former for komplementær og alternativ 
behandling end ikke troende kvinder (Ped-
ersen et al., 2012).     

Sammenfatning   
Sammenfattet peger resultaterne af de to 
foreløbige undersøgelser bl.a. på, at selvom 
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danskere som regel betragtes som relativt 
sekulære (ikke religiøse) og kun meget få er 
hyppige kirkegængere, så angav et betydeligt 
antal af såvel patienter med lungesygdom 
og brystkræft alligevel, at de betragtede sig 
som troende på Gud eller en højere magt. 
Som forventet på baggrund af udenlandske 
undersøgelser var tendens til negativ religiøs 
mestring forbundet med ringere livskvalitet. 
Tendens til positiv religiøs mestring var mod 
forventning ikke forbundet med livskvalitet. 

Resultaterne kunne pege på relevansen af at 
sundhedsprofessionelle i højere grad spørger 
ind til eventuelle religiøse og åndelige behov 
blandt patienter. Undersøgelserne peger end-
videre på en række udfordringer i at undersøge 
religiøs tro i et formelt sekulært samfund som 
Danmark.  
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1.9. Følelsesmæssig mestring

Baggrund   
Som andre væsentlige belastende livsbegi-
venheder kan en kræftdiagnose opleves 
som traumatisk ved at udfordre personens 
grundlæggende modeller af sig selv og verden. 
Denne opfattelse understøttes af forsknings-
resultater, der viser, at kræft og kræftbehand-
ling kan være forbundet med betydelige 
psykiske vanskeligheder, selv mange år efter 
endt behandling. Psykologisk teori og forskning 
peger på, at psykologisk tilpasning til den trau-
matiske begivenhed forudsætter, at personen 
bliver konfronteret med og bearbejder tanker 
og erindringer om den traumatiske begivenhed. 
Sådanne tanker kan imidlertid være forbundet 
med stærke negative følelser, og det er naturligt 
fra tid til anden at forsøge at tilsidesætte eller 
undertrykke de belastende tanker og følelser. 
Det antages imidlertid, at hvis sådanne und-
gåelsesstrategier bliver dominerende, kan de 
forstyrre de psykiske processer, som er nødven-
dige for at håndtere og overkomme traumet 
(Zachariae & Jensen-Johansen, 2011).

Psykosocial kræftforskning peger da også på, at 
kræftpatienter med en generel lav tendens til at 
udtrykke sig følelsesmæssigt kan have vanske-
ligere ved at håndtere deres sygdom og oplever 
flere psykiske problemer. Såkaldte psykosoma-
tiske teorier har endvidere hævdet, at personer 
med følelseshæmmende personlighedstræk i 
form af en fortrængende mestringsstil (Jorgens-
en & Zachariae, 2006), følelsesmæssig kontrol 
eller alexithymi (manglende evne til at identi-
ficere og kommunikere følelser) (Jorgensen, 
Zachariae, Skytthe, & Kyvik, 2007) kan være i 
større risiko for at udvikle fysiske sygdomme, 
herunder kræft. Dette kan tænkes at skyldes, at 
personer følelsesmæssigt hæmmede personer 
reagerer kraftigere fysiologisk på stressende 
situationer (Jorgensen & Zachariae, 2006). 
Tidlige undersøgelser har da også fundet, at 
kræftpatienter synes at være mere tilbøjelige til 
at anvende en fortrængende mestringsstil, sam-
menlignet med raske personer. Spørgsmålet er 
imidlertid, om sådanne tendenser til fortræng-
ning skyldes et bagvedliggende personligheds-

træk eller snarere kan betragtes som en reak-
tion på kræftdiagnosen.

Undersøgelser   
I en undersøgelse (Zachariae et al., 2004) af 
646 kvinder henvist til undersøgelse for bryst-
kræft (mammografi) blev kvinderne bedt om at 
udfylde et spørgeskema, som antages at måle 
graden af fortrængende mestringsstil, både 
før undersøgelsen, 4 uger efter undersøgelsen, 
hvor kvinderne vidste, om de havde brystkræft 
eller ikke, samt 12 uger efter undersøgelsen. 
Resultaterne viste, at der før kvinderne vidste, 
om de havde brystkræft eller var raske, ikke var 
forskel i graden af følelsesmæssig fortræng-
ning mellem kvinder senere viste sig faktisk 
at have brystkræft og kvinder, der ikke havde 
kræft. Fire uger efter undersøgelsen, hvor alle 
kvinder vidste, om de havde kræft eller ikke, var 
kvinder med brystkræft mere fortrængende end 
raske. Denne forskel var dog forsvundet igen, 
12 uger efter undersøgelsen. Resultaterne synes 
at understøtte den teori, at den øgede tendens 
til fortrængning blandt kræftpatienter skal ses 
som en naturlig reaktion på kræftdiagnosen 
snarere end et grundlæggende personligheds-
træk, der er forbundet med øget kræftrisiko. 
Såkaldt akut stress-reaktion (eng: acute stress-
disorder) umiddelbart efter en negativ begiven-
hed antages at være forbundet med øget risiko 
for at udvikle post-traumatisk stress på længere 
sigt. Tegn på akut stress-reaktion og sammen-
hængen med en fortrængende mestringsstil 
blev udforsket i en anden undersøgelse af 122 
kræftpatienter umiddelbart efter deres diag-
nose (Pedersen & Zachariae, 2010). Resultaterne 
viste, at der blandt de patienter, som kunne 
klassificeres som ”fortrængere”, var færre med 
tegn på akut stressreaktion. Hvad dette betyder 
på længere sigt, er endnu uvist. En tredje un-
dersøgelse (Mehlsen et al., 2009) har udforsket 
sammenhænge mellem alder og følelsesmæssig 
kontrol. Generelt synes ældre personer at have 
mindre tendens til at udtrykke negative følelser. 
En mulig forklaring er, at ældre personer er ble-
vet mere følelsesmæssigt robuste overfor nega-
tive livsbegivenheder. En anden forklaring kan 
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være, at det skyldes en såkaldt kohorte-effekt, 
dvs. at de ældre voksede op under andre 
samfundsmæssige vilkår og normer, hvor det 
var mindre acceptabelt at udtrykke følelser. 
I en undersøgelse af den ovenfor beskrevne 
gruppe af kvinder henvist til undersøgelse for 
brystkræft blev sammenhænge mellem kvind-
ernes alder, deres tendens til følelsesmæssig 
kontrol (bevidst undertrykkelse af negative 
følelser) og graden af følelsesmæssig be-
lastning (angst og depressive symptomer) 
vurderet før undersøgelsen og 4 og 12 uger 
efter. Ældre kvinder udviste som ventet højere 
grad af følelsesmæssig kontrol end yngre. 
Desuden viste resultaterne, at højere grad af 
følelsesmæssig kontrol var forbundet med 
lavere grad af følelsesmæssig belastning 
blandt ældre kvinder, mens dette ikke var 
tilfældet blandt de yngre kvinder. Dette kunne 
tyde på, at følelsesmæssige kontrolstrategier 
fungerer mere hensigtsmæssigt blandt ældre. 
De forskellige forskningsresultater, som peger 
på mulige negative konsekvenser af over-
dreven følelsesmæssig hæmning har inspireret 
til en række undersøgelser af virkningen af 
skriveøvelser, hvor deltagerne bliver instrue-
ret i at skrive følelsesmæssigt om en særligt 
traumatisk begivenhed. I en landsdækkende 
interventionsundersøgelse (Jensen-Johansen 
et al., 2012) blev 507 kvinder behandlet for 
brystkræft fordelt ved lodtrækning til såkaldt 
”expressive writing intervention” (EWI) eller en 
kontrolgruppe. Deltagerne i EWI-gruppen blev 
bedt om på tre forskellige dage fordelt over 
tre uger at skrive i 20 minutter om en særligt 
belastende begivenhed. De kunne selv vælge, 
om de ville skrive om deres brystkræft eller 
en anden negativ begivenhed. Kvinderne i 
kontrolgruppen skulle skrive om følelsesmæs-
sigt neutrale aktiviteter. I modsætningen til en 
række tidligere undersøgelser med raske delt-
agere og andre patientgrupper (Matthiesen et 
al., 2012; Matthiesen et al., 2011) viste resulta-
terne ingen overordnet effekt på omfanget af 
depressive symptomer eller posttraumatiske 
stresssymptomer. Dog var der en tendens til 
færre symptomer efter interventionen blandt 
kvinder, der havde valgt at skrive om deres 
kræftsygdom. Andre, endnu ikke-publicerede 

resultater tydede endvidere på, at EWI var 
forbundet med færre fysiske symptomer. Der 
synes at være behov for flere undersøgelser, 
der udforsker hvilke personer har mest gavn 
af EWI.    

Sammenfatning   
Sammenfattet peger undersøgelserne på, at 
spørgsmålet om betydningen af følelsesmæs-
sig hæmning er komplekst og vanskeligt at 
udforske.  I modsætning til tidlige psykoso-
matiske teorier, synes der dog at være tegn 
på, at den øgede forekomst af følelsesmæs-
sig hæmning man har fundet blandt kræft-
patienter, snarere skyldes de psykologiske 
reaktioner på selve diagnosen end en egentlig 
”kræftpersonlighed” forbundet med øget 
kræftrisiko. Tendenser til at kontrollere, under-
trykke eller fortrænge følelser kan endvidere 
ses som naturlige og under visse omstæn-
digheder – f.eks. blandt ældre og umiddel-
bart efter diagnosen – som hensigtsmæssige 
mestringsstrategier. Selvom andre grupper 
synes at have gavn af at skrive følelsesmæs-
sigt om traumatiske begivenheder, foreligger 
der ingen klar dokumentation for, at kræft-
patienter som gruppe har gavn af sådanne 
skriveøvelser. Visse undergrupper af kræftpa-
tienter kan dog muligvis have gavn af denne 
interventionsform.  
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1.10. Betydningen af kommunikationen 
mellem kræftpatienter og sundheds-
professionelle

Baggrund   
Forskning peger generelt på, at de sundheds-
professionelles kommunikation har betyd-
ning for patienters tilfredshed, forståelse og 
genkaldelse af information og adhærens med 
behandlingen. Såkaldt ”patientcentreret” 
kommunikation kan defineres som relationer, 
hvor den sundhedsprofessionelle a) lytter til 
og udforsker  patientens perspektiv – følelser, 
tanker, forventninger, bekymringer og funk-
tion, b) bestræber sig på at forstå patienten 
i hans/hendes unikke psykosociale kontekst, 
c) arbejder på at skabe en fælles forståelse 
af problemet og behandlingen som er i 
overensstemmelse med patientens værdier, 
og 4) deler magt og ansvar ved at inddrage 
patienten i beslutninger om behandling og 
pleje. Forskning med forskellige patientgrup-
per peger endvidere på, at patient-centreret 
kommunikation er forbundet med forbedrede 
behandlingsresultater og færre komplikationer 
og klager. At udforske betydningen af de 
sundhedsprofessionelles kommunikation med 
kræftpatienter er relevant for udviklingen af 
kvalitet i behandlingen.

Undersøgelser   
I en undersøgelse (Zachariae et al., 2003) af 
500 læge-patient-konsultationer i onkologisk 
ambulatorium ved Aarhus Universitetshospital 
(AUH), blev patienterne bedt om at besvare 
spørgeskemaer før og efter konsultationen 
vedrørende a) omfanget af negative følelser 
og b) deres kræftrelaterede self-efficacy (deres 
tro på, at de vil være i stand til at håndtere 
udfordringer i forbindelse med deres sygdom 
og behandling). Efter konsultationen blev pa-
tienterne desuden bedt om at vurdere lægens 
grad af patient-centreret kommunikation og 
deres generelle tilfredshed med kontakten 
til lægen og lægens faglige kompetence. 

Lægerne blev bedt om at angive deres vurder-
ing af patienternes tilfredshed. Resultaterne 
viste, at højere grad af patient-centreret kom-
munikation var forbundet med færre negative 
følelser og højere kræft-relateret self-efficacy 
efter konsultationen. Resultaterne viste des-
uden, at lavere grad af patient-centreret kom-
munikation fra lægens side var forbundet med 
vanskeligheder ved at vurdere patientens grad 
af tilfredshed korrekt. I en anden undersøgelse 
(Thomsen, Pedersen, Johansen, Jensen, & 
Zachariae, 2007) blev 15 kvinder behandlet 
for brystkræft interviewet og anmodet om 
at fortælle om 5 vigtige oplevelser fra deres 
sygdoms- og behandlingsforløb og resul-
taterne blev sammenholdt med ændringer i 
angst og depressive symptomer over tid. De 
sundhedsprofessionelles evne til patient-cen-
treret kommunikation, herunder at formidle 
information og imødekomme patienternes 
følelsesmæssige behov, fremstod som cen-
trale temaer af betydning for patienterne og 
deres velbefindende. I en tredje undersøgelse 
(Nielsen, Mehlsen, Jensen, & Zachariae, 2013) 
af 226 læge-patient-konsultationer i onkolo-
gisk ambulatorium, undersøgtes patienternes 
informationsbehov, deres informations-relat-
erede self-efficacy (dvs. tro på deres evne til at 
indhente den information, som de har behov 
for), deres kræftrelaterede self-efficacy (dvs. 
tro på deres egen evne til at håndtere proble-
mer i forbindelse med sygdom og behandling) 
og omfanget af angst og depressive symp-
tomer undersøgt før og efter konsultationen. 
I modsætning til tidligere resultater, var der, 
når der blev taget højde for forskelle mel-
lem patienterne i køn, alder, uddannelse og 
sygdoms- og behandlingsmæssige forhold, 
ingen klar sammenhæng mellem lægens kom-
munikation og i ændringer af self-efficacy. 
Resultaterne viste imidlertid, at mens de fleste 
patienter oplevede øget self-efficacy efter 
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konsultationen, oplevede en undergruppe af 
patienter med mange depressive symptomer et 
fald i begge typer af self-efficacy. Dette kunne 
tyde på, at patienter med mange depressive 
symptomer kræver særlig opmærksomhed i 
konsultationen. Udenlandske undersøgelser 
peger desuden på, at kræftpatienters alder kan 
have betydning for kvaliteten af deres behan-
dling og pleje. 

I en fjerde undersøgelse (Mehlsen et al., 2010) 
blev 9 strategisk udvalgte læger, sygeplejersker 
og psykologer ved Onkologisk Afdeling, AUH, 
derfor interviewet vedrørende deres værdier i 
fht alder og patientrettigheder. Selv om 8 ud af 
9 informanter benægtede, at der gøres forskel 
på patienter på grund af alder, gav alle 9 infor-
manter eksempler på aldersforskelle i tilbud. 
Yngre patienter blev tilbudt: 1) flere behand-
lingstilbud, 2) mere lægetid, 3) mere erfarne 
behandlere, 4) flere gennemgående behandlere. 
Forskellene blev forklaret ud fra: a) forskelle 
i patienternes fysiske helbredstilstand og b) 
indlevelse i yngre patienters livssituation og 
behov. To sidestillede værdier blev identificeret: 
Lighedsprincippet og life script-modellen, dvs. 
forventningen om at alvorlig sygdom hører ald-
erdommen til. Lighedsprincippet er et eksplicit 
og bærende princip i sundhedsvæsenet, mens 
life script-modellen er mere implicit. Denne im-
plicitte værdi kan imidlertid være medvirkende 
årsag til forskelle i tilbud til ældre og yngre 
patienter. 

Både udenlandske og danske erfaringer peger 
således på, at udvikling og understøttelse 
af sundhedsprofessionelles kommunikative 
færdigheder er en central opgave. I en femte 
undersøgelse (Rask, Jensen, Andersen, & Zacha-
riae, 2009) blev 23 sygeplejersker på en onkolo-
gisk afdeling fordelt ved lodtrækning til at delt-
age i Lægeforeningens kommunikations-kursus 
eller en kontrolgruppe. Hver sygeplejerske bad 
et antal patienter om at besvare et anonymise-
ret spørgeskema standard før lodtrækningen. Et 
nyt antal patienter blev anmodet om at besvare 
det samme spørgeskema efter afslutningen af 
interventionen. Patienternes svar blev koblet til 
den enkelte sygeplejerske ved en anonym kode. 

Spørgeskemaet målte patienternes oplevelse 
af sygeplejerskernes grad af patient-centreret 
kommunikation, positive og negative følelser 
samt kræftrelateret self-efficacy (dvs. tro på 
deres egen evne til at håndtere problemer i 
forbindelse med sygdom og behand-
ling). Resultaterne viste ingen klare effekter af 
kommunikationskurset på de patientrappor-
terede mål. En mulig forklaring kan være, at 
patienterne i begge grupper udviste relativt høj 
tilfredshed med relationen til sygeplejersken i 
udgangspunktet, og at positive ændringer der-
for kan være vanskelige at indfange. En anden 
mulig forklaring kan være, at patienterne ikke 
vurderer de aspekter ved kommunikation, som 
Lægeforeningens kursus fokuserer på, som lige 
så væsentlige i relation til kommunikation med 
sygeplejersker som med læger.

Sammenfatning   
Sammenfattet peger de hidtil gennemførte un-
dersøgelser bl.a. på, at kræftpatienter ønsker, at 
lægen udviser en patient-centreret kommunika-
tionsstil, og at patientcentreret kommunikation 
kan have betydning for såvel omfanget af nega-
tive psykologiske symptomer som patientens 
tro på sin egen evne til at håndtere sygdom 
og behandling. Resultaterne peger desuden på 
en række særlige problemer i håndteringen af 
ældre kræftpatienter og patienter med mange 
depressive symptomer. Endelig peger resulta-
terne på, at et kommunikationskursus udviklet 
til læger ikke forbedrer patienters oplevelse af 
sygeplejerskers kommunikative færdigheder, 
deres kræftrelaterede self-efficacy eller omfang-
et af psykologiske symptomer andre selvrap-
porterede mål. En mulig forklaring, som bør ud-
forskes i fremtidige undersøgelser, kan være, at 
kræftpatienter stiller forskellige krav til lægers 
og sygeplejerskers kommunikation.  
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