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Man bliver forfærdelig bange, når man får stillet en kræftdiagnose. Man løber og løber væk fra monstret, der rejser sig for næsen
af en. Jeg kan huske, at jeg slet ikke kunne sige ordet ’kræft’, da jeg
selv fik diagnosen. Men efter et stykke tid i flugttilstand, vendte
jeg mig om og kiggede på monstret. Og i det øjeblik jeg så monstret i øjnene, skete det utrolige, at monstret blev mindre. Og jeg
blev stærkere,”
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Læs mere side 8
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Kære alle
Jeg håber, alle er kommet godt igennem
corona-krisen. Nu lader det endelig til, at
vi er ved at være ude på den anden side.
I KIU har vi været rigtig kede af at skulle
aflyse mange arrangementer i foråret. Det
værste har været, at vi har været nødt til
at aflyse alle arrangementer i netværksgrupperne, men nu er vi heldigvis i gang
igen. På side 47 i bladet kan I se, hvad der
på nuværende tidspunkter er planlagt i
efteråret. Husk også at tjekke KIUs kalender på www.kiuonline.dk. Nye tiltag og
ændringer vil altid kunne læses der. Alle
arrangementer vil også kunne læses på
KIUs facebooksider.
Som I ved, måtte vi også aflyse landsmøde og generalforsamling i april. Heldigvis
fandt Bautahøj plads til os den 13. – 14.
september. Og ja, vi ved godt, at den 14.
september er en mandag, men det var
de muligheder, der var. Efteråret var i
forvejen booket op, og de selskaber, der
var nødt til at aflyse i foråret, stod i kø for
at ændre arrangementerne til efteråret. Vi
håber at se rigtig mange af jer på Bautahøj.
Vi har desværre også måttet aflyse
opholdet på Løgumkloster Refugium, og
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de kunne ikke finde plads til os i efteråret.
Kurset bliver i stedet afholdt i uge 20, 2021.
World Ovarian Cancer Day 8 May om
symptomer på æggestokkræft blev
afholdt, og der er et referat af begivenheden på side 36. I den forbindelse vil jeg
gerne på KIUs vegne takke Mette, Lene og
Sussie, som indvilligede i, at KIU kunne
bruge deres patienthistorier. De ville alle
tre gerne stå frem med billede og navn
og svarede alle tre selv på alle de mange
kommentarer, der kom. Det var så godt.

… ” Som I ved, måtte vi også
aflyse landsmøde og generalforsamling i april. Heldigvis
fandt Bautahøj plads til os den
13. – 14. september.”

Som kræftpatient i denne tid har vi
skullet passe ekstra godt på os selv og
hinanden. Jeg har især haft det meget
svært med ikke at måtte kramme børn
og børnebørn. Desuden har det ikke
været rart at være isoleret. Nu hvor anbefalingen er blevet 1 meters afstand, er
det min erfaring, at de fleste mennesker
ikke længere tænker over det. Det kan

gøre os utrygge, men Danmark er trods
alt kommet godt igennem krisen, så lad
os være taknemmelige for det. Jeg håber ikke, der er nogen, der har fået udsat
deres behandling/opfølgning på grund
af krisen. Det burde ikke være tilfældet.
Noget helt andet er, at den enkelte kan
have følt sig utryg ved at møde op på
hospitalet.
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Som I ved, blev der i Europa lavet en
undersøgelse for at finde ud af, hvordan
gynækologiske kræftpatienter har haft
det under corona-krisen – også med
henblik på at finde ud af, om krisen har
haft indflydelse på deres behandling/
opfølgning. 47 af jer udfyldte spørgeskemaet. Tak for det. I alt blev der indsamlet 1251 svar fra 16 europæiske lande.
Resultaterne af denne undersøgelse
er nu blevet sendt til det prestigefyldte
medicinske tidsskrift The Lancet, hvor
de forhåbentlig vil blive offentliggjort.
Hvis det lykkes, skal jeg nok sørge for at
bringe resultaterne.
Jeg vil slutte med at ønske alle en rigtig
god sommer. Den er startet godt. Nyd
det. Jeg glæder mig til at se mange af jer
til september. Tak for jeres støtte til KIU.

4
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20. september 2020
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KORT NYT KIU – 2019

Kort Nyt

BROCHURER TIL
KIUs MEDLEMMER

KRÆFTENS BEKÆMPELSES HÆDERSPRIS 2020

KIU er medlem af ESGO ENGAGe. ENGAGe er et netværk af patientforeninger i Europa, som beskæftiger sig med
gynækologisk kræft. Jeg, Birthe Lemley, er med i bestyrelsen i ENGAGe, som består af patienter og læger (onkologer, gynækologer). Vi har i fællesskab udviklet mange brochurer inden for sygdomsområdet.
Mange er oversat til dansk. Andre er i venteposition til at blive oversat. På KIUs hjemmeside www.kiuonline.dk er
der nu et link, hvor du kan læse samtlige brochurer. De bliver også trykt og vil være tilgængelig på f.eks. landsmødet og på det årlige symposium med eksperterne inden for underlivskræft.
Brochurerne omhandler: livmoderkræft, livmoderhalskræft, æggestokkræft, palliativ behandling, psyko-onkologi, What to ask the Doctor, Radiotherapy, Clinical Trials. Efterhånden som de bliver oversat til dansk, vil den danske udgave blive lagt ud på linket, som kommer her: www.kiuonline.dk - Sygdomme og behandling

OVERSIGT OVER UDVALG OG PROJEKTER,
HVOR KIU ER REPRÆSENTERET
Sundhedsstyrelsen om Stop HPV
Birthe Lemley, Annemarie Carstensen og Mette Rosendal
Projekt Sammen om valg
Birthe Lemley og Dorte Blou som patientrepræsentanter
Medicinrådet – fagudvalget for æggestokkræft
Birthe Lemley og Dorte Blou som patientrepræsentanter

KIUs bestyrelse ønsker
alle medlemmer en
dejlig sommer

KRÆFTENS
BEKÆMPELSES
HÆDERSPRIS
Kræftens Bekæmpelses Hæderspris
på 50.000 kr. uddeles én gang årligt i
anledning af World Cancer Day den
4. februar. I 2020 gik hædersprisen
til de 20 mindre patientforeninger
under Kræftens Bekæmpelse.
Foreningerne har sidenhen ved afstemning blandt forskellige forslag
besluttet, at beløbet skulle gå til Ung
Kræft.
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Medicinrådet – fagudvalget vedr. behandling og
forebyggelse af venøse blodpropper
Gillian Godette som patientrepræsentant
HPV Advisory Board hos Kræftens Bekæmpelse i
forbindelse med Stafet for livet
Mette Rosendal
CAGci Advisory Board om cancer immunterapi
Birthe Lemley som patientrepræsentant
KIU er også involveret i et forsøg med ctDNA (cirkulerende
tumor DNA) og operation af æggestokkræft på Aarhus Universitetshospital.

Titel på forsøget: Circulating tumour DNA, water PET/MR,
and dissolution Dynamic Nuclear Polarization for optimized surgery of women with ovarian cancer.
Derudover er KIU gået i tættere strategisk samarbejde
med non-profit organisationen OvaCure og vil fremover
samarbejde med OvaCure om diverse tiltag, bl.a. fremtidige
projekter inden for diagnosticering og behandling af æggestokkræft.
• OvaCure er en NGO, der blev stiftet i 2014 af entreprenørerne Juliane Meulengraht Bang og Caroline Heering samt
dr.med., speciallæge i gynækologi og obstetrik Henriette
Svarre Nielsen.
• OvaCure samler førende forskere fra hele verden og er
katalysator for, at de udvikler nytænkende forskning på
tværs af de medicinske specialer; gynækologi, onkologi og
immunologi og kirurgi.
• Siden starten har OvaCure igangsat 9 lovende forskningsprojekter, som alle har potentialet til at være dét projekt,
der vil give banebrydende resultater for patienter med kræft
i æggestokkene, bl.a. inden for vaccine og immunterapi.
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Boganmeldelser

Aktiviteter for
medlemmerne i efteråret 2020
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I disse Coronatider er der sikkert mange, der har lejlighed til
at læse bøger. Nedenstående kommer et par forslag:
Fra et grænseområde mellem liv og død, mellem frygt og håb, har Hanne Foighel skrevet 20 hudløst
ærlige, kloge, vedkommende og tankevækkende korte tekster om livet i usikkerhedens skygge. Teksterne er skrevet i tiden mellem oktober 2018 og juni 2019. Gennem kemobehandling og operation,
gennem udmattelse, usikkerhed og mistro. Fra den første kræftdiagnose til den livstruende sygdom
tilsyneladende har sluppet taget. Flere tekster er filosofiske. Andre er journalistiske. Flere handler
om døden. Men de handler alle om livet. I oktober 2019 dukkede kræften op igen.
Anmeldelse fra Kristeligt Dagblad
Jeg fik kun den afgørende scanning, der afslørede min kræft i tide, fordi jeg insisterede. Dette er
min personlige fortælling om en chokerende og livstruende sygdom, der forandrede mit og min
families liv for altid.
Det er fortællingen om mit møde på godt og ondt med det danske sundhedsvæsen, der fixede
min kræft. Som tak foreslår jeg, hvordan sundhedsvæsenet kan fixe de problemer, jeg stødte på,
så vi får en bedre og mere lige behandling af syge.
Samtaler om kræft.
En bog, der ønsker at give håb til dig, der har kræft tæt inde på livet.
Mange opfatter det at få en kræftdiagnose som en dødsdom. Den opfattelse ønsker Mikael Rørth
at nuancere. Han har som læge og professor i onkologi arbejdet med kræftpatienter i over 40 år og
ved, at lægerne kan meget mere i dag, end de kunne for bare fem eller ti år siden. Det betyder, at
der i dag er flere end nogensinde tidligere, der overlever en kræftsygdom.
Og så til noget helt andet
Min (Birthe Lemleys) egen yndlingsforfatter er Ildefonso Falcones. Hans mest kendte bog er
Havets Katedral. Man kan se første del af de to bind på Netflix. Den er voldsom, men historisk
korrekt, og det er det, der fascinerer mig ved hans bøger, som bl.a. også omfatter Fatimas Hånd,
Sigøjnerinden fra Sevilla og Sjælemaleren.
KIUs medlem Sonja Albrecthsen er også kommer med bogforslag.
De kommer her med Sonjas beskrivelse.
Jeg har genlæst Frank McCourts bog om hans opvækst i det fattige Irland: “Angelas aske” Han
voksede op med en alkoholiseret far, og en mor, som kæmpede en næsten umulig kamp mod
fattigdommen. Men bogen fortælles fra barnets synsvinkel, og det er bevægende, rørende og
heldigvis også med fine humoristiske glimt.
Julian Barnes: “Når noget slutter” er delt i to. En del, hvor Tony Webster fortæller om sin tid på en
engelsk drengekostskole og en anden del, hvor han som ældre, efter der er gået 40 år, fortæller om
sine ungdomsår. Måske er han ikke en helt troværdig fortæller. Der står meget mellem linjerne!

Merete Pryds Helle: “Folkets skønhed” er en medrivende fortælling om at vokse op i fattige kår i
1930’ernes Langeland. Der er mange fantastiske personbeskrivelser, og selv om jeg selv er vokset
op på Fyn i 50’erne, er der meget jeg kan genkende og få sat i perspektiv.

Netværksmøder i
hele landet
Møder i netværksgrupperne i Herlev, Roskilde/Ringsted,
Odense, Vejle, Århus og Aalborg
Læs mere på side 47 og i KIUs kalender på www.kiuonline.dk

Landsmøde og
generalforsamling på
Kursus-center Bautahøj
den 13.-14. september 2020
Læs mere på side 8

World Go Day den
20. september 2020
Læs mere på side 42

Lægedage i Bella Center
23.-27. november 2020
KIU har en stand sammen med flere andre
patientforeninger og netværk under Kræftens Bekæmpelse.

SoA-konference i København

ESGO afholder konferencen SoA (State of the Art) i
København den 14.-16. december 2020.
KIU er medlem af ESGO ENGAGe, og medlemmer af KIUs
bestyrelse deltager i et patientseminar den 14.-15. december.
Desuden har KIU en bod med oplysninger om foreningen og
brochurer fra ENGAGe oversat til dansk.

Løgumkloster
Refugium 2021
KIU var desværre nødt til at aflyse dette ophold for
medlemmerne i foråret 2020 på grund af coronakrisen.
Det var ikke muligt at finde plads til KIUs medlemmer på
Løgumkloster Refugium i efteråret 2020. Opholdet er
derfor udskudt til den 17.-21. maj 2021.
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LANDSMØDE OG GENERALFORSAMLING

Program for
KIUs landsmøde og generalforsamling
søndag, den 13. september til mandag den
14. september 2020 på Kursuscenter
Bautahøj, Bautahøjvej 39, 3630 Jægerspris
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Søndag, den 13. september
– Landsmøde dag 1
10.30

Ankomst – salg af lodder til amerikansk lotteri

11.00 - 12.00

Kort velkomst v/KIUs formand Birthe Lemley
efterfulgt af emnet
Styrk din mentale robusthed
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a
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r
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v/psykolog Janne Lorentzen
12.00 - 12.45

Frokost

13.00 - 14.00

Sygedagpenge, fleksjob og førtidspension
v/fagkonsulent Vanessa Duus

14.00 - 14.50

Kaffepause, tid til at netværke, finde værelset og slappe af

14.50 - 15.50

Patientens rettigheder
v/Nanette Sylvest Hendil, chefkonsulent, cand.jur.

KIUs
Landsmøde 2020
KIUs landsmøde og generalforsamling finder sted den
13.-14. september 2020 på Bautahøj Kursuscenter i Jægerspris.
Der er S-togsforbindelse til og fra Frederikssund station, og KIU
arrangerer taxa mellem kursuscentret og stationen på visse tidspunkter ved ankomst søndag og afslutning mandag.

Der er cykler til rådighed, mulighed for gå- og løbeture, indendørs
swimmingpool, mulighed for at dyrke fitness, petanquebane samt
en pragtfuld strand.

Som det fremgår af billederne, ligger Kursuscenter Bautahøj i
meget naturskønne omgivelser.

16.00

Afgang til Jægerspris Slot

16.15 - 17.15

Guidet rundvisning på Jægerspris Slot
(Kong Frederik den Syvendes Stiftelse stiftet af Grevinde
Danner i 1873.) Rundvisning betales af KIU.
Link til Jægerspris Slot: www.kongfrederik.dk

18.00 - 20.00

Middag – salg af lodder til amerikansk lotteri

20.00 - 21.00

Underholdning ved Nielsen Swingtime med sangerinde

21.00

Amerikansk lotteri – lodderne trækkes

Mandag, den 14. september
– Landsmøde dag 2 og generalforsamling
07.00 - 9.30

Morgenbuffet

09.30 - 10.00

Nyheder fra KIU
v/KIUs formand Birthe Lemley

Bautahøj Kursuscenter

10.00 - 12.00

Æggestokkræft uden tilbagefald
Livmoderhalskræft
Livmoderkræft

Er det noget, du kunne tænke dig at arbejde
med, eller har du andre kompetencer f.eks.
fra dit job, som kan være til gavn for foreningen og medlemmerne?

Sjældne underlivskræftsygdomme

Læs mere om Kursuscenter Bautahøj på Facebook:
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Der er ledige pladser i bestyrelsen, og vi
mangler hjælp til følgende opgaver:
• Medlemsregistrering
• Bogholderi (du vil blive oplært af KIUs
nuværende bogholder)
• Fondsansøgninger
• Artikler til KIU-bladet
• Deltagelse i kurser, møder og konferencer
i ind- og udland for at skaffe viden til
foreningen

Æggestokkræft med tilbagefald

Adresse og telefonnummer er
Bautahøjvej 39, Kulhuse, 3630 Jægerspris,
telefon: 47 53 00 07.

https://www.facebook.com/Bautahoj

Erfaringsudveksling i grupper:

LEDIGE PLADSER I
BESTYRELSEN

Gåtur langs vandet for dem, der ikke vil snakke sygdom
12.00 - 13.00

Frokost

13.00 - 15.00

Ordinær generalforsamling

15.00 -

The, kaffe og farvel og tak for denne gang

Det er en forudsætning, at du har gode ITkompetencer
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KIU

Kræft i underlivet
17. JANUAR 2020, KL. 10.00-16.00, AUDITORIUM 2, JULIANE MARIES VEJ, RIGSHOSPITALET

DGCG-KIU symposium
KIU og DGCG (Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe) har nu i mange år holdt et årligt symposium. KIU er
meget glad for samarbejdet med DGCG. Den årlige begivenhed, hvor forskellige eksperter holder oplæg
for os, er uvurderlige for foreningen. Medlemmerne får utroligt meget viden, og de får lejlighed til at stille
spørgsmål til lægerne. Sidste år fandt symposiet sted på Odense Universitetshospital. I år var vi så på
Rigshospitalet.
Vi startede dagen med kaffe, the og croissanter. Kl. 10.30 var der velkomst ved formændene Birthe Lemley, KIU og Lene Lundvall, DGCG. Ordstyrer i år var journalist Nynne Bjerre Christensen, som holdt godt
styr på tropperne. Tiderne blev overholdt, og alt klappede, som det skulle.
ÆLDRE OG KRÆFT
ved professor Jørn Herrstedt
Af Birthe Lemley
Den første på talerrækken var professor
Jørn Herrstedt, som er ekspert i geriatri. Han
startede ud med at sige, at fremtiden tilhører
de ældre – også inden for kræft. Vi bliver
ældre og ældre, og samtidig opstår der
komorbiditet. Jo ældre man bliver, jo større
risiko er der for, at man lider af mere end én
sygdom.
Hvornår man betragtes som ældre har
rykket sig over tid. Nu er det 70+, men vil
sandsynligvis blive rykket til 75+ fremover.
45 % af befolkningen i Danmark er fyldt 70
år, når de får en kræftdiagnose. I 2012 var
der 10 millioner ældre, der havde kræft på
verdensplan. Det estimeres, at der i 2030
vil være 22 millioner ældre, der har kræft.
I 2015 var der 15 mio., så statistikken ser ud
til at holde. Årsagen er, at vi bliver ældre.
Kræfttilfældene forekommer i den ældre aldersgruppe. Antallet af yngre, der får kræft,
stiger næsten ikke.
I 2018 var der 3,9 mio. kræfttilfælde i Europa,
hvoraf 44 % af patienterne var fyldt 70 år.
Der var 800.000 i palliativ behandling og
700.000, som ikke kunne helbredes. Det vil
sige 1,5 mio., som dør af deres kræftsygdom,
og 2,4 mio. langtidsoverlevere. Det skønnes,
at der i 2040 vil være 4,7 mio. kræfttilfælde,
hvoraf 55 % vil være fyldt 70 år.
Der dør ikke flere i Danmark af deres
kræftsygdom, selv om der kommer flere
kræfttilfælde. I 1995 døde 15.700, og i 2017
var tallet 15.957.

Hos ældre aftager lever-, nyre-, hjerte-, knoglemarvs- og lungefunktion samt kognitive
evner med alderen. Det blev anbefalet,
at hvis man var ældre, skulle man bede
om at få målt sin nyrefunktion, før man fik
kemoterapi.
ET HØJØKONOMISK LAND
Hvor mange sygdomme har man?
I Danmark har vi et problem i forhold til de
andre nordiske lande, da der er flere rygere
og større alkoholindtag i Danmark.
Ved 65-års alderen har 88 % 1 sygdom, 66
% har 2 sygdomme, 44 % har 3 eller 4, og
12 % har 5 eller flere. Der er flere kvinder
end mænd, der lider af komorbiditet (flere
sygdomme samtidig).
Det er vanskeligt at behandle patienter med
komorbiditet. Mange lider af type 2 diabetes
og forhøjet kolesteroltal. Hjertesygdom er
den næst hyppigste dødsårsag efter kræft.
10 år efter diagnosen er der blandt 128.000
canceroverlevere, som man har fulgt, øget
risiko for blodpropper, forstørret hjerte og
hjertearytmi.
Det har vist sig, at hjertesvigt kan øges
vedvarende hos kvinder, der har haft brystkræft alt efter, hvilken behandling de har
fået. Der er også forhøjet risiko for blodpropper 5 år efter behandlingen.
Hos kvinder med æggestokkræft og
livmoderkræft reduceres risikoen for
hjerteproblemer betragteligt, hvis Caelyx
(doxorubicin – kemoterapi) gives i en
fedtkapsel. Risiko for hjerteproblemer ved

behandlingen stiger med alderen – især hos
kvinder 70+.
En undersøgelse har vist, at risikoen for
hjertesvigt eller hjertemuskelsygdomme
forøges 2 gange hos kræftoverlevere, der
har haft æggestokkræft, medens den ved
alle gynækologiske kræftformer forøges 3-6
gange for blodpropper.
En kræftpatient på 70+ får sædvanligvis
3 slags medicin. 1/2 år før kræftdiagnosen
begynder patienten typisk at gå til læge ofte
og får smertestillende medicin, medicin
mod halsbrand osv. Patienten begynder at
fejle noget.

Prof. Herrstedt viste ovenstående skema, som kaldes G8. Det bruges til at vurdere patientens helbredstilstand.
Prof. Herrstedt omtalte performance status
som følger: 0 er i god form, 1 har nogle
skavanker, 2 skal sove halvdelen af dagen,
3 skal sove mere end halvdelen af dagen.
(Se yderligere oplysninger om Perfomance
Status på https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/ordbog/performancestatus/)
Kliniske forsøg omfatter ofte kun de mest

friske patienter. Patienter med performance
status = 0 og 1. Derfor afspejler resultatet
af forsøget ikke altid, hvad patienten rent
faktisk kan tåle, eller hvad de kan få ud af
behandling.
Ofte får kun 1/4 af kvinderne med
æggestokkræft og en alder på 70 + en
kombinationsbehandling (2 stoffer
kemo). 3/4 får enkeltstoffet carboplatin.

Dette bør revideres, da det kan bero på
manglende viden om, hvad kvinderne
rent faktisk kan tåle.
Prof. Herrstedt nævnte ADL - Instrumental
activities of daily living, som er et spørgeskema, hvor man måler, hvad patienten selv
kan. 40 % af kvinderne, som får diagnosen
æggestokkræft, er fyldt 70 år, så det er vigtig
viden af hensyn til behandlingen.

Derfor har en kræftpatient på 70+ som regel
3 komorbiditeter. Det vil sige, at vedkommende på forhånd har nedsat overlevelseschance og risiko for flere bivirkninger.
Patienten lider ofte af forhøjet kolesterol,
diabetes og forhøjet blodtryk. Polyfarmaci
(brug af flere lægemidler samtidig) stiger
med alderen. Når der så gives kræftlægemidler oveni den sædvanlige medicin,
kan noget af medicinen ikke enes med de
kræftlægemidler, patienten får. Dette kaldes
PDI – potentiel drug intervention. Ofte overstiger risikoen for bivirkninger chancerne
for effekt.

1

Statistik fra Globocan 2018

2

Lancet 2019; 394; 1041-54

CGA = Comprehensive geriatric Assessment (omfattende geriatrisk vurdering)
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RCT = randomiseret
klinisk forsøg, G8 =
skema vist ovenfor,
CGA = Comprehensive geriatric
Assessment

KLINISKE FORSØG
Der er hyppigt 50 eksklusionskriterier
for at indgå i en protokol (medicin +
andet). Man bør konkludere, hvordan
de ældre har det i forhold til de yngre.
Databasen Nordcan (Kræftstatistik for
de nordiske lande) har en meget vigtig
statistisk over ældre med kræft. Det går
de ældre dårligere, men overser man
alligevel nogen, der er dømt ude?
Man lavede i Danmark en undersøgelse
med personer, der var født i henholdsvis 1905 og 1915. Gruppen, der var født
i 1915, levede længere og havde flere
færdigheder. De var bedre til at klare sig
selv.3

kersyge, nyrefunktionsnedsættelse osv.
Det er noget, man må leve med som
kræftoverlever.
Prof. Herrstedt nævnte også biomarkøren ARAP1, som man havde målt
i et forsøg med ældre kvinder med
high-grade serøs æggestokkræft, som
modtog førstelinje-behandling med platinbaseret kemoterapi. Det viste sig, at
et lavt udtryk af ARAP1 var en væsentlig
markør for tidligt tilbagefald. Man havde
testet på 50 kvinder fra den danske
biobank. Der skal imidlertid en større
undersøgelse til for at få verificeret resultatet af denne mindre undersøgelse.

Restlevetiden for en 80-årig rask dansk
kvinde er forøget med 11 år, hvorimod en
svagelig person kun lever 3 år længere.4
I Danmark har vi guidelines (retningslinjer), men ingen guidelines for ældre
kvinder med gynækologisk kræft. I
Frankrig har man onko-geriatriske
klinikker til ældre. Det har vi ikke i
Danmark, men det bør vi have ifølge
professoren.
Mange patienter får forskellige former
for komorbiditet efter kræftsygdommen, f.eks. gigtsymptomer – selv 20 år
efter behandlingen. Patienterne klager
også over muskelømhed. De får suk-
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Mange patienter får forskellige
former for komorbiditet efter kræftsygdommen, f.eks. gigtsymptomer
– selv 20 år efter behandlingen.

Prof. Herrstedt mener, at G8 (Se slide på
side 11) bør gøres elektronisk og udleveres, så det er tilgængeligt for alle, så
man kan finde frem til de patienter, der
i større eller mindre grad er i stand til at
gennemføre behandling med kemo-

terapi. Indtil videre anvendes G8 på
Roskilde Universitetshospital. Det tager
kun omkring 5 minutter at få afgjort via
skemaet, om en patient kan tåle fuld dosis kemoterapi eller hellere skal have en
nedsat dosis. Der bør deltage en geriater
ved samtalen med patienten.
Der var et spørgsmål om, hvorvidt man
kunne kræve af medicinalfirmaerne,
at de inkluderer et vist antal ældre i
forsøgene. Det kan man desværre ikke.
Det skal være hos FDA (Food and Drug
Administration i USA), at ændringer
finder sted, men der er store interesser
på spil. Det er i USA, medicinalfirmaerne
gerne vil have godkendt deres lægemidler, da USA er det største marked for
lægemidler. (Proceduren er normalt,
at lægemidler først bliver godkendt i
USA af FDA og dernæst i Europa af EMA
(European Medicines Agency), red.)
Prof. Herrstedt afsluttede sit indlæg med
”Take Home Message”. Se slide på side
13, øverst.

The Lancet. Volume 382, Issue 9903, 2–8 November 2013,
Pages 1507-1513

3.

4.

NYE RESULTATER AF FØRSTELINJESTUDIER – PARP-HÆMMERE
ved overlæge Mansoor Mirza
Af Birthe Lemley
Overlæge Mansoor Mirza startede med at
sige, at man i mange år ikke fandt nogen
ny behandling til æggestokkræft, der var
bedre end den gængse med kemoterapi,
men fra starten af 2014, hvor vi spændt

ventede på resultatet af den første PARPhæmmer, nemlig olaparib, og i årene fremover, begyndte der at ske noget, og i 2019
kom der resultater af flere undersøgelser
til førstelinje-behandling af æggestokkræftpatienter.
Størsteparten af æggestokkræftpatienterne diagnosticeres desværre stadig i
stadium III og IV. De fleste får tilbagefald af

sygdommen. Der bliver kortere og kortere
tid mellem tilbagefaldene, indtil kemoen
ikke længere virker – kun 20 % af denne
patientgruppe er i live efter 5 år. Kirurgien
er blevet bedre efter centralisering, og
overlevelsen er steget. Der må nu kun
opereres på 4 hospitaler i Danmark – Rigshospitalet, Odense Universitetshospital,
Aarhus Universitetshospital og Aalborg
Universitetshospital. (fortsættes side 14)

Denne slide viser
alle de mutationer,
man for nærværende kender til. Man
kender dog ikke
betydningen af dem
alle. HR deficient =
HRD-positiv – HR
proficient = HRDnegativ

Walter LC et al. JAMA 2001, 2750-2756
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(fortsat fra side 13)
80 % af kvinderne med æggestokkræft
har high grade serøs æggestokkræft. Der
er en tsunami af mutationer. 20-25 % af
patienterne har en BRCA-mutation. PARPhæmmerne virker bedst på denne gruppe. Mange andre på cirkeldiagrammet på
side 13 har det, man kalder BRCAness eller
BRCA-like. På dem virker behandlingen
med parp-hæmmere også.
Hvad sker der i arvemassen? Af og til kommer der nogle knæk i DNA. Det kan være
’single strand break’, som kan repareres
af PARP, men PARP-hæmmere lader ikke
PARP reparere knækket. Når der så kommer endnu et knæk, bliver det ’double
strand break’. Det er HRD-genet (HRD =
homologous recombination deficiency
repair), som skal reparere dette brud, men
hvis BRCA-genet er muteret, fungerer
denne reparationsmekanisme ikke, og
cellen dør. Normale celler kan repareres.
PARP-hæmmere virker bedst på de kvinder, der har fejl i BRCA-genet, men virker
også på de HRD-positive. Det vil sige dem
med fejl i reparationsgenet, og det er ca.
halvdelen af patienterne.
På ESMO-kongressen i Barcelona i oktober 2019 blev resultaterne af forsøgene
PAOLA1, PRIMA og VELIA offentliggjort.
For 1 år siden kom resultaterne af SOLO1,
som dog kun er til de BRCA-muterede. De

tre andre forsøg er til førstelinje-behandling af alle æggestokkræftpatienter med
high-grade serøs og endometrioid æggestokkræft. De er dog alle til førstelinjebehandling.
SOLO1
I SOLO 1 fik 2/3 af patienterne PARPhæmmeren olaparib efter førstelinjebehandling (behandling efter første gang
patienten blev syg). 1/3 fik placebo (ingen
behandling). Dette er acceptabelt, da
der ikke var anden behandling at give
patienterne, og da man jo skal kunne
bevise, at behandlingen virker. Forsøget
var blindet. Det vil sige, at hverken lægen
eller patienten ved, hvilken behandling
patienten får. Forsøget varede kun 2 år, da
man ikke kender langtidsbivirkningerne
af lægemidlet. Nogle patienter bliver
muligvis raske, så der kan gå 20-30 år, før
vi kender langtidsbivirkningerne.
PAOLA1
I PAOLA1 var der et andet design. Patienterne skulle være i stadium III og IV.
Forsøget inkluderede patienter med highgrade serøs og endometrioid æggestokkræft. Den ene arm fik kemo plus Avastin
+ olaparib i 2 år. Den anden arm fik kemo +
Avastin (bevazicumab) i 15 måneder. Avastin blokerer ernæringen til tumoren. Den
får ikke ilt nok, danner flere mutationer
og bliver mere BRCA-like. Nogle patienter

kan have chance for at blive raske. Man
giver kun behandlingen i 2 år, da man ikke
kender langtidsbivirkningerne.
PRIMA
PRIMA – Niraparib-behandling til patienter i stadium III og IV. Dette forsøg var
tiltænkt patienterne med den værste
diagnose. De skulle have synligt kræftvæv
efter førstelinje-behandlingen. Patienterne fik behandling med niraparib i 3 år.
I Europa forsøgte man at få Avastin med i
forsøget, men da Avastin ikke er godkendt
til behandling af æggestokkræftpatienter i
USA, kom lægemidlet ikke med i forsøget.
Medicinalfirmaerne vil gerne have deres
lægemidler godkendt i USA, da det er der,
der er flest penge at tjene.
VELIA
PARP-hæmmeren veliparib blev givet
samtidig med kemo og efterfølgende. Der
var dog ingen ekstra effekt for patienten
ved at give PARP-hæmmeren veliparib
samtidig med kemo.
Nedenstående slide viser, at alle 3 forsøg
havde effekt. I forsøgene, PAOLA1,
PRIMA og VELIA var der ingen betingelse om BRCA-mutation.

Ovennævnte slide omfatter også forsøget SOLO1 og er statistik for patienter med BRCA-mutation, eller som er
HRD-positive. Som det ses, går kurverne
meget mere fra hinanden, når patienterne er BRCA-muterede. Der er 70 % reduktion for risiko for tilbagefald. Der er
også stor effekt af PAOLA1 og PRIMA for
patienter, som er HRD-positive, ca. 60 %
mindre risiko for tilbagefald. Det ser ud
til, at den svageste PARP-hæmmer er
veliparib. Mansoor mener, at EMA (European Medicines Agency) vil godkende
PARP-hæmmere til patienter, som er
BRCA og BRCAness. I Danmark er der
økonomiske problemer med at få medicinen ud til patienterne, og den bliver
nok ikke godkendt til patienter, som er
HRD-negative. I Tyskland har man ikke
dens slags problemer. De får medicinen
med det samme, når EMA (European
Medicines Agency) har godkendt den.
Forsøget AVANOVA, som er et fase II
forsøg, hvor også danske patienter var
indrulleret, viste, at der er god effekt
af kombinationen bevazicumab og
niraparib.

Kurverne går meget
mere fra hinanden,
når patienten er
BRCA-muteret eller
HRD-positive.
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Vi har nu PARP-hæmmerne veliparib,
olaparib, rucaparib og niraparib. Der er
dog endnu ikke søgt godkendelse af rucaparib til danske patienter. De forskellige stoffer har forskellig effekt. Mansoor
mener, niraparib er den stærkeste.

Mansoor mener, at der skal højere dosis
til for af få effekt af PARP-hæmmerne
til patienter, som har BRACA wildtype
(uden BRCA-mutation og HRD-negative).
Der er lavet forsøg med højere koncentrationer på mus. Dette er dog stadig en
hypotese.

Forsøget AVANOVA, som er et fase
II forsøg, hvor også danske patienter
var indrulleret, viste, at der er god
effekt af kombinationen bevazicumab og niraparib.

I USA kommer medicinen hurtigt igennem FDA (den amerikanske fødevareog lægemiddelmyndighed svarende
til EMA i Europa). Mansoor nævnte, at
han tror, at resultaterne af PAOLA1 vil
komme amerikanerne til gode allerede
fra april i år, hvorimod EMA er 1 år om
at godkende medicin, og så skal der
efterfølgende finde godkendelse sted
i de enkelte EU-lande – i Danmark skal
al medicin gennem Medicinrådet og
anbefales til standardbehandling på
hospitalerne, før den kommer ud til
patienterne. Der kommer måske først en
afgørelse i 2021.
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af forsøget QUADRA med niraparib
resulteret i, at behandling med PARPhæmmere også er godkendt til platinresistente patienter. PARP-hæmmeren
rucaparib skulle også have effekt på
denne patientgruppe.
Spørgsmål – Hvordan kunne nogle
patienter i Danmark, som ikke havde

Af Birthe Lemley

blod og væv. Der vil foregå en oprydning
i forskellig hastighed, da ikke alle patienter er blevet testet. De BRCA-muterede
udgør ca. 25 %. Desuden er der 5 %, som
har somatisk BRCA (ikke arvelig BRCA).

Mansoor taler om at gøre æggestokkræft i de sene stadier til en kronisk
sygdom. En sygdom, man kan leve med
og dø med. Vi har set, at kurven efter 2
års behandling med PARP-hæmmeren
olaparib i SOLO1 forsøget flader ud. Det
ser ud, som om nogle patienter bliver
raske efter 2 år.

Desværre er denne test ikke god nok.
Den foretages p.t. i Utah, USA. ENGOTgruppen arbejder på at udvikle en
bedre test i Europa – en såkaldt valideret
test.

SOLO1 fik meget hurtig godkendelse.
Der gik ca. 4 måneder. Hvorimod der gik
2 år, før resultaterne fra NOVA-forsøget
kom igennem Medicinrådet.

KIU blev opfordret til at informere
alle æggestokkræftpatienter om, at
de har ret til at blive undersøgt for
BRCA-mutation på både blod og væv.
Spørgsmål til HRD-testen:

De BRCA-muterede har som nævnt
rigtig god effekt af PARP-hæmmere, og
de HRD-positive har næsten lige så god
effekt. Dette udgør halvdelen af patienterne. Men med en restgruppe på 50 %
er der stadig lang vej. Derfor er man nu
begyndt med at tilføje immunbehandling. Der kører nu rigtig mange forsøg,
og NSGO (Nordic Society of Gynaecological Oncolgy) er førende. Mansoor
mener, at det kun er et spørgsmål om
tid – 3 til 5 år - før man kan leve med æggestokkræft.

Spørgsmål til testning for BRCA:
Alle nye patienter skal testes på både
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Men så snart medicinrådets afgørelse
faldt, var medicinen kun til rådighed for
de BRCA-muterede patienter. De patienter, der var med i NOVA-forsøget, kunne
dog stadig få medicinen.

ved klinikchef Lene Lundvall

IGANGVÆRENDE FORSØG
De blå og grønne studier får tilsat immunterapi, som hæmmer reparation i
cellen. Forsøget afmærket med grønt,
Athena, er behandling med rucaparib
og nivolumab. De blå, grønne og lilla
forsøg kører også i Danmark. Alle forsøg
indeholder immunbehandling. PARPhæmmere + immunbehandling hæmmer reparation i cellen og øger antal mutationer. Resultatet af forsøget ENGOT
Ov45 Athena kommer i 2022-23.

Spørgsmål til arbejdsgangen i
Medicinrådet:

EMA (Eurpean Medicines Agency)
havde udstedt markedsføringstilladelse,
så derfor kunne alle patienter med highgrade serøs æggestokkræft få lægemidlet, hvis de var platinfølsomme, og deres

læge ansøgte for dem. Medicinen blev i
denne periode betalt af producenten.

Nyt fra DGCG

Oversigt over igangværende forsøg hos
ENGOT (European
Network of Gynaecological Oncological
Trial Groups).

SPØRGSMÅL OG SVAR

BRCA-mutation, få behandling med
PARP-hæmmeren niraparib inden
Medicinrådets afgørelse?

Spørgsmål - kan man udvikle fejl i
BRCA-genet i sygdomsforløbet?

Svaret var nej, men der havde været
tilfælde, hvor der havde været BRCAreversion. Det vil sige, at patienten efter
behandling med en PARP-hæmmer
efterfølgende ikke længere var BRCAmuteret. Det er ikke nødvendigvis en
god ting.
Spørgsmål til HRD-test og BRCA-test:
HRD-testen tager ikke hele paletten
med. Der lægges hele tiden flere mutationer ind. BRCA-testen er blevet meget
bedre. Hvis man har fået taget testen for
mange år siden, kan det være en idé at
få taget den igen, nu hvor der er kommet
ny medicin.
Spørgsmål til effekten af immunterapi:
I de første forsøg havde man ikke testet,
om patienten var følsom over for immunterapi. Nu kombinerer man med
Avastin, så mængden af mutationer stiger, da man mener, at behandling med
immunterapi så vil have større effekt.
Spørgsmål – Virker PARP-hæmmere
på patienter, som er platinresistente?
Svaret var ja, men man har endnu ikke
godkendelse til at behandle denne
gruppe i Europa. I USA har resultatet

Formand for DGCG, Lene Lundvall, talte
om nyheder i DGCG. DGCG har konstitueret sig med ny bestyrelse pr. den 14/6
2019 med såvel nye medlemmer som
genvalg af formand, Lene Lundvall, og
næstformand, Mansoor Mirza. DGCG er
ophørt med at have en plads i DMCG´s
bestyrelse. Berit Mosgaard er valgt af
DGCG som repræsentant i DSOG´s (DSOG
= Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik) kodeudvalg med særligt fokus på
kræftkodningen.

Lene fortalte også om arbejdet med retningslinjernes i RKKP.
Der er meget arbejde forbundet med de
nye retningslinjer. Man er kommet godt
i gang med opfølgningen af de nonepitheliale tumorer, som dækker over
rigtig mange del-sygdomme. De ligger nu
tilgængelige på DGCG’s hjemmeside og er
på vej i sidste tilretning til RKKP.
Opfølgning er separat. Retningslinjerne er
færdiggjort eller tæt på for alle gynækologiske kræftformer.

Med hensyn til BRCA-mutation vil der
være 2 typer retningslinjer, én i genetisk
regi, som omhandler udredning af risiko
for ovariecancer, og én i gynækologisk
regi, som omhandler gynækologisk overvågning af BRCA positive kvinder.

RKKP – REGIONERNES
KLINISKE KVALITETSUDVIKLINGSPROGRAM
RKKP er en tværregional
netværksorganisation bygget
op omkring de godkendte
kliniske kvalitetsdatabaser, de
tilhørende klinisk forankrede
styregrupper og RKKP’s videncenter.
Databaserne indeholder oplysninger om patienters udredning, sygdom og behandlingsforløb og har til formål
at belyse sundhedsvæsenets
indsats og resultater for en afgrænset gruppe af patienter.
Kilde: hhtps:/www.rkkp.dk/
omrkkp/
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Nyt fra KIU
ved Birthe Lemley
KIU har efterhånden fået flere udvalgsposter. Her er nogle af dem, hvor KIUs
bestyrelsesmedlemmer og KIUs forhenværende næstformand og nuværende
formand er til stede:
Sundhedsstyrelsen om Stop HPV
Birthe Lemley, Annemarie Carstensen og
Mette Rosendal
Projekt Sammen om valg
Birthe Lemley og Dorte Blou som patientrepræsentanter
Medicinrådet – fagudvalget for
æggestokkræft
Birthe Lemley og Dorte Blou som patientrepræsentanter
Medicinrådet – fagudvalget vedr.
behandling og forebyggelse af venøse
blodpropper
Gillian Godette som patientrepræsentant
HPV Advisory Board hos Kræftens
Bekæmpelse i forbindelse med Stafet
for livet
Mette Rosendal
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CAGci Advisory Board om cancer
immunterapi
Birthe Lemley som patientrepræsentant
KIU er også ved at blive involveret i et
forsøg med ctDNA (cirkulerende tumor
DNA) og operation af æggestokkræft på
Aarhus Universitetshospital.
Det udvalg, der er smertensbarnet, er
Medicinrådet.
I slutningen af 2019 fik vi imidlertid en
succesoplevelse ud af arbejdet i Medicinrådet. Olaparib blev godkendt til førstelinje-behandling af æggestokkræftpatienter
med high grade serøs æggestokkræft og
fejl i BRCA-genet. Nu går vi så i KIU helt
sikkert ud fra, at alle patienter, der diagnosticeres med æggestokkræft, bliver testet
for fejl i BRCA1 og 2 ved diagnose – både på
blod og væv.
Som nævnt under Mansoors oplæg, er
KIU nu blev opfordret til at informere
alle æggestokkræftpatienter om, at de
har ret til at blive undersøgt på både
blod og væv.

Desværre har vi stadig et hængeparti, idet
der slet ikke er nogen vedligeholdelsesbehandling med PARP-hæmmere til patienterne med high-grade serøs æggestokkræft
uden fejl i BRCA-genet. Der er kun placebo
– ingen behandling. Denne gruppe udgør
70 % af patienterne. Behandling med en
PARP-hæmmer er stadig kun godkendt til de
30 % af patienterne, som har high-grade serøs
æggestokkræft, og som har fejl i BRCA-genet.
Medicinrådet besluttede sammen med
Amgros den 30. januar 2019 ikke at anbefale PARP-hæmmeren niraparib til denne
patientgruppe, selv om der var evidens for
effekt i begge grupper. Man sammenlignede
med placebo til gruppen med de 70 % af
patienterne, og så var behandlingen for dyr
til denne gruppe patienter, hvor der ikke var
nogen behandling i forvejen.
KIU/Birthe har været i medierne – Propatienter, Onkologisk Tidsskrift og Sundhedspolitisk Tidsskrift. KIU/Birthe har skrevet
utallige breve til Medicinrådet, formanden
for regionerne Stephanie Lose, den forrige
sundhedsminister, sundhedsudvalget osv. –
hidtil forgæves. Der måtte rykkes for svar fra
sundhedsudvalget. Det hjalp ikke. Dernæst

begyndte Birthe at ringe, og så kom der
lange undskyldninger men ingen forklaring. Endelig fik KIU dog foretræde den 18.
februar 2020. (Der er efterfølgende stillet 7
meget relevante spørgsmål til sundhedsministeren, men nu er der desværre gået
corona i sagen, og spørgsmålene er i skrivende stund stadig ikke blevet besvaret.)

nu at flytte til Sverige eller Tyskland, så
måske fører afgørelsen snarere til ulighed
i sundhed.
Måske burde de i stedet flytte til England.

KIUs medlemmer - patienterne - har også
været i medierne, nemlig på DR.dk og
DR1, uden at det har rykket noget. Det er
et lotteri for patienterne, og det er ikke
kun æggestokkræftpatienterne, der er
kommet i klemme. Der er også andre
patientgrupper, som er blevet behandlet
på lignende vis.

I England har man en cancerfond, som
finansierer dette. Man har besluttet, at al
ny medicin skal ud til patienterne med
det samme. Man indsamler så yderligere
evidens for effekt for at vurdere, hvordan
lægemidlet fungerer i praksis og beslutter
sig så endeligt for, om man vil tage medicinen i brug som standardbehandling
eller ej.

Man kunne måske forstå Medicinrådets
afgørelse, hvis den også var faldet sådan
ud i de lande, Danmark normalt sammenligner sig med. Men det er ikke tilfældet.
Vedligeholdelsesbehandling til hele
patientgruppen er nu godkendt i England,
Holland, Tyskland, Frankrig, Spanien,
Italien, Østrig, Schweiz, Luxembourg,
Skotland og nu også i Sverige (efter symposiet er Finland og Norge også blandt
de 13 lande i Europa, hvor lægemidlet er
godkendt til hele patientgruppen).
Fører Medicinrådets afgørelser til
kræftbehandling i verdensklasse??
Nogle danske kræftpatienter overvejer

Sliden på side 18 nederst viser, hvad man
i England har af valgmuligheder som æggestokkræftpatient.

NICE (The National Institute for Health
and Care Excellence) samarbejder med
lægemiddelindustrien om dette initiativ.
På den måde får det engelske svar på
Medicinrådet – NICE - Real World Data
(hvordan lægemidlet virker i praksis på
alle patienter), før man træffer den endelige beslutning.
Arbejde i Sundhedsstyrelsen med
revision af pakkeforløb
Birthe Lemley har siddet med i udvalget
i Sundhedsstyrelsen, som beskæftigede
sig med revision af pakkeforløbene. Der
er udarbejdet pjecer til patienter, der lider

af livmoderhalskræft, livmoderkræft,
æggestokkræft og vulvacancer. I kan finde
dem på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. I pjecen står der bl.a., at alle gynækologiske kræftpatienter har ret til en
opfølgningsplan. Alle patienter, som har
fået onkologisk behandling, skal for øvrigt
følges op på hospitalet og ikke hos den
praktiserende læge. Det kan kun komme
på tale for de patienter, som kun har fået
kirurgisk behandling.
Nedenfor kan I se side 2 af pjecen ’Pakkeforløb for livmoderhalskræft’. En rundspørge blandt KIUs medlemmer viser, at
mange stadig ikke får en opfølgningsplan,
selv om de reviderede pakkeforløb for
gynækologisk kræft trådte i kraft pr. 1. oktober 2019. Der lader til at være regionale
forskelle.
Der tales meget om social ulighed i
sundhed. Her er et sted, hvor den kan
opstå. Er det nu kun den vidende patient,
eller patienten med de stærke pårørende, som får forhandlet sig frem til et
godt opfølgningsforløb? Husker lægen
at lægge mærke til, hvordan patienten
har det mentalt? Har hun måske brug for
psykologhjælp? Husker man at spørge
ind til seksuel funktion? Det er vigtigt for
alle underlivskræftpatienter, men måske
især for livmoderhalskræftpatienter og
vulvacancerpatienterne.
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Tilbage på arbejdsmarkedet
– Jobcentrene
Nu har kræftpatienten så afsluttet
behandlingen og skal tilbage til arbejdsmarkedet. Her kommer reglerne på
området og jobcentrene i spil. Sygedagpengene slipper som regel op efter
22 uger. Så kan man risikere at komme
på en lavere kontanthjælpsydelse; så
det er med at komme i gang. Det er dog
ikke alle, der er kommet sig psykisk
oven på en kræftdiagnose, selv om de
måske fysisk er ok. Nogle bliver måske
sendt i arbejde, men kan ikke klare det
og risikerer derved at ryge helt ud af
arbejdsmarkedet. Der er dog mulighed
for fleksjob, som er en god ordning.
Æggestokkræftpatienterne kan risikere
at blive sendt i jobafklaringsforløb
mellem tilbagefaldene. Det ender sommetider i en tragedie. Man ved ikke,
om kemoen virker igen, og så kan de
bruge tiden mellem tilbagefaldene på
uendelige udsigtsløse møder på et af
landets jobcentre. Det kan onkologen
muligvis forhindre ved at skrive, at
patienten har en livstruende, alvorlig
sygdom. Det burde være en selvfølge,
at disse patienter kan få førtidspension,
men sådan er det desværre ikke altid
(på KIUs kommende landsmøde den 13.
september vil reglerne på området blive
gennemgået af en fagkonsulent).

World Ovarian Cancer Day 8 May
KIU har i efterhånden mange år holdt
en kampagne i forbindelse med 8. maj
for at gøre opmærksom på sygdommen
æggestokkræft og dens symptomer. Det
gjorde vi igen i år. Da jeg/Birthe i 2001 blev
diagnosticeret med æggestokkræft, sagde
man, at hovedparten af kvinderne blev
diagnosticeret med sygdommen i stadie
III eller IV. Sådan er det desværre stadig i
dag. Det har ikke ændret sig i de 19 år, der
er gået. 5-års overlevelsen er steget fra 30 til
40 % i gennemsnit for alle stadier. Men det
skyldes bedre behandling – ikke tidligere
diagnostik. KIU har en hjemmeside, en film,
en test og en liste over de mest almindelige
symptomer, som findes på KIUs kampagnesite www.opdag.nu. I anledning af World
Ovarian Cancer Day fik vi Energitårnet i
Roskilde oplyst i farven turkis. Vi havde
en film kørende på reklamesøjlerne på
samtlige stationer i hele landet i uge 19. Vi
har haft annoncer i Ugeskrift for læger og
Månedsskrift for Almen Praksis, og vi har
også haft boostet patienthistorier på KIUs
facebookside.
World Go Day
Nu har vi fået en World Go Day. Det er
den 20. september. Dagen blev afholdt for
første gang i 2019. KIU er medlem af ESGO
ENGAGe (European Society of Gynaecological Oncology). ENGAGe er et netværk af
patientforeninger i Europa, som beskæftiger

sig med gynækologisk kræft. På et møde i
Lyon i Frankrig i 2018 blev det besluttet, at vi
skulle have en dag, hvor vi gjorde opmærksom på gynækologisk kræft.
I 2019 samarbejdede vi med kræftsygeplejerskerne om dagen og fik arrangeret, at
gynækologiske kræftpatienter, som var til
behandling eller indlagt den pågældende
dag, fik en gave og et brev fra KIU. Vi fik gode
tilbagemeldinger efterfølgende fra sygeplejerskerne. Nogle patienter havde aldrig hørt
om KIU. Andre udtrykte glæde over, at der
var nogen, der tænkte på dem. Vi vil forsøge
med et lignende initiativ i år.

Clinical Trials Project
ENGAGe fik sidste år en hel del henvendelser om patientinvolvering i kliniske
forsøg. Det har vist sig, at der er en ny
trend med patientinvolvering. Det er bl.a.
nødvendigt i forbindelse med ansøgning
til EU Horizon 2020 om midler til forsøg.
Derfor er ENGAGe nu gået i gang med at
uddanne patienter, som kan påtage sig en
sådan opgave. Betingelserne er, at man
selv har haft den gynækologiske kræftform, og at man kan læse og forstå engelsk

Initiativer for KIUs medlemmer
KIU har netværksgrupper rundt omkring
i landet, hvor der jævnligt holdes møder
med socialt samvær og spændende

På hospitalerne ligger der blade og
pjecer om KIU. Husk at gøre patienterne
opmærksomme på dem og på KIU.
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PATIENTFORENING FOR KVINDER,
DER HAR ELLER HAR HAFT KRÆFT I UNDERLIVET

Alle medlemmer af ENGAGe havde også
fået besked på at arrangere en sportsbegivenhed. Det var en fredag, hvor alle er på arbejde. Birthe fik fat i Momseholdet, som er et
fodboldhold for kvinder over 60, som spiller
fodbold hver torsdag formiddag i Frederikssund. Man går ikke så meget op i, hvem der
vinder eller taber. Det er et spørgsmål om at
få motion og have det sjovt. KIUs medlemmer spillede med. Efterfølgende var der
indlæg ved gynækolog Mikkel Rosendahl,
som tegnede underlivet og talte om forskellige kræftformer i underlivet. Forsker Jacob
Bækmark Uth, Rigshospitalet og Institut for
Idræt og Biomekanik, talte om brystkræft og
fodbold fitness, og forsker Gunn Ammitzbøl
fra Kræftens Bekæmpelse talte om motionens gode virkning på kræft.

oplægsholdere. Desuden har vi hvert
år et ophold for vores medlemmer på
Løgumkloster Refugium af 5 dages
varighed. Vi sender 16 patienter af sted
om året. KIU søger legater til opholdet.
Desuden har KIU status som velgørende
forening, hvilket også gør os i stand til at
afsætte penge til formålet.

på højt niveau. Birthe er koordinator af
projektet, hvor vi uddanner omkring
15 patienter med forskellige former for
underlivskræft fra 11 europæiske lande.
ESGO ENGAGe samarbejder med ENGOT
(European Network of Gynaecological
Oncological Trial Groups ) om projektet.

KIUB

Man bliver forfærdelig bange, når man får stillet en kræftdiagnose. Man løber og løber væk fra monstret, der rejser sig
for næsen af en. Jeg kan huske, at jeg slet ikke kunne sige ordet
’kræft’, da jeg selv fik diagnosen. Men efter et stykke tid i flugttilstand, vendte jeg mig om og kiggede på monstret. Og i det
øjeblik jeg så monstret i øjnene, skete det utrolige, at monstret
blev mindre. Og jeg blev stærkere,”
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Medlemskab

KIUB

Et KIU-medlemskab er et tilbud til dig, der har eller har haft kræft i underlivet.
Som medlem støtter du foreningens arbejde. KIU har brug for mange medlemmer
for at få større gennemslagskraft i vigtige spørgsmål til gavn for medlemmerne.
Som medlem får du:
• Tilsendt KIU-bladet 2 gange årligt
• Adgang til KIUs lukkede facebookside, hvor der er lukkede grupper for hvert enkelt sygdomsområde
• Mulighed for at deltage i alle foreningens aktiviteter som beskrevet på side 2 i pjecen.
Se også artikler og kalenderopslag på KIUs hjemmeside www.kiuonline.dk.
Pårørende og andre, der ønsker at støtte KIU, kan blive støttemedlemmer.
Som støttemedlem får du:
• Tilsendt KIU-bladet 2 gange årligt
• Invitation til flere af foreningens aktiviteter, bl.a. det årlige, faglige symposium med kræftlæger

LADE

T

WALK & TALK
KIU arbejder konstant for dig med
underlivskræft. Meld dig ind og bliv
en del af det givende fællesskab.

Indmeldelse i KIU
Bliv aktivt medlem af KIU eller støttemedlem på: www.kiuonline.dk. På forsiden kan du klikke på
“Bliv medlem af KIU” og derefter udfylde og indsende formularen.
Kontingent:
Aktivt medlemskab af KIU: 200 kr./årligt
Støttemedlemskab af KIU: 150 kr./årligt
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Ved spørgsmål skriv til formand@kiuonline.dk
eller ring på 40872809
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Ovariepreservation incl. ovarie, umodne
follikel-preservation, udtagning af æg før
operation v. overlæge Mikkel Rosendahl
Af Gillian Godette

Momseholdet og KIU
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Forsker Jacob Bækmark Uth, Rigshospitalet og Institut for Idræt
og Biomekanik

mer i overgangsalderen, er der 100.000
æg tilbage.

Mikkel Rosendahl startede med at sige,
at man i nogle tilfælde kunne bevare
æggestokkene og livmoderen og dermed
fertiliteten. Man kan også i nogle tilfælde
tage æg ud til nedfrysning inden operationen eller under operationen, eller man
kan flytte en æggestok ud af strålefeltet
(livmoderhalskræft).

Kvinder har normalt ægløsning fra de er
12 til de fylder 50 år. Det vil sige i næsten
40 år. De har altså ca. 500 ægløsninger.
Æggene laver østrogen. Hvis man bestråler æggene, dør de, og kvinden kommer i
overgangsalder. Selv piger, der får bestrålet deres æg, går i overgangsalder.

I fosterstadiet har kvinder 1.000.000 æg.
Efter fødslen er tallet nede på 500.000.
Når kvinder når den frugtbare alder, har
hun 200.000 æg tilbage, og når hun kom-

Hvis livmoderen er blevet bestrålet, har den
hverken slimhinde eller muskel, og så kan
ægget ikke sætte sig fast. Det er konstateret,
at kemoterapi ikke påvirker livmoderen.

Æggestokke derimod kan ikke lide
kemoterapi. Ved livmoderhalskræft kan
man som nævnt flytte æggestokkene ud
af strålefeltet.
I Sverige har man foretaget uterustransplantation (livmodertransplantation). Det
er imidlertid meget vanskeligt, da kar skal
sættes sammen. Der er født 10 børn ved
denne metode.
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Modne æg, det
inderste er marven

Nedfrysning af æggestokvæv
Man kan nedfryse æggestokke samt
nedfryse modne og umodne æg. Hvis
kun den ene æggestok fjernes, kan den
anden stadig anvendes, hvis kvinden ikke
får toksisk kemo. Det første æggestokvæv
blev nedfrosset for 21 år siden (1999), og
siden er det blevet til mange flere nedfrysninger. På billedet øverst til venstre ses
en rask æggestok, og den mørke plet på
billedet er en ægløsning, som har fundet
sted for nyligt. Vævet på billedet øverst til
højre er et tværsnit af en æggestok, som er
på størrelse med en valnød. Man skraber
al marven ud, og det, som er tilbage, er barken, som er nogle få millimeter tyk. Alle de
små pletter er ar, hvor gamle ægløsninger
har fundet sted. I resten af dette tværsnitsbillede ses det gule væv, som har produceret hormonerne efter ægløsningerne.
Dernæst skærer man barken af æggestokken i små stykker og fryser stykkerne ned
i bittesmå rør.
I Danmark har man været meget god til
dette med det resultat, at vi har foretaget
nogle af de første graviditeter ved denne
metode, og frem til 2015 er der født over
100 børn om året, hvor man har taget
æggestokke, som man har nedfrosset og
ført tilbage i kvinderne, som efterfølgende
er blevet gravide og har født. Halvdelen af
disse kvinder har fået hjælp via fertilitetsklinikker, og den anden halvdel har fået hjælp
af hospitalet.
I Danmark kan man ikke få nedfrosset sine
æg, når man f.eks. er 25 år, for dernæst at
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gøre karriere og senere få æggene lagt op
igen for at få børn, når det passer ind i livet.
Dette kaldes for ”Social freezing” og er tilladt
i USA, men i Danmark er det forbudt.

De umodne follikler er vist på ovenstående billede. De kan modnes i løbet af 90
dage. Skal helst befrugtes, før de fryses
ned.

Muligheden med at fjerne en æggestok og
sætte den ind igen bliver gjort på kvinder,
som fejler noget andet end æggestokkræft.
Dvs. de har sygdom i blod, tarm, knogle eller
et andet sted end i æggestokkene og skal
have kemoterapi eller strålebehandling.
Æggestokkene, som ikke fejler noget hos
disse kvinder, bliver ødelagt eller slået ihjel
af disse behandlinger. Derfor bliver disse
kvinders æggestokke, som er sunde og
raske, udtaget og nedfrosset, og kvinderne
tilbydes fertilitetsbehandling på et senere
tidspunkt, når deres behandling er afsluttet.

Man kan godt udtage og nedfryse æg,
inden en patient skal i gang med en
behandling, men for at få de bedste resultater kræves tid, at der er en menstruationscyklus og helst et befrugtet æg. Det
sidste kræver sæd fra en partner eller
donorsæd. Man nedfryser ubefrugtede
æg, hvor kvaliteten af disse æg er næsten
lige så god som de befrugtede æg, men
det er alligevel nemmere med de befrugtede æg. Kvaliteten af nedfrosne æg vil
næsten altid være lavere, så derfor er æg,
som allerede er befrugtede, at fortrække.

For kvinder, som er ramt af æggestokkræft, er dette dog ikke en mulighed, da de
primordiale follikler (de første celleanlæg)
ligger i de yderste millimeter af cellevæggen, og æggestokkræft forekommer i disse
epiteliale celler. Epitel er det yderste lag, og
det ville være forkert at fjerne dette epitellag for senere at lægge det tilbage igen, da
kvinden risikerer at blive syg igen.

Inde i den marv, som udskrabes fra de
æggestokke, hvor man nedfryser barken,
findes der en guldgrube af modne æg.
Der kan være op mod 70 æg i marven,
som kroppen har sat i gang med at blive
modne, og som man kan udtage og sætte
i gang med at modne videre med den
rette behandling. Man kan som sagt ikke
bruge det yderste lag, hvor de umodne
æg findes, men man kan tømme æggeblærerne, hvis man kan se dem, enten
med en sprøjte, hvor man kommer dem
over i noget, hvor man kan modne dem
kunstigt, eller man kan gøre noget andet,
som i dette tænkt eksempel:

Man ved, at de primordiale follikler er 90
dage om at blive til et modent æg, som er
klar til ægløsning, men man er ubekendt
med, hvilken mekanisme der er katalysator
for dets modningsproces. Hvis man vidste,
hvordan og hvorledes processen startede,
ville man være i stand til at fjerne disse
primordiale celler inden behandling af
æggestokkræft.

hendes kræft er i stadium I, hvor man
tror, at fertiliteten kan bevares. Desværre
har hun nogle år forinden, da hun var 19
år, fået fjernet den ene æggestok pga. en
godartet sygdom. Den tilbageblevne æggestok fjernes nu og sendes til Reproduktions Biologisk Laboratorium, som blev
startet under den kolde krig, da vi skulle
finde ud af, hvad der vil ske med æggestokke, hvis de blev udsat for stråling fra
en eventuel atombombesprængning. Nu
forskes der i stedet i, hvad der sker med
æggestokke, hvis de udsættes for røntgen eller partikelterapi. Når man tager
æg ud ved kunstig befrugtning, er man
heldig, hvis man får op til 10 æg, men ved

denne æggeudtagning fra marven, kan
man som sagt få op mod 70 æg.

eksperimentel. Det er ikke et fast tilbud,
og risikoen for fosterskader er ikke belyst.

Hele denne proces er meget krævende
og skal udføres nænsomt, så man får
mest udbytte. De udtagne æg sættes i
varmeskab og tilføres vækstmedier, indtil de når det såkaldte Metafase II stadie
(fasen hvor æggene er modne). Hvis man
har en partner, kan æggene befrugtes og
nedfryses, ellers bliver æggene nedfrosset ubefrugtet.

Som hovedregel er det sådan, at hvis
man har ti æg, vil ca. syv af dem vokse
videre, og hvis man forsøger at befrugte
disse, vil måske fem af dem blive befrugtet, og hvis man ydermere fryser disse
fem ned, vil tre af dem overleve optøningen og til sidst, når kvinden ønsker
graviditet, sættes disse tre op livmoderen
igen, hvor et af dem måske vil sætte sig
fast som en graviditet.

Mikkel Rosendahl gjorde til sidst opmærksom på, at ovennævnte behandling med udtagning af umodne æg er

OPSUMMERING:
• Det er muligt i nogle tilfælde af æggestokkræft at bevare en æggestok og livmoderen – og dermed fertiliteten.
• Der kan i nogle tilfælde udtages æg til nedfrysning inden eller under operation.
• Man kan godt flytte en æggestok ud af strålefeltet (livmoderhalskræft), hvis det giver mening rent
behandlingsmæssigt.
• Nedfrysning af æggestokvæv er ikke en mulighed for kvinder med æggestokkræft, da man risikerer at nedfryse 		
mulige kræftceller, og hvis man sætter dette væv tilbage på et senere tidspunkt, risikerer kvinden at blive syg igen.
• Man kan ikke tilbyde transplantation af livmoder til et bestrålet bækken (livmoderhalskræft).

Mikkel Rosendahl kom med et tænkt
eksempel: En ung kvinde med æggestokkræft er til udredning, og alt tyder på, at
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Anvendelsen
af sentinel
node-metoden
i gynækologisk
cancer for at nedbringe risikoen
for lymfødem

HVAD ER SENTINEL
NODE-METODEN?
En metode, hvor man kan spore og
fjerne den lymfeknude, som først
modtager lymfe og dermed eventuel spredning med kræftceller fra
en kræftknude. På dansk kaldes
denne lymfeknude skildvagtslymfeknuden. Et sporstof sprøjtes ind
omkring kræftknuden. Under operationen følger kirurgen sporene
til skildvagtslymfeknuden. Hvis der
ved mikroskopi ikke er kræftceller
i skildvagtslymfeknuden, er det
ikke nødvendigt at fjerne flere lymfeknuder. I modsat fald kan man
fjerne resten af lymfeknuderne for
at fjerne eventuel kræftspredning
til andre lymfeknuder.
Kilde: Kræftens Bekæmpelse

ved Overlæge, gynækolog
og kirurg Gitte Ørtoft
Af Birthe Lemley
Metoden har været anvendt til
• Skamlæbekræft siden 2012
• Livmoderkræft siden 2019, og vil
blive anvendt til
• Livmoderhalskræft fra foråret 2020
Den anvendes ikke til æggestokkræft.
Det er en metode fra 60erne, som nu
også bruges til brystkræft og andre
kræftsygdomme. Der anvendes forskellige sporstoffer til metoden. Den virker
fra stadium 1. Man sprøjter det farvede
sporstof ind for at se, om lymfen løber
rigtigt, fordi man ønsker at konstatere,
om kræften har spredt sig via blodbanerne. Kræften kan sprede sig til lever,
knogler, hjerne osv. og via lymfebanerne
til lymfeknuderne.
Ved skamlæbekræft (vulvacancer)
løber lymfebanen langs huden til
lysken. Ved livmoderhalskræft løber
lymfebanen langs karrene og ud til
bækkenvæggen. Det er ok at følge
lymfen her, men ikke længere oppe, da
fjernelse af lymfeknuder skal være til
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gavn for patienten. Hvis det drejer sig om
livmoderkræft, fjerner man kun lymfeknuder i bækkenet, men kræften kan
løbe længere op i lymfeknuderne. Man
vil kun lave store indgreb, hvis patienten er i højrisiko-gruppen, og hvis man
mener, det er til gavn for patienten, da
kun 5 % har spredning højere oppe. Med
den nye metode kan det være, at man
misser 1-2 %, men det er bedre end 5 %.
Sentinel node-metoden er særlig vigtig i
forbindelse med livmoderkræft, da man
kan konstatere, om kræften er i stadium I,
II eller III. I stadium III skal patienten altid
have efterbehandling efter kirurgi. Det er
ikke tilfældet i stadium I og II.
Man anvender nu sentinel nodemetoden, fordi den er bedre, end den
hidtil anvendte metode. Der er færre
komplikationer, men man kan risikere
at beskadige blodkar. Hvis det sker, kan
kirurgen selv sy det sammen igen, men
det forlænger operationstiden, hvilket
ikke er godt for patienten. Ved lang
operationstid kan der opstå risiko for
blodpropper i ben og lunger samt lungeinfektion, og lymfevæsken kan løbe hen,
hvor den ikke skal være. Lymfocele er

ansamlinger af lymfevæske i underlivet,
omkring kønsbenet og i benene (lymfødem). Lymfocele forsvinder normalt af
sig selv igen. Der kan opstå senkomplikationer f.eks. nerveskade på siden af
benet, som forårsager følelsesløshed, og
det skal patienten leve med.

Det skønnes, at i bækkenet kan sentinel
node-metoden reducere lymfødem fra
18 % til 1,8 % og i lysken fra 25 % til 1,9 %
Selve metoden går ud på, at man sprøjter et euforiserende stof ind for at se,
hvor væsken løber hen og fjerner så kun
1, 2, 3 lymfeknuder. Hvis man fjerner 10
lymfeknuder, er der noget galt.
Hvis man ved vulvacancer kun kan
finde lymfebanen på den ene side, er
man nødt til at fjerne alle lymfer på den
anden side af canceren.
Ved livmoderhalskræft kan man også
fjerne lymfer højere oppe, hvis patienten er i højrisiko-gruppen. Det gør man
på Rigshospitalet, men man taler med
patienten om det først. Man sprøjter et
euforiserende stof ved navn IC-green
ind, og hvis man ikke finder noget,
sprøjter man én gang til. Når man har
fundet 1-2 lymfeknuder med flere farvninger, sendes de til patologerne. Det
er en dyr metode, og man finder langt
flere mikrometastaser, efter metoden
er blevet indført, men man ved ikke, om
det betyder noget.
Ved livmoderhalskræft og livmoderkræft kan man finde lymferne via

livmoderhalsen. Man sprøjter ind to steder med et euforiserende stof. En læge
finder lymfeknuderne ved anvendelse
af en joystick. Man nøjes med af fjerne
de lymfeknuder, der lyser op.

Det er en ny strategi, og man er ikke helt
sikker på udfaldet af den endnu. Der
kører stadig nogle studier, men Gitte er
helt sikker på, at det er bedre, end det
man gjorde før.

Ved livmoderkræft i stadium 1 er der
ingen spredning af canceren hos 99 % af
patienterne. Gitte viste en 5-års statistik,
hvor 91 % af patienterne var i live efter 5
år. 9 % af patienterne var døde – kun 2 af
cancer. Derfor skal man tænke sig om,
før man fjerner lymfeknuder i et lavt
stadie.

Hvad angår livmoderhalskræft, kom der
nye stadieinddelinger i 2018, som er i
høring i Danmark i år. Den nye stadieinddeling (FIGO 2018) vil også have
indflydelse på, hvornår man kan nøjes
med en keglesnitsoperation (fjernelse af
et kegleformet stykke af livmoderhalsen
- ingen indflydelse på eventuel graviditet), og hvornår der kan blive tale om
trakelektomi (udvidet keglesnitsoperation, som er fertilitetsbevarende). Det
fremgår af nedenstående slide, hvornår
der fjernes lymfeknuder ifølge sentinel
node-metoden.

Selve metoden går ud på, at man
sprøjter et euforiserende stof ind
for at se, hvor væsken løber hen og
fjerner så kun 1, 2, 3 lymfeknuder.
Hvis man fjerner 10 lymfeknuder, er
der noget galt.

Hos patienter med livmoderkræft i mellem- og højrisikogrupperne, mener man,
det giver mening at fjerne lymfeknuder
med sentinel node-metoden.

Lymfødem er en stor sygdom. Systemet
pumper blod ud fra hjertet og ud alle de
små kar. Blodet løber tilbage til hjertet,
men vandet skal tilbage i lymfesystemet. Hvis der ikke er en bane, er der
ingen vej tilbage, og vævet kan blive
beskadiget.
Ben, der hæver på grund af lymfødem,
inddeles i stadier. Gitte viste en slide,
hvor man kunne se de 4 stadier.
Lymfødem er et kæmpe problem, fordi
det kan ramme:
15-20 % af patienterne med
livmoderkræft
15-25 % af patienterne med
livmoderhalskræft
14-48 % af patienterne med
skamlæbekræft (vulvacancer)

SN står for sentinel node (skildvagtslymfeknude).
LN for lymph node
(lymfeknuder)

KIU – Kræft i underlivet | side 25

DGCG-KIU SYMPOSIUM

Genetisk rådgivning – etiske
overvejelser/dilemmaer
Patientens vinkel
ved Birthe Lemley, formand for KIU
Birthe, som selv er æggestokkræftpatient og diagnosticeret i stadium IIIC,
fortalte om sit forløb, som startede i 2001.
Dengang var der ingen, der talte om
arvelig æggestokkræft. Men senere hen
i forløbet hørte hun om, at sygdommen
kunne være arvelig på grund af en fejl i
BRCA-genet. Birthe besluttede sig for at
få taget en BRCA-test for at finde ud af,
om hun havde givet denne frygtelige
sygdom i arv til sine børn og børnebørn.
Men der var et problem. Hun ville først
spørge sine døtre, om de ville vide resultatet. Hun frygtede, at den ene ville sige
ja, og den anden nej, og hvordan skulle
det så kunne skjules senere hen, hvis
prøven var positiv, og den ene skulle
have fjernet sine æggeledere omkring
40-års alderen og sine æggestokke
omkring 50-års alderen, og hvad med
børnebørnene. Skulle nogle senere hen i
livet have beskeden og andre ikke?
Men Birthe tog snakken med sine døtre,
og de sagde heldigvis begge, at de gerne
ville have svaret. Det viste sig, at der ikke
var fejl i BRCA-genet, og problemet var
løst. Men er det nu også det i dag? Kan
der være andre afvigelser i arvemassen,
som kan være skyld i æggestokkræft? Vil
det være godt at få foretaget en genomsekventering? Man kan tvivle i dag, når
man tidligere i dag er blevet præsenteret
for Mansoors cirkeldiagram.
Hvorfor er det i dag vigtigere end nogensinde at få foretaget en BRCA-test.
PARP-hæmmerne er flyttet frem til
førstelinje-behandling, men indtil videre
er behandling kun anbefalet som standardbehandling til kvinder med high
grade serøs æggestokkræft, som har en
BRCA-mutation. Medicinrådet har også
anbefalet en PARP-hæmmer til kvinder
med tilbagefald, men stadig kun til kvin-

KIU – Kræft i underlivet | side 26

der med en BRCA-mutation. Så der er et
stort behov for, at alle kvinder, som er
diagnosticeret med æggestokkræft, får
foretaget en BRCA-test – både på blod og
væv. Testen på blod er for arvelig æggestokkræft. Testen på væv er for somatisk
æggestokkræft (ikke arvelig).
Hvad er så de mest almindelige genfejl, vi tester for i Danmark.
Genfejl i BRCA1 og BRCA 2 kan forårsage
æggestokkræft (og brystkræft).
Lynch syndrom, som også kaldes HNPCC, kan forårsage tarmkræft, livmoderkræft og æggestokkræft.
Hvad står der i Sundhedsstyrelsen
retningslinjer?
Æggestokkræftpatienter
Revideret pakkeforløb pr. 1. oktober 2019:
Patienter, som har fået kræft i æggestokkene, og evt. familiemedlemmer, skal tilbydes henvisning til genetisk udredning
i henhold til den kliniske retningslinje
for genetisk udredning hos patienter
med kræft i æggestokkene, udarbejdet
af de faglige selskaber for genetik, onkologi, patologi og gynækologi.
Livmoderkræftpatient
Revideret pakkeforløb 1. oktober 2019:
Patienter, som får livmoderkræft, før de
fylder 50, SKAL henvises til genetisk test
for HNPPC/Lynch Syndrom.
Hvad fortæller KIUs medlemmer om
resultatet af gentest?
Æggestokkræft
• Direkte familie og børn vil gerne vide
besked, når de når en vis alder, men
lidt fjernere slægtninge er sværere at

overtale, da de ikke rigtig forstår konsekvenserne.
• Undersøgelse af genfejl, som viser sig
ikke at være årsag til æggestokkræft, kan
berolige familien.
• Søster død af æggestokkræft, far død af
prostatakræft. Han var bærer af genet.
Svær besked at komme med til familien,
som nu skal testes, men på den anden
side, nu bliver de fulgt.
Livmoderkræft
• De fleste medlemmer med livmoderkræft havde ikke før hørt, at sygdommen
kan være arvelig og også kan forårsage
æggestokkræft og tarmkræft. Andre
havde specifikt bedt om testen.
• Et medlem fortalte, at hendes mor var
død af æggestokkræft, men at hun selv
havde fået livmoderkræft. Først langt
hen i forløbet blev hun gentestet, og det
viste sig, at hun havde genfejlen LynchSyndrom. Nu var der endelig en forklaring. Datteren havde arvet genfejlen og
bliver nu fulgt tæt. Det var en lettelse for
familien.
Gentest og etiske dilemmaer og overvejelser
• Et medlem havde ventet med at give
døtrene besked, indtil de var i 30erne
og selv havde fået de børn, de ønskede.
Hendes døtre var meget tilfredse med
denne beslutning.
• Nogle medlemmer med arvelige
BRCA-mutationer udtrykte skyldfølelse
over at have påført børn risikoen for at
få en alvorlig kræftsygdom. Der var stor
bekymring for børnebørnene.

Der er sket en ændring, siden KIU
sidst spurgte medlemmerne. Der er
nu langt mere kendskab til arvelighed
og langt større villighed til at lade sig
teste.
Danmark har nu fået et Nationalt
Genom Center.
KIU har søgt om, at æggestokkræftpa-

tienterne kan få foretaget helgenomsekventering, men vi har endnu ikke fået
støtte af en fagperson og afdeling. Der
skulle komme en ny ansøgningsrunde til
maj 2020. (Den kan være blevet udsat på
grund af corona).
Under den efterfølgende debat oplyste
KIUs forhenværende næstformand, Dorte

Blou, at hun er med i et ad hoc-udvalg
under Sundhedsministeriets borgerudvalg om fostervandsprøver af ufødte børn.
Barnet kan risikere ikke at få kendskab til
en eventuel arvelig sygdom, da oplysningerne indskrives i moderens journal. Der
foregår en diskussion om, hvem der har
retten til disse oplysninger.

Genomsekventering
Nationalt Genom Center
➢72 ansøgninger om helgenomsekventering ved første
møde den 16. december 2019
➢Dorte Blou i Sundhedsministeriets borgerudvalg omkring
personlig medicin
➢Sendt ansøgning om genomsekventering af patienter
med æggestokkræft. Mangler støtte fra fagperson og
afdeling.
➢Ny runde for nye patientgrupper til klinisk anvendelse af
helgenomsekventering

Genomsekventering
Etiske problemstillinger
➢Hvor meget ønsker patienten selv at få at vide?
➢Hvordan er onkologen stillet?
➢Der kommer et svar på en sygdom, man ikke kan
helbrede.
➢Der kommer svar, som man ikke kender betydningen af.
➢Der kommer et svar på en genfejl, som kan være årsagen
til kræftsygdommen, men man har endnu ingen
behandling.

• Overlevelses- og behandlingsmuligheder må stå højere end det etiske dilemma med at påføre unødig bekymring.
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Genetisk rådgivning –
etiske overvejelser
/dilemmaer
Genetikerens vinkel ved Anne Marie
Gerdes, professor i klinisk genetik og
formand for Etisk Råd
Af Birthe Lemley
Vi ønsker at finde personlig medicin
med effekt af behandlingen og færrest
bivirkninger – den bedste behandling til
patienten i første omgang. De teknologiske muligheder i dag er mange, når vi
vil undersøge arvemassen – billeddiagnostik, som er mere nøjagtig, samkøring
af big data, kunstig intelligens, som kan
behandle big data, patientjournaler, livsstilsdata osv.
En lille del af tilfældene med æggestokkræft er arvelige – 10-15 % skyldes fejl i

BRCA-genet. Det er sjældnere med andre
genvarianter inden for gynækologisk
kræft som f.eks. Lynch Syndrom (HNPCCgener) (livmoderkræft, æggestokkræft).
Man kan i dag undersøge for rigtig mange
genvarianter, uden at det koster særlig
meget.
Alle patienter med æggestokkræft skal
nu undersøges for fejl i BRCA-genet på
diagnosetidspunktet, da der kan være
behandlingsmæssige fordele.
Der er regionale forskelle med hensyn til,
hvem der skal orientere patienten.

• Onkologen
• Gynækologen
• Genetikeren
Der testes for genfejl i BRCA1 og BRCA2,
og det undersøges, om der er nogen i
familien, som kan være bærere. Familien
skal også informeres, hvilket kan være
vanskeligt.
Nedenstående slide viser, at der både
testes på blod og væv. I første omgang på
blod for at konstatere, om der er en arvelig
BRCA-mutation. Hvis det er tilfældet, henvises til genetisk rådgivning. Hvis der ikke

er arvelig BRCA-mutation i blodet, testes på
væv for at finde en eventuel somatisk mutation i BRCA. Man kan også teste, hvis der er
mange kræfttilfælde i den nære familie.
Hvis man undersøger hele arvemassen,
kan der også være sekundære fund, som
man ikke kender betydningen af, eller som
kan udløse andre sygdomme. Patienten bør
tage stilling til, om hun vil have besked om
sekundære fund. Man kan lægge et filter
ind, før arvemassen undersøges. Der er
stadig mange gener, som man ikke kender
betydningen af.
Der skal gives skriftligt samtykke til undersøgelse af hele arvemassen. Hos Nationalt
Genom Center undersøger man for øjeblikket arvemassen hos patienter med sjældne
sygdomme, som ofte er arvelige. Senere hen
vil man teste på andre sygdomme.
Hvis man får foretaget en helgenomsekventering, skal man tage stilling til, hvilken form
for tilbagemelding man ønsker.
Der er 3 muligheder:
1) Fuld tilbagemelding om alle sekundære
fund – så starter man med de relevante
gener, da der er mange gener, vi ikke kender
betydningen af.
2) Delvis tilbagemelding om alle sekundære
fund – hvor man evt. fravælger viden om

risiko for sygdomme, som man ikke kan
behandle, f.eks. demens.
3) Ingen tilbagemelding om sekundære
fund.
Hvis man nu kan se, at der er en BRCAmutation eller Lynch Syndrom eller risiko
for en hjertesygdom, kan lægen komme i
et dilemma, hvis man ikke må informere
patienten.
I meget sjældne tilfælde kan lægen være
forpligtet til at informere familien. Så selv
om slægtninge ikke er lægens patienter, kan
der være tilfælde, hvor lægen skal underrette om sygdomsrisiko.
Man kan også spørge patienten, om hun vil
informeres, hvis man finder noget nyt. Vi
bliver hele tiden klogere, skal vi så melde
tilbage til patienten? Hvis patienten har sagt
ja, så bør vi gøre det. Problemet er, at der
desværre ikke er ressourcer til hele tiden at
reanalysere patientens data, men det burde
man gøre.
Hvis der foretages en helgenomsekventering som led i behandlingen, bliver data
lagret i en national database og bliver et
led i patientens journal og i behandlingen.
Hvis en forsker gerne vil bruge data, skal det
godkendes. Patienten skal have mulighed
for at sige ja eller nej.

Hvis data ligger som tørre data i en database, så skal forskeren ikke spørge. Han/hun
kan blot få dem. Patienten skal udfylde et
samtykke, hvor patienten selv aktivt skal
melde fra, hvis vedkommende ikke ønsker,
at data skal bruges til forskning. Det er stadig
lidt problematisk, hvis man f.eks. ønsker,
at ens data gerne må bruges til forskning i
æggestokkræft, men f.eks. ikke til demens.
Man bør gøre valget mere differentieret. Det
er det ikke for øjeblikket.
Er det muligt at sige nej til at få foretaget en
gentest? Ja, det er det, men behandlingen
kan blive mindre effektiv, og genetiske
analyser er allerede en del af diagnostikken
(f.eks. patologi).
Familieperspektivet
Familien bliver også patienter. Som sundhedspersonale er det svært. Mennesker er
forskellige. Hvornår er det rette tidspunkt?
Birthe fortalte om en mor, som havde ventet
med at give sine døtre besked, til de var
omkring de 30 og selv havde fået børn. Bør
man vente, til eventuelle børn er fyldt 30 år?
Anne Marie Gerdes har patienter på 18-19
år, som gerne vil have besked. De vil ikke
vente. Hvem har ansvaret? Patienten, der
informeres? Sundhedspersonalet kan i dag
også gå ind i sagen.

Tag testen på

OPDAG.nu

Nye foldere om
æggestokkræft

Det tager kun 60
sekunder af dit liv

KIU har fået udviklet 2 nye foldere om æggestokkræft.
Den første handler om sygdommen og dens symptomer.
Den næste er rettet mod nydiagnosticerede kvinder med
æggestokkræft. De vil begge være at finde på landets
kræftrådgivninger.

DRILLER MAVEN

– mere end den plejer?

Så kan det være tegn på æggestokkræft …
OPDAG-testen gør det nemmere
at mærke efter!
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Lægepolitikerens
vinkel
ved speciallæge Trine Nøttrup, formand for fagudvalget om
æggestokkræft under Medicinrådet
Af Birthe Lemley
Trine Nøttrup startede med at præsentere sig selv. Trine er onkolog og overlæge på Rigshospitalet samt formand
for fagudvalget for æggestokkræft i
Medicinrådet. Desuden har Trine siden
2010 været med i flere arbejdsgrupper
om gynækologisk kræft under DGCG
og Sundhedsstyrelsen. Trine har intet
samarbejde med medicinalfirmaer.
Trine nævnte, at hun i dag var inviteret
på grund af sit lægepolitiske arbejde
som formand for fagudvalget for æggestokkræft i Medicinrådet.
Der er mange etiske dilemmaer og overvejelser, men Trine er ikke etiker. De
fleste læger er i den rationelle boks. De

laver forsøg, randomiserer og kategoriserer. Patienten står et helt andet sted.
Trine fortalte dernæst en personlig historie om, hvor vanskeligt det kan være
at være læge, når ens gode veninder får
konstateret en genfejl, som de bør agere
på (i dette tilfælde fejl i BRCA-genet),
men veninderne ikke lytter til lægens
råd, og i stedet træffer helt andre beslutninger, f.eks. at få et barn mere. Rollen
mellem lægegerningen og venskabet
kom på prøve, men det endte heldigvis
godt.
Trine viste nedenstående slide over
aktører i vurdering af ny medicin:
Patienten er i midten, og rundt om patienten ser vi alle de andre aktører, som

Derefter var der spørgetid til dem,
der havde holdt indlæg
om genetisk rådgivning.

har indflydelse på, hvilken behandling
patienten ender med at få, når det drejer
sig om ny medicin. I de fleste forsøg
virker medicinen, men hvordan? Det
er ikke sådan med ny medicin, at den
virker eller ikke virker. Der er også virker
måske, og patienter, som det går godt for,
selv om de er på placebo (uvirksom behandling). Hos andre virker medicinen i
en periode. Der er virkning uden bivirkninger og virkning med bivirkninger.
Lægen ved ikke på forhånd, hvordan
det kommer til at gå den enkelte patient.
Det er de overvejelser, vi skal sidde og
gøre os i Medicinrådet, nemlig om den
danske stat og Danske Regioner har råd
til at betale det, som medicinindustrien
mener, vi skal betale.
Anne Marie Gerdes og Birthe Lemley

Trine Nøttrup

Afrunding og tak for i dag
Birthe takkede mange gange på KIUs vegne for velvilligheden fra DGCGs side
om afholdelse af det årlige symposium. Alle var enige om, at det havde være et
rigtig godt symposium med et meget varieret indhold
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KATZJAS HISTORIE

Det var en sorg at miste
min livmoder
Da Katzja Krenchel fik livmoderkræft, blev hun erklæret rask
efter operationen, men hun er blevet en anden og mere sårbar
efter at have haft en livstruende sygdom
Af journalist Dorte Remar
Katzja Krenchel har 12 børn. Seks piger
og seks drenge i alderen 22 til 38 år – og
barnebarn nummer 16 er på vej. Hver gang,
hun har været gravid, har hun følt, at der
var et livgivende frø, som spirede inde i
hendes krop.
- Det er noget af det bedste, jeg har haft i mit
liv. Alle mine børn og børnebørn har været
som en Guds gave, siger Katzja Krenchel,
der er 58 år og bor i Vadum nord for Aalborg sammen med sin mand.
Men så kom der et andet og dårligt frø og
spirede i hendes livmoder. Det viste sig at
være livmoderkræft, og det var et hårdt
slag.
- Min livmoder var det dyrebareste, jeg
havde, så det blev på en måde et valg mellem pest eller kolera. Det var jo ikke, fordi
jeg ville have flere børn, og jeg var også forbi
overgangsalderen og kunne ikke få flere.
Alligevel gjorde det ondt. Jeg kunne bare slet
ikke have, at jeg skulle af med min livmoder.
Det var, som om noget blev taget væk fra
mig, siger Katzja Krenchel, der stadig her
mere end to år efter operationen er ked af,
at hun ikke længere har sin livmoder.
- Jeg føler mig ikke som en rigtig kvinde
mere, siger hun.
Det er ellers ikke, fordi Katzja Krenchel er
uvant med at blive ramt af kritisk sygdom.
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Hun har for mange år siden arbejdet som
pædagog på et fritidshjem. Men så fik hun
konstateret øjensygdommen våd amd,
som kan medføre blindhed. Af den årsag
fik hun i 2004 tilkendt førtidspension, og
hun er i dag blind på det ene øje og har ikke
det bedste syn på det andet og må derfor
ikke køre bil.
- Det har også været hårdt, men jeg besluttede, at det ikke skulle kue mig. Dengang
havde jeg også små børn og ikke tid til at
tænke så meget på mig selv. Og jeg var nødt
til at acceptere pensionen, selv om jeg altid
har været den type, der klarer mig selv. Men
jeg tog det ikke så tungt.
- Jeg havde dengang en veninde, der døde af
galopperende kræft. Jeg tror, at det var det,
der gjorde mig så deprimeret, da jeg selv fik
kræft. Jeg troede, jeg skulle dø. Min yngste
datter var 19 år, da kræften blev konstateret,
og derfor tænkte jeg nok også anderledes,
selv om man kan sige, at både øjensygdommen og livmoderkræft er kritiske sygdomme. Men blindhed kan man ikke dø af, siger
Katzja Krenchel.
Voldsom reaktion
I efteråret 2017 gik hun til behandlinger
hos en kraniosakral-terapeut på grund af
eftervirkningerne af et fald på sin cykel,
hvor hun havde brækket skulderen. Under
behandlingerne følte hun det, som om der
hvirvlede blade rundt inde i hendes mave.

Det var terapeuten, der foreslog, at hun
skulle gå til sin læge og få undersøgt, om
der var en årsag til den fornemmelse. Efter
at lægen havde foretaget forskellige undersøgelser, blandt andet for glutenallergi, der
alle var negative, fik hun en henvisning til
en gynækolog.
Det var den 10. januar 2018, at Katzja
Krenchel var hos gynækologen. Otte
dage senere, den 18. januar, ringede han
og sagde, at hun havde livmoderkræft. Og
den 31. januar fik hun fjernet livmoderen
og nogle lymfekirtler ved en operation på
Aalborg Nord Regionshospital.
Fordi Katzja Krenchel ikke selv troede, at
der var noget, reagerede hun voldsomt, da
hun fik kræftdiagnosen.
- Jeg gik i sort. Min yngste datter, der dengang
boede hjemme, holdt omkring mig, mens
jeg ringede til dem allesammen. Nogle af
dem kom, og da min mand kom hjem fra
arbejde, fik han et chok, fordi vi alle sad og
græd. Dagen efter kom resten af mine børn
og snakkede med mig. Og det var godt.
- Men jeg kan huske, at jeg lå om natten og
tænkte på, at de skulle komme alle sammen
og hver vælge 10 af mine ting, og at de ikke
måtte blive uvenner over arvespørgsmål.
Jeg tænkte også, at det var en lettelse, at det
var mig og ikke mine børn, der skulle dø. Det
har altid betydet meget for mig, at mine børn
har det godt og er glade for hinanden. Hvert

Katzja Krenchel på tur med KIU: Bridgwalking på
Lillebæltsbroen. Privatfoto.
andet år holder vi altid jul her hos os, og det
siger noget om, hvor tætte vi er vores familie,
siger Katzja Krenchel.
Hendes mand og børn var med på hospitalet, den dag hun blev opereret. Og lægen og
sygeplejerskerne havde været så søde til
forundersøgelsen, at hun ikke var nervøs
for operationen.
- Det var så godt et team, og det var en lettelse
at få det overstået. Jeg ved godt, det måske
lyder tosset, men jeg bad lægen om at tage et
foto af min livmoder og æggestokke, og det
sagde hun ja til. Og det er jeg så glad for.
Katzja Krenchel kom hjem to dage efter
operationen, og beskeden fra hospitalet
var, at hun 14 dage efter ville få svar på
resultatet af vævsprøverne. Men allerede
en uge senere, den 8. februar, blev hun
ringet op:
Der var ikke mere kræft. Den type livmoderkræft, der var tale om, var ikke arvelig.
Hun skulle ikke have efterbehandling
i form af kemoterapi. Hun skulle bare
komme forbi 14 dage senere til en samtale
om, hvordan operationen var forløbet.
Men Katzja Krenchel kunne ikke få sig selv
til at fortælle sin familie om det positive
resultat.
- Jeg var nærmest flov, så jeg gik med den
besked i en uge, før jeg fortalte det til de

- Mine børn og børnebørn er dem, jeg lever for. Der har jeg en kæmpe glæde,
siger Katzja Krenchel. Privatfoto.

andre. Det var bare for overvældende det
ene øjeblik at få at vide, at jeg havde kræft og
troede, jeg skulle dø og så til, at jeg var rask.
Det er klart, at jeg et eller andet sted blev
helt gakgak i låget, men det var fra den ene
yderlighed til den anden. Og jeg havde svært
ved at bearbejde, at jeg nu var rask. Havde
jeg tænkt normalt, havde jeg ringet rundt til
dem alle sammen og fortalt, at jeg er rask og
glad. Men jeg var i chok.
- Man bliver lagt ned, når man får at vide, at
man har en kræftsygdom. Når du får det
ord, kræft, tænker du mere på døden end
noget andet. Og jeg følte, at det var flovt, at
min mand og mine børn havde oplevet, at
jeg havde troet det værste, når det ikke var
værre.
Livet er skrøbeligt
Katzja Krenchel har det stadig sådan, at hun
kan komme til at græde, når hun tænker på,
at hun har haft kræft.
- Mit liv er blevet anderledes. Frygten er
flyttet ind. Og jeg er blevet en anden pige, jeg
er blevet mere nervøs, fordi jeg nu godt ved,
at livet er skrøbeligt. Der er ting, jeg har svært
ved at tage mig sammen til. Før jeg fik kræft,
gik jeg bare i gang med ting som at male,
ordne have og pudse vinduer. Nu orker jeg
det ikke og skal tage mig sammen til at gøre
de ting, der før var en selvfølge. Før var jeg
meget perfektionistisk, så det piner mig i
den grad.

Der er også sorgen over tabet af livmoderen.
- Jeg er dybt taknemmelig for, at det er sket
på det tidspunkt, det skete på, og ikke, da jeg
var 20 år. Jeg har talt med en psykolog om
den sorg, og der er ingen tvivl om, at jeg har
det meget bedre i dag end for to år siden.
Men jeg kunne godt have det bedre, siger
Katzja Krenchel.
Det er ikke alle i omgivelserne, der forstår
hende og det, hun er ked af. Derfor er hun
glad for at være med i KIU’s netværksgruppe i Aalborg.
- Den har hjulpet mig helt vildt meget.
Jeg har også været på kursus med KIU i
Løgumkloster Refugium, og det var guld
for mig. Samværet med de andre kvinder i
gruppen betyder, at jeg ikke føler, at det er
mig, der er syg i hovedet. De forstår bedre,
at man kan være ked af det. Det gør, at man
bedre kan snakke sammen. For man tænker anderledes, når man har haft så alvorlig
en sygdom inde på livet. Og det er dejligt
at kunne tale med andre om de ting, man
tænker, siger Katzja Krenchel, der også har
glæder i tilværelsen.
– Mine børn og børnebørn er dem, jeg lever
for. Der har jeg en kæmpe glæde. Forleden
fløj tre svaner over hustaget, og jeg kunne
høre vingeslagene. Og der er solnedgangen
herude på landet, hvor jeg bor. Jeg er glad
for, at jeg får lov at opleve det.
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EN VACCINE MOD KRÆFT

En vaccine
mod kræft
AF Ann-Britt Kvernrød
GRAFIK Mikkel Henssel
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Kilde: Statens Serumsinstitut

Rekordmange piger vaccineres i 2018. 'Stop HPV – stop livmoderhalskræft' begynder at vise resultater i form af, at markant flere
piger bliver HPV-vaccineret. Hvor det i årene 2015 og 2016 kun
var omkring 15.000 piger, der påbegyndte vaccination, steg tallet
gradvis til mere end det dobbelte i 2018, nemlig 40.000. Det
betyder, at endnu flere er beskyttet mod livmoderhalskræft, men
der er stadig et stykke vej til målet om, at 80 pct. af pigerne i en
årgang er færdigvaccineret.

Kan din søn blive
HPV-vaccineret gratis?

Succes: Både piger START
HER
og drenge kan nu
få gratis HPV-vaccination. Der afsættes
Er din søn født 1. juli
nemlig penge på
2007 eller senere?
finansloven til gratis
HPV-vaccination til
JA
drenge født 1.7.2007
og derefter. InformaDin søn kan blive
tionsindsatsen
vaccineret gratis fra
ændrer navn til: ’
han fylder 12 år til
'Stop HPV – Bliv
han fylder 18 år.
vaccineret’

NEJ

Fremtiden

JA

Din søn kan blive
vaccineret gratis i
2020 og 2021.

Er din søn mellem
18-25 år og har han
sex med mænd?

2017

Er din søn født i 2006
eller i 1. halvdel af 2007?

NEJ

JA

NEJ

Lancering af 'Stop HPV –
stop livmoderhalskræft'
Kræftens Bekæmpelse,
Sundhedsstyrelsen og
Lægeforeningens
informationsindsats.
Formålet er at øge
tilslutningen til
HPV-vaccination.

2016

En TV-dokumentar om piger, der mente, at de
var blevet syge efter deres HPV-vaccination,
satte gang i en langvarig debat for og imod
HPV-vaccination. Antallet af HPV-vaccinerede
piger styrtdykkede. Flere videnskabelige studier
har påvist, at vaccinen er sikker og giver samme
type lokale bivirkninger som andre børnevacciner som f.eks. kløe, rødme og hævelse der,
hvor man bliver stukket.

2015

2018

2014

HPV-vaccinen kommer på
markedet med store studier i
ryggen, der viser, at vaccinen
sikkert og effektivt beskytter
mod HPV, en virus, der
overføres ved seksuel
kontakt. Vaccinen er godkendt til at beskytte mod
livmoderhalskræft, kræft i
skeden, kræft i kvinders ydre
kønsorganer samt kønsvorter.
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Kræftens Bekæmpelse:
Drenge bør også få gratis
HPV-vaccination. Vaccinen
beskytter nemlig drenge mod
analkræft og kønsvorter.
Desuden er der en
formodning om, at
vaccinen også beskytter
mod mundsvælgkræft –
en kræftform i voldsom
stigning, særligt blandt mænd.

2019

HPV-vaccination bliver en
del af det danske børnevaccinationsprogram for
piger. Vi bliver hurtigt et af
de lande i verden med den
højeste tilslutning. For nogle
årgange var den helt oppe på
90 pct. Det skyldtes ikke
mindst Kræftens Bekæmpelses
informationskampagne
'Vidunderlivet'.

15000

Børnevaccinationsprogrammet får en ny HPVvaccine, Gardasil9®, der beskytter mod flere
HPV-typer. De tidligere vacciner beskyttede 70 pct.,
mens den nye beskytter mod 90 pct. af alle tilfælde
af livmoderhalskræft, analkræft og kønsvorter.

2018

At vi har en vaccine mod kræft er
helt unikt. Men hvordan startede
tilbuddet om HPV-vaccination
egentlig, og hvordan er det gået med
vaccinationen i Danmark i de
forløbne år? Det kan du læse om her.

2009

20000

2012

Hver dag får to danskere kræft, der
skyldes HPV – human papillomavirus.
Men vi har en vaccine, der kan beskytte
mod HPV-relateret kræft.
I dag bliver mere end 7 ud af 10 piger
HPV-vaccineret, og nu kan drengene
heldigvis også blive vaccineret gratis.
Målet er, at mindst 8 ud af 10 drenge
og piger bliver vaccineret, så færre
udvikler kræft.

Antal piger, der er påbegyndt
HPV-vaccination i 2012-2018

2020

Et opfølgningsprogram til nogle
grupper af drenge indføres – et
såkaldt catch-up program. Det
gælder indtil udgangen af 2021.
Det betyder, at følgende grupper
af drenge nu kan få vaccinen
gratis i 2020 og 2021:

•

Drenge født i 2006 og
første halvdel af 2007

•

Mænd på 18-25, der
har sex med mænd

I skal desværre
selv betale for
vaccinationen.

Drømmescenariet er at udrydde
livmoderhalskræft og andre
HPV-relaterede kræftformer.
Vi er godt på vej, da flere bliver
vaccineret. Et land, der er tættere
på målet, er Australien, der regner
med at have udryddet livmoderhalskræft i 2030. Det skyldes bl.a.,

at australske kvinder i høj grad
deltager i screening for livmoderhalskræft, og at 80 pct. af
alle børn bliver HPV-vaccineret.
Man introducerede HPVvaccination til piger i 2007 og til
drenge i 2013 som led i et
skolebaseret vaccinationsprogram.

Kilde:
Kræftens Bekæmpelse
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OPDAG-KAMPAGNEN
KIU – patientforeningen Kræft i underlivet
www.cancer.dk/kiu/

Kære praktiserende læge
Vi ved godt, at det kan være svært at diagnosticere æggestokkræft på grund af sygdommens
uspecifikke symptomer. Derfor diagnosticeres 70 % af kvinderne desværre i de sene stadier III/IV,
hvor sygdommen er uhelbredelig.
60 % af kvinderne med diagnosen æggestokkræft er ikke iblandt os efter 5 år.
Vi vil derfor bare bede dig stille dig selv ét simpelt spørgsmål, når du i din konsultation møder en træt
kvinde med oppustet mave, daglige mavesmerter, hyppig vandladningstrang og madlede:
”Kan det mon være kræft i æggestokkene?”
Med venlig hilsen
Fra alle os kvinder, der måske en dag får kræft i æggestokkene

World Ovarian
Cancer Day 8 May
Af Birthe Lemley
KIU afholder hvert år en kampagne for
at gøre opmærksom på symptomerne
på æggestokkræft. Denne dag er efterhånden blevet verdensomspændende,
og den er lige så nødvendig, som da det
i sin tid for ca. 10 år siden blev besluttet på et internationalt møde blandt
patientorganisationer, der beskæftiger
sig med gynækologisk kræft, at afholde
dagen. Behandlingen af æggestokkræft
i Danmark er blevet bedre, således at ca.
40 % nu er i live efter 5 år, hvorimod det
Billeder fra filmen på Lyngby Station

HVEM?
Æggestokkræft rammer årligt ca. 550 kvinder i Danmark. Kun 5 år senere er 60 %
af dem gået bort*. Det skyldes, at 70 % af kvinderne bliver diagnosticeret i stadium III/IV.
Flere kunne helbredes, hvis æggestokkræft blev opdaget og behandlet i tide.
*Ifølge Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD) ligger 5-års overlevelsen for patienter med kræft i
æggestokkene i stadie I, II, III eller IV på henholdsvis 87 %, 70 %, 30 % og 15 % (tal fra 2005-2016).

HVAD ER SYMPTOMERNE?
Typiske symptomer er:
O oppustet mave, som varer ved,
P påfaldende træthed og utilpashed,
D daglige mavesmerter eller en følelse af tyngde i maven,
A appetitløshed eller madlede samt
G gener ved vandladning eller hyppig vandladningstrang.

for 10 år siden kun var 30 %, men der er
intet sket med diagnosticeringen i alle
disse år.

kampagnesite www.opdag.nu, hvor der
også er en film og en test for tegn på æggestokkræft.

Derfor er det nødvendigt at blive ved
med at gøre både kvinder og de praktiserende læger opmærksomme på
sygdommen og dens symptomer hvert
år på og omkring datoen 8. maj.

Desuden har vi haft en kort film – også
med symptomerne – kørende på togstationer og andre steder overalt i Danmark i uge 19. På grund af Corona-krisen
var der selvfølgelig ikke lige så mange
rejsende, som vi kunne have tænkt os,
men vi fik tilbudt arrangementet til en
rigtig god pris og vil nok gentage dette
event til næste år.

Selv om datoen i år faldt i Corona-krisen,
fik vi alligevel gennemført følgende:
Der er blevet udviklet en ny folder om
æggestokkræft. Den kan læses på KIUs

KAN SYGDOMMEN VÆRE ARVELIG?
Der kan være øget risiko, hvis der er tilfælde af brystkræft, æggestokkræft eller tyktarmskræft i familien
på grund af genfejl i BRCA1, BRCA2 eller Lynch Syndrom (HNPCC).
HVORDAN?
Anbefalede indledende tests er: blodprøven CA125, som i hovedparten af tilfældene er forhøjet ved
æggestokkræft, en gynækologisk undersøgelse og en vaginal ultralydsscanning.
HVAD SÅ NU?
Videre udredning sker ved henvisning til en højt specialiseret gynækologisk afdeling. (Rigshospitalet,
Roskilde Universitetshospital, OUH, Sygehus Lillebælt, Vejle, AUH, Aalborg Universitetshospital)
LÆGENS REFERENCEGUIDE
DGCG (Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe) - Retningslinjer www.dgcg.dk
Sundhedsstyrelsens link til pakkeforløb for kræft i æggestokkene
www.sst.dk/da/Udgivelser/2019/Pakkeforloeb-for-kraeft-i-aeggestokkene

Vi skulle jo også have fat i de praktiserende
læger. De af os, der er ramt af sygdommen
æggestokkræft, ved, at vi selv ikke vidste,
hvad vi fejlede, og når vi kom hen til den
praktiserende læge, vidste han det ofte
heller ikke. Derfor har vi haft annoncer i
både Ugeskrift for Læger og i Månedsskrift
for Almen Praksis.
KIU har også været i kontakt med ARGO i
Roskilde, og Energitårnet i Roskilde var oplyst i farven turkis om aftenen den 8. maj.
Desuden var der omtale af eventet
på ARGOs sociale medier.
Der, hvor vi trods alt får mest effekt, og hvor
vi kan måle effekten, er på Facebook.
Tre af KIUs medlemmer har fortalt deres
personlige historier om at blive diagnosticeret og leve med æggestokkræft. De
har endog stået frem med eget navn og
billede. Der har været utroligt mange klik
og interaktioner, og KIUs facebookside har
fået mange flere følgere.
I får nedenstående Sussies historie. Mettes
og Lenes historier kan stadig læses på KIUs
åbne facebookside.
Sussies patienthistorie gør både opmærksom på, at der findes diagnostiske centre
på forskellige hospitaler i Danmark, som
kan hjælpe den praktiserende læge med
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diagnosticering, og at alle æggestokkræftpatienter har ret til en genetisk test på både
blod og væv for at få konstateret, om kvinden har en BRCA-mutation (genfejl i BRCA1
eller BRCA2). Hvis genfejlen findes i blodet,
er æggestokkræft arvelig. Det er ikke tilfældet, hvis genfejlen findes i tumorvævet.
Kender du testen for fejl i BRCA-genet?
Testen kan vise raske kvinder, om de
har en øget risiko for bryst- eller æggestokkræft, og om sygdommen kan
være arvelig. Bliver man ramt af æggestokkræft, er gentesten også yderst
vigtig, for hvis testen er positiv, kan
man få en anderledes og mere effektiv
behandling.

kunne ikke finde, at der var noget i vejen
gynækologisk, så han henviste mig til et
diagnostisk center, og så gik det stærkt med
udredningen.
På diagnostisk center blev jeg både
ultralydsscannet, hvor de kunne se
væske i bughulen, og derudover fik jeg en
CT-scanning, som vi fik svar på allerede
dagen efter. Diagnostisk center var absolut
en positiv oplevelse, til trods for den triste
besked vi fik. Lægen var 99,9 % sikker på, at
det var kræft, og derefter blev jeg henvist
til gynækologisk afdeling på OUH, hvor
jeg kom til allerede ugen efter, og hvor de
havde svar på både PET og MR-scanning.
Så det gik stærkt.

Sussie blev diagnosticeret med æggestokkræft og vidste via sit medlemskab
af KIU, hvad hun skulle bede om med
hensyn til BRCA-testen. Desværre blev
der i første omgang ikke lyttet. Hospitalet tog ikke alle nødvendige prøver,
og Sussie startede derfor op med en
mindre effektiv behandling. Læs Sussies svære historie her:

Desværre var der stor spredning til hele
bughulen, lever, lungehinde, milt samt
nogle lymfeknuder, så jeg startede med 3 x
kemobehandling.

Jeg fik konstateret æggestokkræft i starten
af september 2019. Stort set de eneste
symptomer var, at min bughule var vokset
temmelig meget og derudover en fornemmelse af madlede. Den praktiserende
læge var i tvivl om, hvad jeg fejlede. Han

Den genetiske udredning på blod viste
ingen arvelige sygdomme/kræft i familien,
og den påviste heller ikke fejl i BRCAgenet, som kan forårsage æggestokkræft.
BRCA-testen bør imidlertid foretages både
på blod og væv. Hvis der konstateres fejl i

Sideløbende med kemobehandling blev
jeg fra gynækologisk afdeling tilbudt en
genetisk udredning. Dette sagde jeg ja til, da
jeg har 4 piger.
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BRCA-genet på væv, er sygdommen ikke
arvelig.

om mit spørgsmål ikke var tydeligt nok,
må stå hen i det uvisse.

Genetisk afdeling gjorde derfor onkologisk og gynækologisk afdeling
opmærksom på, at der i forbindelse med
operationen burde igangsættes BRCAscreening på frisk frossent væv.

Jeg startede op med kemo/bevazicumab
den 2. januar 2020. Næste behandling
var den 23. januar ligeledes med kemo
og bevazicumab. Den 11. februar er jeg
til lægesamtale igen. Jeg spørger endnu
engang til BRCA-test på væv. Dette er ikke
foretaget, men det bliver aftalt, at genetikerne skal lave testen.

Jeg bliver opereret den 26. november,
hvor man fjerner æggestokke samt
noget af fedtforklædet. De afbryder
derefter operationen, da der desværre
er noget indvækst på urinlederen, som
hvis det
skulle fjernes ville bevirke, at jeg kunne
risikere at miste min ene nyre.
Den 10. december er jeg til samtale med
henblik på opstart af kemo igen. Der
bliver jeg informeret om, at jeg skal have
yderligere 3 gange kemo, hvor man vil
tilføje antistoffet bevazicumab (Avastin).
Jeg spørger til vævstesten og får svaret,
at det var tidligere undersøgt. Jeg var på
det tidspunkt meget psykisk sårbar og
ked af, at de ikke havde kunnet fjerne
mere af kræften, og at jeg i den periode
så døden i øjnene mere end én gang. Så

Jeg får to gange behandling mere med bevazicumab den 13. februar og den 5. marts.
Den 26. marts møder jeg igen til behandling med bevazicumab, men behandlingen bliver aflyst, da der nu foreligger svar
på BRCA-testen på væv, som er positiv.
Derefter ændrer de behandlingen til
parphæmmeren Olaparib. Jeg var ikke
forberedt på at skulle til lægesamtale om
dette. Min mand måtte grundet COVID-19
ikke komme med, så det var en beslutning, jeg skulle tage alene, men den var
trods alt ikke svær.
Grundet disse Corona-tider har jeg efterfølgende endnu ikke haft en lægesamtale
andet en kort samtale om status på seneste scanning – og har derfor endnu ikke

fået spurgt ind til, hvorfor man ikke foretog
vævstesten. Umiddelbart tænker jeg, at
det burde som minimum registreres som
en utilsigtet hændelse – dette kan måske
bevirke, at man ikke glemmer vævstesten
for andre kvinder.
Efter en del hovedpine i starten med den
nye behandling og ekstrem træthed, er
hovedpinen og trætheden nu aftagende.
Jeg er glad for, at det endelig lykkedes at
få den mest optimale behandling for mig,
men ikke tilfreds med, at jeg selv flere
gange skulle rykke for testen.
Afslutningsvis vil jeg tilføje, at min psykiske tilstand lige nu er blevet meget bedre.
Jeg har nu heldigvis flest gode dage - min
psykolog samt praktiserende læge har
hjulpet mig meget.
Hvis du vil vide mere om symptomerne
på æggestokkræft, kan du læse om dem
på KIUs kampagneside www.opdag.nu
Du kan læse mere om testen for fejl i
BRCA-genet, og hvorfor den bør foretages
på både blod og væv på følgende link:
https://sundhedspolitisktidsskrift.
dk/nyheder/2939-flere-aeggestokkraeftpatienter-takker-ja-til-gentestmen-ikke-alle-tilbydes-test.html

Her er desuden en oversigt over virkningen af nogle af de tiltag KIU gjorde i forbindelse med World Ovarian Cancer Day:

KIU: Kampagne ifm. den Internationale Dag for Æggestokkræft 2020
Kort sagt
Der kørte et 14 sekunders reklamespot på 165 digitale skærme på Metrostationer og hos DSB over hele landet. Spottet blev vist mere end 420.000 gange.
På Facebook har kampagnen nået 360.000 kvinder, der har klikket, liket, kommenteret og delt mere end 50.000 gange!
KIU har nu passeret 2.000 følgere på Facebook-siden.

Outdoor
Uge 19
14 sekunders spot på fokus på symptomer.
Digitalt landsdækkende netværk hos AFA JCDecaux. 165 skærme hos DSB og på Metrostationer.
Antal visninger (”playouts pr. uge”): Ca. 338.700 hos DSB og 83.800 hos Metro. Samlet 422.500 visninger.

Facebook
Dato

Opslag

Rækkevidde

Klik på post

3/5 2020

Mandag begynder vores nye kampagne

5/5 2020

48.979

5.662

650

87

292

6.691

Mette blev ramt af æggestokkræft

129.678

21.674

916

613

305

24.535

8/5 2020

Den 8. maj er det International Dag

38.145

1.620

79

0

39

1.738

12/5 2020

Ny folder

1.763

140

40

0

11

191

14/5 2020

Læs Lenes historie

59.207

8.646

899

308

98

9951

23/5 2020

Kender du testen for fejl i BRCA-genet

82.519

8.814

1.268

187

103

10.372

360.291

46.556

3.852

1.195

848

53.478

SAMLET

* ”Synes godt om” omfatter her både Like, Love, Wow, Sad og Angry
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Synes godt Kommentarer
om*

Delinger Interaktioner
i alt

KIUs netværksgrupper
KIU har netværksgrupper i følgende
byer i Danmark: Herlev, Ringsted,
Odense, Vejle, Aarhus og Aalborg.
Grupperne er ledet af KIUs bestyrelsesmedlemmer/medlemmer, og der er
forskel på hvor ofte, og hvordan man
mødes. Du kan læse om møderne i
efteråret 2020 på side 47 i bladet .

har vovet sig til et møde med andre med
samme sygdom. Tilmed måske uden hår
på hovedet for nogle af os”.

NETVÆRKSGRUPPE
I HERLEV

Viden
Det er Helle Nørups erfaring, at en blanding af foredrag med oplæg fra onkologer
og læger med nyeste viden inden for
kræftbehandling og forskning samt f.eks.
psykologer og fysioterapeuter fungerer
rigtig godt. Her bliver man opdateret på
den nyeste viden. Som Helle Nørup siger:

Ved Charlotte Søegaard Christensen
Mødested
I Kræftens Bekæmpelses nybyggede og
prisbelønnede hus i Herlev er der hver anden måned mulighed for at mødes med
andre kvinder med kræft i underlivet.
Her kan man udveksle erfaringer og få ny
viden om ens sygdom. Møderne holdes
om aftenen fra kl. 18.30, og der bydes på
lidt mad og drikke.
Baggrund for netværksgruppen
Gruppen blev dannet i 2015 af KIUs
bestyrelsesmedlem Helle Nørup, der selv
har haft æggestokkræft. Hun savnede et
sted, hvor hun kunne mødes med andre
i samme situation. Mange af os kender
følelsen af at være alene med vores
sygdom. Selvom man måske er heldig
at have nogle forstående pårørende,
så vil de fleste alligevel opleve at være
alene med deres sygdom i en eller anden
forstand. I netværksgruppen er alle i den
samme situation, og det kan mindske
oplevelsen af ikke at blive helt forstået af
sine omgivelser.
Helle Nørup fortæller, at hun selv fik
æggestokkræft i 2011 og i den forbindelse
opsøgte KIU og deltog i et landsmøde.
Det var hendes første møde med andre
kvinder med sygdommen, og det var så
overvældende, at Helle fik mest lyst til at
starte bilen tidligere end forventet og køre
hjem. Det er derfor vigtigt for Helle Nørup,
at nye kvinder, der kommer til et møde for
første gang, bliver taget godt imod, så de
får mod på at komme igen.
”Man skal også huske på, hvordan det er at
være nydiagnosticeret, bange og usikker
og stå i en total ukendt situation, når man

”Det er både enormt vigtigt at kende nogen
og at have nogen, man kan stå sammen
med om sin sygdom. Og det er vi gode til i
netværksgruppen”, siger Helle Nørup.

”Det er en kæmpe fordel, når man skal til
opfølgning eller behandling på hospitalet
at have den viden med sig til mødet med
sin onkolog. Man er i dag som patient nødt
til selv at sætte sig ind i, hvilke behandlingsmuligheder, der er, for at få den
bedste behandling.”
Helle Nørup husker selv tilbage på dengang, hun lige var blevet syg og skulle på
hospitalet. Det var inden, hun begyndte at
komme i KIU.
”Når lægen spurgte mig, om jeg havde noget at spørge om, sad jeg uden den viden,
jeg har i dag og vidste ikke, hvad jeg skulle
spørge om. Den situation vil jeg aldrig
sidde i igen. Jeg vil være forberedt og på
forkant. Her har KIUs netværksgrupper
bestemt også sin berettigelse.”
Mange er heller ikke klar over, hvilke
erstatningsmuligheder der er i forbindelse med, at deres sygdom ikke er blevet
opdaget i tide. Her kan man også bruge
hinanden i netværksgruppen.
Der er også mulighed for, at man selv
kan komme med ønsker til emner, man
ønsker belyst. Det kan f.eks. være om
søvnproblematikker, som rigtig mange af
os lider af, ifølge Helle Nørup, der hilser
nye idéer velkomne. Hun ser gerne, at det
er en gruppe for alle uanset alder, eller
hvilken slags underlivskræft man har
eller har haft.

Erfaringsudveksling og nærhed
Man kan også drage fordel af at udveksle
erfaringer med de andre kvinder i gruppen. Det kan være givende at høre, hvordan andre er kommet igennem et svært
sygdomsforløb og ud på den anden side.
Det mener Helle Nørup kan være med
til at give håb for den enkelte. Ligesom
der deles oplevelser om de forskellige
behandlinger. Eller hvordan man tackler
udfordringer med sygedagpengeforlængelser, jobcentre, kommuner mm.
”Selvom omdrejningspunktet for vores
møder er alvorlig sygdom, er der alligevel
også meget glæde at spore på vores møder.
Hver gang holder vi en kort runde, hvor alle
får mulighed for at fortælle, hvordan det
går. Og som behandlingsmulighederne er i
dag, lever flere og flere længere med deres
sygdomme.
Netværksgruppen kan på mange måder
give kræftpatienter både støtte, viden og
erfaring fra andre patienter, der har prøvet
det på egen krop, hvilket jo fremmer forståelsen meget. Det er det særlige ved at mødes
med andre kræftramte. For nogle kan det
også være grænseoverskridende at deltage
i KIUs landsmøde for første gang. Selv om
man også der bliver taget godt imod, kan
det være en fordel at have relationer fra en
netværksgruppe i forvejen”, slutter Helle
Nørup.
Gruppen i Herlev tilbyder også til at deltage
i ud af huset arrangementer sammen. Tidligere har der været en tur til Bjørn Wiinblads
Hus. I år vil der komme en tur til Folketinget.
Praktiske oplysninger
Af praktiske årsager er tilmelding til møderne nødvendig. Det er nemlig KIU, der betaler
for indkøb mm. til møderne, hvorfor det også
er vigtigt at melde afbud, så Helle Nørup kan
tilpasse indkøbene med antal fremmødte.
Tilmelding foregår på herlev@cancer.dk
eller på telefon 70202655
Adressen er:
Kræftrådgivningen Herlev
Borgmester Ib Juuls Vej 2
2730 Herlev
Tidspunktet for møderne er kl. 18.30-21.30
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FORETRÆDE FOR SUNDHEDSUDVALGET

gode chancer for, at kemoen virker igen.
KIU havde et kvarter til at fremlægge
sin sag på mødet. Udover Birthe Lemley
deltog fire andre æggestokkræftpatienter.
Én, som får Zejula, fordi hun har en BRCAmutation, og tre, som ikke kan få behandlingen, fordi de er BRCA-negative. En af de
tre kvinder er sidenhen testet BRCA-positiv på væv og har nu også mulighed for at
få behandlingen. Det er desværre stadig
ikke tilfældet for de sidste to eller for de
mange andre danske kvinder med æggestokkræft uden BRCA-mutation, som ikke
kan få den livsforlængende behandling.

Bente, Signe, Mari-ann, Birthe og Inger (Naser Khader kom forbi og indvilligede i at tage billede af os)

Foretræde
for Sundhedsudvalget
den 18. februar 2020
KIUs stadige kamp for at få en parp-hæmmer til vedligeholdelsesbehandling mellem tilbagefald til de kvinder med high-grade serøs æggestokkræft, som ikke har fejl i BRCA-genet.
V/Birthe Lemley
KIUs formål med foretræde den 18.
februar 2020 var at få PARP-hæmmeren
niraparib anbefalet til de patienter med
high-grade serøs æggestokkræft, som
ikke har mutationer i BRCA-genet. Som
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det er nu, er lægemidlet i Danmark, i
modsætning til i en lang række andre
europæiske lande, kun anbefalet af Medicinrådet til behandling af kvinder med
genfejl i BRCA1 eller BRCA2
Vedligeholdelsesbehandling med parp-

hæmmeren niraparib er nu godkendt til
hele patientgruppen i 13 lande i Europa,
bl.a. Norge, Sverige, Finland og Tyskland.
Derfor er det uforståeligt, at de danske
kvinder ikke kan få en vedligeholdelsesbehandling, som kan forlænge livet mellem tilbagefald, således at der vil være

Medicinrådets begrundelse kan læses
her (https://medicinraadet.dk/media/
osfad1tc/medicinraadets-anbefalingvedr-niraparib-som-mulig-standardbehandling-til-kraeft-i-aeggestokkene-aeggelederne-eller-primaer-kraefti-bughinden-vers-1-0_adlegacy.pdf.)
Konklusionen var, at behandlingen var for
dyr til 70 % af kvinder, som ikke havde en
BRCA-mutation.
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
stillede efter foretræde sundheds- og ældreministeren syv spørgsmål vedrørende
lægemidlet niraparib.
Spørgsmålene er fuldstændig i tråd med
det, KIU forklarede på mødet, og med
alt det materiale, vi havde sendt ind på
forhånd. Birthe var imponeret over, at der
blev stillet så mange spørgsmål, og vi har
siden ventet spændt på svaret fra ministeren og på, om det kan rokke ved noget.
Desværre kom coronakrisen, og der kom
ikke noget svar fra ministeren. Birthe har

nu ringet til ministeriet flere gange og fået
lovning på svar inden udgangen af juni.
Her kommer spørgsmålene, som
Sundheds- og Ældreudvalget har stillet sundheds- og ældreministeren:
Vil ministeren kommentere henvendelser af 15/11-19 og 13/1-20 fra KIU, Patientgruppen Kræft i underlivet, jf. SUU alm.
del – bilag 159 og 221, om Medicinrådets
manglende anbefaling af niraparib (Zejula)
til vedligeholdelsesbehandling af kvinder
med high-grade serøs æggestokkræft
uden BRCA-mutation, og vil ministeren
herunder kommentere på de spørgsmål,
som KIU afslutningsvis stiller i henvendelsen af 15/11-19? (https://www.ft.dk/
samling/20191/almdel/SUU/spm/704/
index.htm)
Vil ministeren indhente en udtalelse fra
Medicinrådet om rådets afgørelse og
udtalelse om niraparib (Zejula) til vedligeholdelsesbehandling af kvinder med
high-grade serøs æggestokkræft med og
uden BRCA-mutation og sende udtalelsen
til udvalget? (https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/SUU/spm/705/
index.htm)
Ville Medicinrådets afgørelse og udtalelse
om niraparib (Zejula) til vedligeholdelsesbehandling af kvinder med highgrade serøs æggestokkræft med og uden
BRCA-mutation have faldet anderledes ud,
hvis vurderingen havde været foretaget
efter QALY? (https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/SUU/spm/706/
index.htm)

Hvordan forholder man sig i andre lande,
som vi normalt sammenligner os med,
til anvendelsen af niraparib (Zejula) til
vedligeholdelsesbehandling af kvinder
med high-grade serøs æggestokkræft uden
BRCA-mutation. Og med hvilke begrundelser anvender hhv. anvender man ikke
niraparib (Zejula) til behandling af disse
kvinder i disse lande? (https://www.
ft.dk/samling/20191/almdel/SUU/
spm/707/index.htm)
Vil ministeren med henvisning til henvendelse af 15/11-19 fra KIU, jf. SUU alm.
del – bilag 159, oplyse, hvad ministerens
holdning er til den engelske model med
betinget ibrugtagen? (https://www.ft.dk/
samling/20191/almdel/SUU/spm/708/
index.htm)
Gælder det 7. princip for vurdering af
lægemidler (om adgang til behandling) for
kvinder med high-grade serøs æggestokkræft uden BRCA-mutation? (https://
www.ft.dk/samling/20191/almdel/
SUU/spm/709/index.htm)
Har kvinder med high-grade serøs æggestokkræft uden BRCA-mutation, som
får afslag på behandling med niraparib
(Zejula), ret til at få en skriftlig begrundelse
for afslaget/beslutningen, og kan kvinderne klage over afgørelsen/beslutningen?
(https://www.ft.dk/samling/20191/
almdel/SUU/spm/710/index.htm)

Du kan få økonomisk
tilskud til retræteophold
Alle erhvervsaktive kan søge tilskud. Det gælder uanset, om man er selvstændig eller lønmodtager,
og uanset om man er højtlønnet eller lavtlønnet. Man kan også søge, selvom ens arbejdssituation er
afklaret, og man eksempelvis har været i arbejdsprøvning eller på revalidering.
Tilskuddet gives med det formål at hjælpe den sygdomsramte med at komme til kræfter,
så vedkommende kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.
Læs mere på: http://www.sygdomsramte-borgere.dk/
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WORLD GO DAY

World Go Day

Farven lilla
Som I kan se, er farven for gynækologisk kræft lilla. Der er et initiativ i gang for at få et
verdensomspændende kosmetikfirma til at sponsorere lilla læbestift og neglelak til
dagen. T-shirts til GO Day er også lilla. Formanden og bestyrelsen vil helt sikkert være
iført lilla T-shirt samt make-up med lilla neglelak og læbestift. Det vil I kunne se på den
video, der bliver optaget, og som vil blive lagt ud på KIUs facebookside.

World
GO Day
World GO Day (World Gynaecological Oncology Day) blev
afholdt første gang den 20. september 2019. Den 20. september 2020 vil KIU igen holde World GO Day. På denne dag og
i ugerne op til dagen vil der være fokus på forskellige former
for underlivskræft. Initiativet kommer fra ESGO (European
Society of Gynaecological Oncology) ENGAGe (European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups), som er et
netværk af patientforeninger i Europa, der beskæftiger sig med
gynækologisk kræft.
V/Birthe Lemley
2019 samarbejdede vi med kræftsygeplejerskerne om dagen og fik arrangeret, at
gynækologiske kræftpatienter, som var til
behandling eller indlagt den pågældende
dag, fik en gave og et brev fra KIU. Vi fik
efterfølgende gode tilbagemeldinger fra
sygeplejerskerne. Nogle patienter havde
aldrig hørt om KIU. Andre udtrykte glæde
over, at der var nogen, der tænkte på dem.
Initiativet var en succes, og KIU havde
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et godt samarbejde med kræftsygeplejerskerne. Vi vil forsøge med et lignende
initiativ i år.
Desuden vil der på Facebook blive vist
videoer fra de forskellige patientforeninger i Europa, og der vil være indslag med
oplysninger om forskellige former for
underlivskræft - hvis muligt også med
patienthistorier. Dette initiativ starter
allerede i august. Det er aftalt i ENGAGe, at
fokus i år skal være på livmoderhalskræft.

De andre former for underlivskræft vil
dog også blive nævnt.
KIU har fået et godt tilbud fra Politikens
Lysaviser, som vi muligvis vil benytte os
af. I bekræftende fald vil det være med
budskaber hele uge 38. Planerne for dagen og de omkringliggende uger drøftes
stadig i bestyrelsen, men følg med på KIUs
hjemmeside www.kiuonline.dk og på
KIUs Facebookside:
facebook.com/KIUPatientforeningen/

Fodboldkamp med Momseholdet fra GO Day 2019. Alle er iført lilla T-shirts.
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Hvem er KIU?
Vi er en gruppe kvinder, der selv alle har oplevet det at have kræft.
Den 1. september 2001 dannede vi KIU – Patientforeningen Kræft i underlivet.
Vi er en selvstændig forening, som samarbejder med Kræftens Bekæmpelse.
Pårørende og andre interesserede er meget velkomne til at blive støttemedlem i KIU.
Som medlem får man tilsend KIU-bladet to gange om året, ligesom man kan deltage i
mange af vores arrangementer. KIU-bladet trykkes i ca. 2000 eksemplarer.
KIU på Facebook
KIU har både en åben og en lukket facebookside. Hvis du er medlem, kan du få
adgang til den lukkede side, hvor vi har en gynækolog og en onkolog tilknyttet.
Derudover har vi en række lukkede grupper inden for de enkelte
sygdomsområder. De er nævnt i det gule opslag nedenstående og på KIUs
facebookside: www.facebook.com/KIUPatientforeningen
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KIUs bestyrelse
BESTYRELSE

Formand Birthe Lemley

Næstformand Helle Nørup

Vikingevej 11
3630 Jægerspris
Tlf. 40 87 28 09
formand@kiuonline.dk
Æggestokkræft

Kongshvilebakken 7
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 20 32 80 20
naestformand@kiuonline.dk
Æggestokkræft

Birgit Danielsen
Administrator
Overgade 34
5000 Odense C.
Tlf. 22 59 41 72
info@kiuonline.dk
Livmoderhalskræft

Hanne Sjøgreen
Kasserer
Roligheden 4
5610 Assens.
Tlf. 26 12 93 63
kasserer@kiuonline.dk
Livmoderhalskræft

Birgitte Devantier
Bogholder
Stenten 41, Bøgeskov
7000 Fredericia
Tlf. 21 28 20 98
bogholder@kiuonline.dk
Livmoderhalskræft

Mette Rosendal
Bestyrelsesmedlem
Knudsbølvej 31
6064 Jordrup
Tlf. 41 45 80 99
mette@kiuonline.dk
Livmoderhalskræft

Marian Jørgensen
Sekretær
Holsteinsgade 23, 3. th.
2100 København Ø
Tlf. 61 99 08 60
Sekretaer@kiuonline.dk
Æggestokkræft

Annemarie Carstensen
Bestyrelsesmedlem
Buddinge Hovedgade 291
2880 Bagsværd
Tlf. 44 44 00 03/20 30 39 12
annemarie@kiuonline.dk
Æggestokkræft

Gillian Godette
Bestyrelsesmedlem
P. Mønsteds Allé 2
8270 Højbjerg
Tlf. 20 32 38 72
gillian@kiuonline.dk
Æggestokkræft

SUPPLEANTER
Stella Østerhaab
Lilleåvej 31, Råsted
7500 Holstebro
Tlf. 61 98 63 40
stella@kiuonline.dk
Æggestokkræft

Jannie Elin Rosenløv Jepsen
Klampenborgvej 104, 1. sal
2800 Lyngby
Tlf. 50 70 74 62
jannie@kiuonline.dk
Livmoderhalskræft

Berit Nautrup Andersen
Bestyrelsesmedlem
Himmelev Have 1, st. 2
4000 Roskilde
Tlf. 24 67 72 27
berit@kiuonline.dk
Æggestokkræft/
livmoderkræft

til Skat.
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KIUs kontaktpersoner
Du er meget velkommen til at ringe eller maile til én af vores kontaktpersoner.
Kontaktpersonerne har eller har selv haft kræft i underlivet, men
de kan ikke hjælpe med egentlige lægelige spørgsmål
LIVMODERHALSKRÆFT
Lene Middelhede
Rosenvænget 5A
8722 Hedensted
Tlf. 51 70 87 83
lene.middelhede@gmail.com

ÆGGESTOKKRÆFT
Birthe Lemley

Heidi Andreassen
Værmlandsvej 1
3700 Rønne
Tlf. 56 95 19 71
heidi_d_a@hotmail.com

Dorte Blou
Krogholmen 7, 2840 Holte
Tlf. 42 15 75 / 30 11 25 75
dorte@blou.dk

LIVMODERKRÆFT
Marianne Nielsen
T.H. Jensensvej 9, Øster-Snede
8723 Løsning
Tlf. 22 79 53 14
marianne@hafnet.dk

Vikingevej 11
3630 Jægerspris
Tlf. 40 87 28 09
formand@kiuonline.dk

Helle Nørup
Kongshvilebakken 7
2800 Kongens Lyngby
Tlf: 20 32 80 20
naestformand@kiuonline.dk

VULVACANCER
Henriette Høeg
Gillesager 24
2605 Brøndby
Tlf. 42 24 17 80
hoeg63@gmail.com
KRÆFT I SKEDEN
Lili Bundsgaard
Gærdet 34
6800 Varde
Tlf: 22 96 18 36
lbundsgaard@live.dk

kolofon
Kolofon
– KIUBLADET
KIUBLADET udgives af:
KIU – patientforeningen
Kræft i underlivet
Oplagstal: 2000 stk.
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Husk også at kigge i KIUs kalender på www.kiuonline.dk
samt på KIUs facebookside under Begivenheder
BORNHOLM
Bornholms Hospital
19. august kl. 18.30
Første netværksmøde på Bornholm!
Nærmere besked følger på KIUs facebookside
www.facebook.com/KIUPatientforeningen
og i kalenderen på www.kiuonline.dk.
Du velkommen til at kontakte:
Heidi Andreassen på tlf. 5695 1971 mandagtorsdag, fra kl. 18.00-kl. 20.00 eller sende en
e-mail til heidi_d_a@hotmail.com
HERLEV
Kræftrådgivningen
Kræftrådgivningen Herlev
Borgmester Ib Juuls vej 2
2730 Herlev
Alle møder er kl. 18.30-21.30.
31. august 2020
Estrid Høgdall kommer igen til vores netværksgruppe for at tale om de seneste nyheder indenfor genforskning. Vi kommer også
til at høre om, hvorvidt det vil være muligt at
diagnosticere eksempelvis æggestokkekræft
i et tidligere stadie, end det er muligt i dag.
Tilmelding senest den 28. august 2020 på tlf.
7020 2655/herlev@cancer.dk
6. oktober 2020
Peter Genter fra Kræftrådgivningen i Herlev
holder et oplæg om vores søvn eller mangel
på samme. Tilmelding senest den 5. oktober
2020 på tlf. 7020 2655/herlev@cancer.dk
5. november 2020
Der er planlagt et møde med sundhedsordstyrer fra Radikale Venstre, Stinus Lindgreen,
som vil vise os rundt i Folketinget.
Grunden til, at aftalen er foreløbig, er, at der i
skrivende stund endnu ikke er åbnet for rundvisninger i Folketinget på grund af coronavirus. Der vil komme mere information senere.
Yderligere oplysninger fås hos Helle Nørup,
tlf. 2032 8020/naestformand@kiuonline.dk
ODENSE
Kræftrådgivningen i Odense
Kløvervænget 18 B, 5000 Odense C
Alle møder er fra kl. 17.00- 20.00
26. august 2020
Oplæg af KIUs formand – Birthe Lemley.
Information om KIUs arbejde. Birthe er ikke
læge, men selv patient. Hun udtaler sig på
baggrund af mange års erfaring i KIU, sit
arbejde i fagudvalget for æggestokkræft i Me-

dicinrådet samt deltagelse i adskillige kongresser i ind- og udland. Tilmelding senest den 25.
august 2020 på Facebook/den invitation, der
udsendes forud for mødet.
3. november 2020
Lene L. Andreasen, som i mange år har arbejdet med kræftpatienter og kost, fortæller om
sund kost og vil tilberede til sundt måltid til os.
Tilmelding senest den 2. november 2020 på
Facebook/den invitation, der udsendes forud
for mødet.
Yderligere oplysninger fås hos
Helle Nørup, tlf. 20 32 80 20
naestformand@kiuonline.dk
Ringsted
21. oktober 2020
Kostvejleder vil holde et oplæg om sund mad,
herunder sunde mellemmåltider.
Tid og sted – samt evt. yderligere møder - vil
fremgå af kalenderen på www.kiuonline.dk
samt på Facebook.
Yderligere oplysninger fås hos
Susanne Kristensen, tlf. 2720 7709/sukr@
ringsted.dk og Dorte Blou, tlf. 3011 2575/
dorte@blou.dk
VEJLE
Kræftrådgivningen i Vejle
Beriderbakken 9, 7100 Vejle
Kom til en uformel samtale og samvær med
andre i samme situation.
Alle møder er den første tirsdag i hver måned
kl. 14.30 - 16.30. Følg med i kalenderen på
www.kiuonline.dk samt på Facebook.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Yderligere oplysninger fås hos
Lene Middelhede, tlf. 51 70 87 83 eller
lenemiddelhede@gmail.com
Mette Rosendal, tlf. 41 45 80 99 eller
mette@kiuonline.dk
ÅRHUS
Kræftrådgivningen i Århus
Kræftpatienternes Hus Heimdal
Peter Sabroesgade 1, 8000 Århus
Alle møder er fra kl. 18.00-21.00
13. august 2020
Oplæg af KIUs formand – Birthe Lemley.
Information om KIUs arbejde. Birthe er ikke
læge, men selv patient. Hun udtaler sig på
baggrund af mange års erfaring i KIU, sit
arbejde i fagudvalget for æggestokkræft i Medicinrådet samt deltagelse i adskillige kongresser i ind- og udland. Tilmelding senest den 12.

august 2020 på Facebook/den invitation, der
udsendes forud for mødet.
24. september 2020
Oplæg af forfatter og tidligere hospitalspræst
Preben Kok. Preben Kok har en anderledes
måde at tænke på, som vi som kræftpatienter
kan have god gavn af. Preben Kok har bl.a.
skrevet 2 bøger ”Skæld ud på Gud” og ”Slip
livet løs”. Tilmelding senest den 23. september
2020 på Facebook/den invitation, der udsendes forud for mødet.
5. november 2020
Der er planlagt et møde med en kostvejleder
om sund mad, herunder sunde mellemmåltider. Tid og sted vil fremgå af kalenderen på
www.kiuonline.dk samt på Facebook.
14. december 2020
Juleafslutning, hvor der bliver tid til samtale
og hygge. Tilmelding senest den 11. december
2020 på Facebook/den invitation, der udsendes forud for mødet.
Yderligere oplysninger fås hos
Stella Østerhaab, tlf. 61 98 63 40/
stella@kiuonline.dk og Gillian Godette,
tlf. 20 32 38 72/gillian@kiuonline.dk
Kræftrådgivningen i Aalborg
Steenstrupsvej 1
9000 Aalborg
Alle møder er kl. 18.30-21.30
8. oktober 2020
Diætist Lone Rosenkilde holder et oplæg om
emnet ”Spis Godt”.
Mange af os har spørgsmål om kræft og kost.
Det kan være spørgsmål som: Kan jeg ved
at spise rigtig holde kræften i skak? Hvad gør
jeg, når jeg ikke har appetit? Skal jeg spise
økologisk? Kan jeg godt tage mig et glas vin til
maden?
Har du spørgsmål, så kom og få svar.
Tilmelding senest den 7. oktober 2020 på tlf.
7020 2655/aalborg@cancer.dk
12. november 2020
Oplæg af KIUs formand – Birthe Lemley.
Information om KIUs arbejde. Birthe er
ikke læge, men selv patient. Hun udtaler sig
på baggrund af mange års erfaring i KIU,
sit arbejde i fagudvalget for æggestokkræft
i Medicinrådet samt deltagelse i adskillige
kongresser i ind- og udland.
Tilmelding senest den 11. november 2020 på
tlf. 7020 2655/aalborg@cancer.dk
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Hvad er KIU?
KIU er en landsdækkende patientforening for kvinder,
som har eller har haft underlivskræft. Det kunne f.eks.
være livmoderhalskræft, livmoderkræft, æggestokkræft eller vulvacancer.

INDMELDELSESFORMULAR

Hvad gør KIU for medlemmerne?

Jeg ønsker at
indmelde mig i KIU
– Patientforeningen
Kræft i underlivet.

KIU arbejder aktivt for at forbedre forholdene for dig med
underlivskræft.
Udgiver KIU-bladet, der udkommer 2 gange årligt.
Her kan du læse patienthistorier, faglige artikler m.m.
KIU-symposiet, der afholdes 1 gang årligt i samarbejde med
DGCG (Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe), hvor læger fra
ind- og udland orienterer om de nyeste fremskridt inden for
underlivskræft.

SOM AKTIVT MEDLEM – KR. 200 PR. ÅR
(Kvinder der har eller har haft kræft i
underlivet)

I KIUs lokale netværksgrupper kan du møde andre kvinder i
samme situation som dig, og der vil ofte være oplæg af forskellige fagfolk, eksempelvis læger, terapeuter, socialrådgivere.
KIU afholder løbende landsdækkende aktiviteter og møder.
Hvert år arrangeres givende fællesture med fx kulturelt indhold
i hele Danmark

SOM STØTTEMEDLEM - KR. 150 PR. ÅR
(Pårørende eller andre interesserede)

Medlemmerne har via KIU-legatet mulighed for et ophold af
5 dages varighed på Løgumkloster Refugium med titlen ”Tilbage
til livet”.

Navn:

Postnr. og by:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
INDSENDES TIL KIUS ADMINISTRATOR
Birgit Danielsen
Overgade 34
5000 Odense C.
De samme indmeldelsesoplysninger kan
også sendes til info@kiuonline.dk
Du kan også ringe til Birgit Danielsen på
22594172.
KIU sender post til medlemmerne pr. e-mail.
Husk derfor at angive din mailadresse

STØT KIU – PATIENTFORENINGEN KRÆFT I UNDERLIVET.

Adresse:

KIU afholder et årligt landsmøde samt generalforsamling over
en weekend i april, hvor medlemmerne drøfter en række
emner og er med til at tegne den fremtidige linje for foreningen.
Som medlem betaler du kun et symbolsk beløb for at deltage.

Alle i KIU arbejder gratis,
og det koster kun 200 kr.
årligt at være medlem.
Pårørende og andre interesserede kan blive støttemedlem i KIU.
Det koster 150 kr. årligt.
Som støttemedlem får du: KIU-bladet, som udkommer 2 gange
årligt. Mulighed for deltagelse i KIU-symposiet og andre åbne
arrangementer samt indkaldelse til KIUs generalforsamling.
Kræft i underlivet kan ramme kvinder i alle aldre.
Får du – eller en du kender – brug for vores hjælp, så er I altid
velkomne til at kontakte os.
Vores aktiviteter og virke kan ses på www.kiuonline.dk.
Se også www.opdag.nu vedrørende æggestokkræft.

Følg os på Facebook: www.facebook.com/KIUPatientforeningen. Kontakt os på info@kiuonline.dk .

