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Kære alle
Endnu et år er gået, og der er kommet
nye medlemmer til. I er så velkomne,
skønt et medlemskab af denne forening
altid er baseret på en alvorlig baggrund.
KIU har facebookgrupper pr. sygdom,
som alle medlemmer er velkomne til at
være en del af. Skriv til info@kuonline.
dk og nævn din sygdom, hvis du gerne
vil være en del af en sådan gruppe.
Husk også, at KIU har en åben facebookside www.facebook.com/kiupatientforening samt en lukket, hvor man også
skal ansøge om at blive medlem ved at
skrive til info@kiuonline.dk
Da der kun udkom én udgave af KIU-bladet sidste år, er der i dette nummer også
lidt oplysninger om, hvad vi beskæftigede os med i sidste halvdel af 2021.
Den 24. juni 2022 kunne KIU endelig
igen holde symposium sammen med
DGCG (Dansk Gynækologisk Cancer
Gruppe). Det var en meget lærerig dag
med vigtige oplæg for os alle. I kan læse
referatet på side 37 i bladet.
Af andre problemstillinger er der
patientrepræsentanternes arbejde i Me-

dicinrådet, som står beskrevet på side
54. Der kommer skam vigtig medicin
ud til underlivskræftpatienterne, men
patientrepræsentanterne (undertegnede og Dorte Blou, KIUs forhenværende
næstformand) bliver meget frustrerede,
når det ikke lykkes at få medicin, som er
godkendt af EMA (European Medicines
Agency) gennem det danske Medicinråd og ud til de danske underlivskræftpatienter. Vi håber det ændrer sig, især
nu hvor der udvikles personlig medicin
baseret på biomarkører.

Sommeren lakker nu på held. Solsorten
har ikke længere næbet fuldt af orm,
men i skrivende stund har vi stadig
smukke dage med behagelige temperaturer og solskinsvejr. Som kræftpatient
bør man nyde hver dag, men især de
lune danske sommerdage og aftener.
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KORT NYT
Aktuelle informationer

Orange meets Purple
ESGO ENGAGEe Seminar i Prag

I KIU finder vi det også vigtigt, at nogle
af os hvert år deltager i Folkemødet på
Bornholm. Sommetider møder man
de mennesker på gaden i Allinge, som
man i det forgange år har sendt mange
e-mails til uden at få svar. Det kan man
så afkræve på gaden i Allinge .
Den 20. september er GO day (Gynaecological Oncology Day) i samarbejde
med ENGAGe. På dagen og op til dagen
er der fokus på forskellige former for
underlivskræft. I år vil der være særligt
fokus på livmoderkræft. KIU har opslag
både på www.facebook.com/kiupatientforening samt på Instagram https://
www.instagram.com/kiu_patientforening/.
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UDVALG OG PROJEKTER KIU – 2021

KIUs landsmøde,
generalforsamling 2022
OVERSIGT OVER UDVALG OG PROJEKTER,
HVOR KIU ER REPRÆSENTERET
Projekt Sammen om valg
Birthe Lemley og Dorte Blou som patientrepræsentanter
Medicinrådet – fagudvalget for æggestokkræft
og livmoderkræft
Birthe Lemley og Dorte Blou som patientrepræsentanter
HPV Advisory Board hos Kræftens Bekæmpelse for at
fremme viden og forståelse for HPV-vaccinen. Der er aktiviteter i forbindelse med stafet for livet. Der er en uge om året,
hvor der samarbejdes med apotekerforeningen. Der arbejdes
også for at fremme forståelsen i etniske samfund og for øjeblikket arbejdes der med pressemeddelelser i forbindelse med
drenge og HPV-vaccinen.
Mette Rosendal – bestyrelsesmedlem i KIU
Dansk kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening
under RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram)
Maja Ulrikka Bruun Laustsen, KIU-medlem
Pilotprojekt om tidlig opsporing af kræft hos Kræftens
Bekæmpelse
Birthe Lemley
CAGci Advisory Board om cancer immunterapi
Birthe Lemley som patientrepræsentant
Forsøg med operation af æggestokkræft på Aarhus
Universitetshospital.
Titel på forsøget: Improved Prediction of Ovarian Cancer
Surgery (IMPROCAS)

Herlev
Projektbeskrivelse: Forbedret diagnostik, risikovurdering og behandling vha. udvidet genetisk screening af kvinder med forøget
risiko for arvelig bryst- og æggestokkekræft (HBOC)
Projektgruppe på Herlev Hospital, Rigshospitalet og Odense
Universitetshospital
Projektet fokuserer på bryst- og æggestokkekræft. Formålet er
at undersøge, om man med en udvidet genetisk undersøgelse
bedre kan afgøre, hvilke kvinder med HBOC der kan have gavn
af risikoreducerende operation med fjernelse af æggestokke
og æggeledere, og hvilke kvinder der er i lav risiko, som kan
undgå belastningen ved unødvendige undersøgelser og i
værste fald overbehandling i form af unødvendige operationer.

Lørdag den 23. april samt
søndag den 24. april 2022
holdt KIU landsmøde og
ordinær generalforsamling
på Vingsted Hotel og
Konferencecenter, Vingsted
Skovvej 2, 7182 Bredsten

Birthe har været til mødet på Herlev Hospital om ovennævnte.
KIU støtter op om projektet.
• OvaCure er en NGO, der blev stiftet i 2014 af entreprenør-		
erne 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.

FRAGINOC - et forskningsprojekt om optimering af helbredstilstanden hos med kvinder med æggestokkræft, som er over 70,
så de bedre tåler operation og kemobehandling.
Birthe Lemley, Dorte Blou, Helle Nørup deltager fra KIU
ACROBATIC
FRAGINOC er en del af ACROBATIC, hvor man forsøger at
optimere helbredstilstanden hos ældre patienter inden for 6
forskellige kræftformer, så patienterne bedre kan tåle behandlingen mod deres kræftform. Se side ? i bladet.
Birthe Lemley deltager i møderne.
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”Jeg hørte om et forsøg og talte
med min onkolog om det. Vi var
enige om, at det var det rigtige for
mig. Indsigt og selvbestemmelse er
vigtigt for mig.”

☺

Patient, 60 år

Landsmødet startede med en sang og en
kort velkomst ved KIUs formand Birthe
Lemley efterfulgt af emnet:

Fælles
beslutningstagning
– ved Kasper Frank Rudebeck, projektleder af Sammen om Valg 2.0,
Center for Fælles Beslutningstagning, Vejle
Patienter og læger skal være fælles om at beslutte behandlingsforløbet.
Patienter og deres pårørende skal informeres, involveres og støttes, når der
skal træffes beslutninger om behandling, forløb og pleje. Det skal et nationalt projekt, Sammen om Valg – Fælles Beslutningstagning, være med til at
implementere på de gynækologiske kræftafdelinger. Senere er det hensigten at udbrede fælles beslutningstagning til andre kræftformer også.
Referat v/Lotte Frandsen
I Sundhedsloven står der, at ingen
behandling må indledes eller fortsættes
uden patientens samtykke. Lægen har
pligt til at informere og til at sikre sig, at
patienten giver sit samtykke til videre
behandling.
- Men informeret samtykke er ikke det
samme som valg og fælles beslutningstagning, som er det, vi arbejder på at
implementere. For selv om patienten får
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lov at sige ja eller nej, er det ikke ensbetydende med, at hun har haft et reelt valg
for eksempel i forhold til behandling eller
ikke behandling, siger Kasper Frank Rudebeck, der er projektleder på Sammen
om Valg på Center for Fælles Beslutningstagning på Vejle Sygehus.
Man har længe været optaget af at have
patienten i centrum og tage udgangspunkt i det hele menneske.
- Men det er ikke nødvendigvis en aktiv
form for patientinddragelse. Ved fælles

beslutningstagning er der selvfølgelig
stadig information og anbefalinger fra
lægen. Men det nye er, at patienten og
klinikeren i forening træffer en beslutning om udredning, behandling, pleje og
opfølgning på en måde og i et omfang,
som patienten foretrækker. Når det
gælder ens sundhed og helbred, er det
selvsagt vigtigt, at patienten er med til at
træffe de beslutninger, der har så store
konsekvenser for hendes liv. For klinikeren er ekspert i diagnosen, og patienten
er ekspert i sit eget liv.

Forudsætninger for fælles
beslutningstagning
Hvis der skal være tale om fælles beslutningstagning, er der flere forhold, der skal
være opfyldt. Først og fremmest skal der
være flere forskellige valgmuligheder.
Dernæst skal patienten have en reel
viden om valgmulighederne, så hun kan
inddrages i beslutningsprocessen på
en meningsfuld måde. Og endelig skal
processen føre til, at patienten og lægen
sammen træffer et aktivt valg til sidst
baseret på både patientens præferencer
og på lægens videnskabelige vinkel.

implementere fælles beslutningstagning
på de forskellige afdelinger.

på Center for Fælles Beslutningstagning
udviklet såkaldte Beslutningshjælpere.

– Vi bruger meget energi på at prøve at
påvirke klinikerne til at tage ideen til sig.
Heldigvis har vi udsagn fra en masse
patienter, som efterspørger den måde at
blive inddraget på.

– Det er en række kort, der kan bruges i
dialogen mellem patient og kliniker, når
der skal træffes en beslutning. Fordele
og ulemper ved de forskellige scenarier
bliver forklaret på en klar og saglig måde
uden anbefalinger. Det skal hjælpe
patienten med at tænke over, hvad der er
vigtigt for hende, og hvilken løsning der
er bedst.

– Vi snakker meget med klinikerne om,
hvordan valgmulighederne skal præsenteres. Graden af patientinddragelse bør
jo ikke være afhængig af, hvilken læge
patienten møder.
Derudover anbefaler Kasper Frank
Rudebeck og hans kollegaer, at lægerne
præsenterer valgmulighederne først og
bagefter kommer med en anbefaling.
- Vi snakker med sundhedspersonalet
om, at hvis de skal give en anbefaling,
skal de gøre det til sidst i samtalen. Hvis
man gør det i starten, har man allerede
sporet patienten ind på, hvilken vej man
som fagperson synes, de skal vælge. Det
skal ikke være sådan, at man får behandling A, hvis man kommer ind til læge A,
men omvendt får tilbudt behandling B,
hvis man møder læge B.

– Lederne skal gå forrest; ellers kommer
man ingen vegne. Det tager tid, og der
skal afsættes resurser til undervisning,
og det skal synliggøres i hele afdelingen,
at her arbejder vi med fælles beslutningstagning. Det handler om at øve sig i
hverdagen i den daglige drift.

Implementering kræver mange
resurser
Meget af Kasper Frank Rudebecks og
hans kollegaers arbejdstid går med at

Kasper Frank Rudebeck understreger,
at en ledelsesmæssig opbakning til
projektet er alt afgørende. Derfor har man
prioriteret at uddanne lederne før de
øvrige medarbejdere.

Kasper Frank Rudebeck og hans kollegaer finder nogle nøglepersoner på
afdelingerne, der er åbne over for den
nye måde at inddrage patienterne på. De
skal undervise deres kollegaer, og undervisningen skal foregå løbende, så man får
de nye færdigheder holdt ved lige.
Efter endt undervisning sidder Kasper
Frank Rudebeck eller en af hans kollegaer sammen med lægerne til patientsamtalerne og scorer, hvor meget fælles
beslutningstagning, der er i samtalerne.
- Det gør vi for at øve færdighederne hos
klinikerne. Bagefter giver vi feedback.
For at hjælpe processen på vej har man

Det har vist sig, at der i højere grad sker
en fælles beslutningstagning, når man
bruger Beslutningshjælperne. Foreløbig
er Beslutningshjælperne udviklet til
den patientgruppe, der har tilbagefald af
kræft i æggestokkene.
Fælles beslutningstagning
er en god idé
97 medlemmer af KIU har svaret på et
spørgeskema, der skal sikre, at patientens
stemme bliver en naturlig del af hele
indsatsen.
– Formålet med spørgeskemaet var at
klæde kommende patienter med gynækologisk kræft og klinikerne på til at inddrage patienterne og tale om det, der er
vigtigt for dem. Der kom mange, mange
gode svar, som er brugbare, når vi skal ud
at tale med vores samarbejdspartnere på
afdelingerne. Gennemgående ønskede
alle at blive hørt og set og at blive inddraget i beslutningerne omkring deres
sygdomsforløb. Svarene viser tydeligt, at
fælles beslutningstagning er en god idé.
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”Afslut samtalen med:
Har du mere, du gerne vil tale om
eller spørge om?”
Råd fra patient til de
sundhedsfaglige

Selv om Kasper Frank Rudebeck og hans
kollegaer har arbejdet med fælles beslutningstagning i nogle år, er tankegangen
endnu ikke fuldt implementeret hos alle.
– Desværre. Men de læger, der bruger det
fra starten af et behandlingsforløb, siger,

at de oplever et bedre samarbejde med
patienten.
” No decision about me without me. Det
rammer det hele ind”
Kasper Frank Rudebeck

Definition:
Fælles beslutningstagning foregår, når
patient og kliniker i forening træffer beslutning om udredning, behandling, pleje og
opfølgning på en måde og i et omfang, som
patienten foretrækker.
Kilde: Center for Fælles Beslutningstagning

SAMMEN OM VALG PROJEKTET FOREGÅR PÅ DE ONKOLOGISKE
AFDELINGER PÅ SYGEHUSENE I ÅLBORG, AARHUS, GØDSTRUP, ODENSE,
HERLEV OG SYGEHUS LILLEBÆLT, VEJLE.

Efter frokost var der foredrag
ved diætist Lone Rosenkilde:t:

Ernæring har stor
betydning i et kræftforløb
Ikke alle taber sig, når de får kræft, men mange gør. Den gruppe af patienter
risikerer at blive underernærede, og det giver en dårlig prognose.
Referat v/Lotte Frandsen
Kræft øger risikoen for underernæring, og
forskningen viser, at underernæring kan
betyde en forringet prognose og en dårligere respons på behandlingen.
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Ifølge Lone Rosenkilde er der flere ting,
man kan gøre, for at undgå at tabe sig.

– Det er en udfordring for mange kræftpatienter at holde vægten på grund af
kvalme og madlede. Men det gælder om
at begrænse vægttabet, for hvert tabt kilo
stiller patienten ringere.

- Man skal gerne spise små hyppige måltider og gerne hver anden til tredje time.
Det kan føles som et pres, men det kan
være nødvendigt. Måltiderne skal have et
højt indhold af fedt og protein. Og endelig
er det vigtigt at skabe nogle gode rammer
omkring måltidet, når appetitten er trykket.
Og hvis du taber dig, kan du få god hjælp af
en klinisk diætist.

Det siger Lone Rosenkilde, der er selvstændig klinisk diætist og tilknyttet Kræftens
Bekæmpelses rådgivningscentre i Aalborg
og Herning.

Følg de officielle kostråd
Man kan ikke helbrede kræft med kosten,
men man kan sørge for, at kroppens immunforsvar er så optimalt som muligt.

Det gælder om at få kalorier nok, og det kan
være nødvendigt at vende kostpyramiden
på hovedet i en begrænset periode.

- Det er afgørende for sygdommens forløb,
hvad tarmen bliver fodret med. En af mine
klienter fik udsat sin behandling, fordi

hendes immunforsvar var for dårligt. Hun
levede hovedsagelig af café latte. Hun
begyndte at lægge sin kost om og spiser
nu mange grøntsager og en sund varieret
kost. Det har gjort underværker for hendes
immunforsvar.
Lone Rosenkilde opfordrer til, at man følger
de officielle kostråd med særlig vægt på
fuldkorn, løg, krydderurter, bær og fisk.
- Det er alt sammen fødevarer, som kræftforskningen har vist, har en gavnlig effekt.
Alle små skridt i retning af en sundere kost
tæller, også selv om man ikke når helt i mål.
Men basiskosten skal læne sig mest muligt
op ad de officielle kostråd. For is, chokolade
og kage er nydelsesmidler, og det skal ikke
være det, der dækker det daglige behov
for næring, medmindre man har behov for
ekstra kalorier.
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Det anbefales, at du ikke spiser mere end
omkring 350 gram kød om ugen.
Ingen effekt af kosttilskud
Kræftforskningen har også vist, at man til
en vis grad kan forebygge kræft. Det kan
man ved at undgå at blive overvægtig.
Her er det særligt fedtet på maven, man
skal undgå. Kosten skal være rig på vitaminer og mineraler, og man bør have et
lavt indtag af forarbejdet kød og af mættet fedt. Mættet fedt er fedt, der har en
fast konsistens ved stuetemperatur. Det
mættede fedt findes især i animalske produkter som smør, ost og kød, men også i
kokos- og palmefedt. Derudover bør man
følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer
om højst at drikke ti genstande om ugen
og højst fire genstande på én dag.
Op mod halvdelen af alle kræftpatienter tager kosttilskud. Men der er ikke ét
eneste videnskabeligt studie, der viser, at
kosttilskud som for eksempel antioxidanter har en sundhedsfremmende effekt.
Brug pengene på en sund og varieret kost
i stedet for diverse tilskud og supplér
gerne med en multivitaminpille og Dvitamin, lyder rådet fra Lone Rosenkilde.
- Men vi ved ikke nok endnu. Vi har brug
for meget mere forskning på området.
De syv officielle kostråd
1. Spis planterigt, varieret og ikke for
meget
Spis mange grøntsager, bælgfrugter,
frugter, nødder, frø, fuldkornsprodukter
og kartofler. Spis desuden fisk, æg, mejeri-
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produkter og planteolier samt en mindre
mængde kød.

nem maden, og hvor meget du forbruger.
Dette første kostråd er måske det vigtigste! Husker du bare dette ene kostråd,
er du langt i en sund livsstil.

”Der er ikke noget mad, der er
forbudt. Alt er tilladt, også når
man har kræft. Det handler alt
sammen om mængde og
hyppighed.”
Lone Rosenkilde, diætist

At spise varieret betyder, at du bør spise
forskellige grøntsager og frugter, forskellige kornprodukter, forskellige slags fisk
osv.
På denne måde får du de vitaminer og
mineraler, som kroppen har brug for, og
du undgår et højt indtag af uønskede stoffer, der kan være i specifikke fødevarer
som for eksempel tungmetaller i nogle
typer fisk.
Samtidig er det vigtigt, at du ikke spiser
for meget og særligt ikke af de fede, salte
og sukkerholdige produkter.
Vær fysisk aktiv og skab balance mellem,
hvor meget energi (kalorier) du får gen-

2. Spis flere grøntsager og frugter
Spis 6 om dagen, svarende til 600 gram
frugt og grønt om dagen. Mindst halvdelen skal være grøntsager og særligt
grove grøntsager som rodfrugter, kål og
bælgfrugter.
100 gram frugt eller grønt svarer til et
æble eller en stor gulerod.
Frugt og grønt indeholder vigtige vitaminer og mineraler samt kostfibre og
forebygger hjertekarsygdomme, type
2-diabetes og kræft.
Grøntsager i forskellige farver indeholder
forskellige vitaminer og mineraler. Det er
derfor vigtigt, at du spiser forskellige slags
grøntsager.

Det er desuden godt for klimaet at skære
ned på kødet, da produktionen af kød er
blandt de fødevarer, der belaster miljøet
mest.
I stedet for kød, kan du få dine proteiner
fra bælgfrugter og fisk.
Spiser du planterigt og varieret er bælgfrugter, nødder og frø gode kilder til protein og andre næringsstoffer. Samtidig
kan bælgfrugter produceres, så de har et
meget lavt klimaaftryk.
Fisk og skaldyr indeholder de sunde
omega-3-fedtsyrer, protein samt vitaminer og mineraler som vitamin D, jod og
selen, som kan være svære at få nok af
fra andre fødevarer. Særligt fede fisk er
gode kilder til de vigtige omega-3-fedtsyrer og vitamin D.
Det anbefales, at du spiser 350 gram fisk
om ugen, heraf 200 gram fede fisk som
sild, makrel, laks og ørred. Spiser du
fisk flere gange om ugen, mindsker du
risikoen for hjertekarsygdomme.

3. Spis mindre kød
– vælg bælgfrugter og fisk
Af hensyn til din sundhed bør du
begrænse dit indtag af kød – især fra
firbenede dyr som okse, kalv, lam eller
svin og forarbejdet kød.

Det er vigtigt, at du varierer mellem
forskellige typer af fisk og vælger
de miljøvenlige fisk med for eksempel Ø-mærket, NaturSkånson, MSC- eller
ASC-mærket.

Forarbejdet kød er røget, saltet, nitritkonserveret kød som kødpålæg, skinke,
pølser og bacon.

4. Spis mad med fuldkorn
Spis mindst 75 gram fuldkorn om dagen.
Du finder fuldkorn i kornprodukter, hvor

hele kornet er med. 75 gram fuldkorn
svarer eksempelvis til 2 dl havregryn og
1 skive fuldkornsrugbrød.
Fuldkorn indeholder vigtige kostfibre,
vitaminer og mineraler, og kornprodukter kan også være en vigtig kilde til
protein, når du skærer ned på kødet.
Fuldkorn er med til at mindske risikoen
for livsstilssygdomme. De er desuden
gode for fordøjelsen og mætter godt.
Spiser du fuldkorn, kan du altså spise
mindre, men opnå den samme mæthedsfølelse og på den måde lettere
holde vægten.
5. Vælg planteolier og magre
mejeriprodukter
Vælg planteolier som raps- og olivenolie i stedet for de hårde fedtstoffer som
smør og kokosolie. De indeholder flere
af de sunde fedtstoffer og mindsker risikoen for hjertekarsygdomme. De har
desuden et lavere klimaaftryk.
Alle typer fedtstof indeholder mange
kalorier, spis derfor ikke for meget af
det.
Vælg derfor også de magre mejeriprodukter frem for de fede varianter.
Mejeriprodukter som mælk, syrnede
mælkeprodukter og ost indeholder
protein samt vitaminer og mineraler
som vitamin B2, vitamin B12, fosfor, jod
og calcium (kalk). Calcium er vigtig for
vores knogler og tænder.

Cirka 250 ml mælk eller mælkeprodukt
anbefales dagligt fra 2-års alderen.
6. Spis mindre af det søde, salte og fede
Begræns indtaget af slik, kage, chokolade,
is, kiks, chips samt visse typer af fastfood
som pizza, pommes frites og burgere.
Det er ok at spise en smule af det søde,
salte og fede, men et højt indtag kan
bidrage med for mange kalorier og føre
til overvægt. Samtidig er der ikke mange
vitaminer og mineraler i disse produkter,
som optager pladsen for den sunde mad
og gør det svært at få de vitaminer og
mineraler, som du har behov for.
Det søde, salte og fede er heller ikke godt
for klimaet. Begrænser du dit indtag, er
det godt for både din krops sundhed og
klimaet.
7. Sluk tørsten i vand
Sluk tørsten i vand i stedet for sodavand,
saftevand, juice eller alkohol.
Drik gerne 1 – 1½ liter væske per dag.
Vand dækker dit væskebehov uden at bidrage med unødvendige kalorier og kan
hjælpe med at opretholde en sund vægt.
Søde og syreholdige drikkevarer øger
risikoen for at få huller i tænderne. Sukkerfrie drikkevarer kan give syreskader
på tænderne ligesom sukkerholdige
drikkevarer.
Kilde: Sundhedsstyrelsen
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Efter kaffepausen var vi klar til dagens 3. oplæg ved fysioterapeut
og exam. lymfødemterapeut Kirsten Hedeager:

Ingen undgår senfølger
efter en kræftdiagnose
Operation, kemoterapi eller stråler - eller i værste fald en kombination af
en eller flere behandlinger efter en gynækologisk kræftsygdom - medfører
alt sammen gener i underlivet. Men man kan lære at lave nogle øvelser, der
forhåbentlig kan reducere komplikationerne.
Referat v/Lotte Frandsen
- Det lyder træls, men sådan er det bare.
Alle oplever senfølger efter en kræftdiagnose. Ved kræft i underlivet kan det for
eksempel vise sig som ødem, smerter, et
udfordret sexliv eller som inkontinens.
Men der findes øvelser, der kan minimere
problemerne.
Kirsten Hedeager er privatpraktiserende
fysioterapeut med mange års erfaring i at
afhjælpe senfølger. Hun giver her et bud på
nogle øvelser, man kan lave derhjemme.

Og så er de dybe vejrtrækninger også godt
for lymfesystemet. For hver gang vi trækker vejret dybt, hjælper vi lymfevæsken på
vej helt nede fra benene og over i blodbanen i de store halsvener.
Så find et roligt sted, sæt jer godt til rette
på stolen og træk vejret dybt ind gennem
næsen og pust langsomt ud gennem munden. Der må gerne være lyd på, når man
puster ud. Hvis man lægger hænderne lidt
over navlen, skal man gerne kunne mærke,
hvordan hænderne bevæger sig i takt med,
at man trækker vejret.

Vejrtrækningsøvelse
Vi trækker vejret op mod 20.000 gange
i løbet af en dag. Det går helt automatisk.
Men indimellem er det sundt at fokusere
på vejrtrækningen og give plads til de dybe
vejrtrækninger. Med noget så enkelt som
fire-fem dybe vejrtrækninger et par gange i
løbet af en dag gør vi noget godt for os selv.

Træn bækkenbunden
Hvis man er flittig med at træne sin bækkenbund, kan mange slippe for at gå med
bind og ble, når man bliver ældre. En så
enkel ting kan have stor betydning, og det
er aldrig for sent at starte med at træne
sine bækkenbundsmuskler. Musklerne er
ganske små og sidder omkring skeden og

endetarmsåbningen.
Så man skal vende blikket indad, spænde
musklerne og slappe af igen. Det kan gøres
over alt: i bilen, i køen i supermarkedet, eller
mens man børster tænder.

muskler op, inden de skal strækkes ud. Det
kan man gøre med venepumpeøvelser.
Man lægger sig fladt ned og løfter bækkenet op og ned fem til seks gange.
Man kan supplere med at lave cykelbevægelser med benene, enten med begge ben
eller med et ben ad gangen i alt ti til tolv
gange.
Med øvelserne sætter man gang i blodgennemstrømningen i bækkenregionen.
Bagefter er det godt at lave udstrækning, for
så er musklerne varmet op.
Stræk ud
Det handler meget om at få strakt musk-

lerne ud, fordi vævet er stramt. Det gælder
især den muskel, vi bruger til at bøje hoften
med. Dels fordi vi sidder meget ned, og dels
fordi der kan være arvæv, som er spændt
og stramt.
Man kan få fat i musklen, når man sidder
ned og lægger det ene ben over det andet,
trækker maven ind og læner sig frem, mens
man undgår at svaje i ryggen. Den øvelse
kan man også lave, mens man ligger ned.
Masser arret
Man kan massere sit arvæv med hænderne. Tag fat i det, bevæg det og få vævet
løsnet lidt gerne med små bevægelser. Det

er alt sammen med til at øge blodgennemstrømningen i vævet.
Derudover er det en god idé at smøre arret
med en fed creme. Det er også med til at
blødgøre vævet.
Mærk efter
Man kan ikke overgøre nogle af rådene,
men selvfølgelig kan der være restriktioner,
hvis man er midt i en behandling eller er
opereret for nyligt. Som med mange andre
ting gælder det, at vi alle sammen er forskellige, og at det gælder om at mærke sine
egne grænser og respektere dem.

Samtale i grupper og naturvejleder

Bevæg dig
Tidligere sagde man til børn i skolen, at de
skulle sidde stille. Det var en rigtig dårlig
idé. For vi sidder for meget ned både på
arbejde og derhjemme. Men hvis vi bevæger os lidt frem og tilbage på stolen, bruger
vi musklerne i underlivet, og det aktiverer
blodgennemstrømningen.
Derudover er det en god idé at bruge
flystrømper, hvis man har meget stillesiddende arbejde eller kører meget i bil. Man
bliver ikke så træt i benene, og man reducerer væsken i benene.
Varm op inden udstrækning
Det er altid en god idé at varme kroppens

Senere på eftermiddagen var der samtale pr. sygdom i grupper. Der var lige tid nok til, at alle også kunne nå at gå tur i
området med en naturvejleder.

Annette fra bestyrelsen havde tilbudt at hjælpe Kirsten med til at vise nogle af øvelserne
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Efter morgenbuffet var der nyheder fra KIU ved KIUs formand
Birthe Lemley
Referat v/Birthe Lemley
Vi startede hver dag med en sang – om søndagen var det Kom og syng en enkelt sang
om frihed af B. Darin og Eddie Skoller

Medicinrådet
Den nuværende formand, Birthe Lemley,
og den forhenværende næstformand,
Dorte Blou, sidder i fagudvalget for æggestokkræft og livmoderkræft i Medicinrådet.

Løgumkloster Refugium
KIU sender hvert år op til 20 medlemmer
af sted til et ophold på Løgumkloster Refugium med titlen: Tilbage til livet. Vi søger
fonde for at kunne give medlemmerne
dette tilbud.

Der er kommet en del vedligeholdelsesbehandlinger med PARP-hæmmere ud til
de danske kvinder med high-grade, serøs
æggestokkræft, som er den mest hyppige
form for æggestokkræft, men desværre
fik kun halvdelen af patienterne behandling. Behandlingen er godkendt til hele
patientgruppen i 12 europæiske lande og i
USA, bl.a. i Norge, Sverige og Tyskland, men
desværre ikke i Danmark.

Status som velgørende forening
KIU har status som velgørende organisation, hvilket betyder, at vi kan få nogle af
de penge, vi betaler i moms retur. Hovedparten af de penge går også til ophold på
Løgumkloster Refugium. Det kræver imidlertid, at foreningen har over 300 medlemmer. Det har vi ingen problemer med, da vi
har mere end 400 medlemmer, men det
kræver også at 100 personer eller firmaer
hver indbetaler mindst 200 kr. til foreningen. Beløbet er fradragsberettiget og kan
overføres via MobilePay. Der skal opgives
cpr/cvr nr. ved indbetaling, da beløbet skal
indberettes til skat.

Middag, underholdning og lotteri
Dernæst var der middag og underholdning med Jens Ø. Han underholdt også sidste år, og på evalueringsskemaerne kunne bestyrelsen
se, at ham ville man gerne have igen.
Det endte ligesom sidste år med, at næsten alle kom ud på dansegulvet. I år gik det dog lidt over gevind. Vi endte med at danse igennem et
lokale, hvor en bikerklub holdt fest. Musikken hos dem stoppede, og
alle kiggede. Vi dansede dog hurtigt ud ad en anden dør og tilbage til
eget lokale. Det var i sandhed en begivenhedsrig aften.

Symposium med DGCG
Vi har også et årligt symposium med
kræftlægerne fra DGCG. I år fandt det sted
i Kirkesalen på OUH. Du kan læse referatet
på side ?.

World Ovarian Cancer Day
Formanden fortalte om KIUs arbejde, bl.a.
om 8. maj, som er World Ovarian Cancer
Day, hvor KIU lige siden 2013 har gjort opmærksom på sygdommen æggestokkræft
og dens symptomer. Vi har haft reklamer
på busser og på togstationer. Et år havde vi
operaen oplyst i turkis med KIUs logo på
siden. Det resulterede i, at vi blev nævnt i
TV2. Desuden har Birthe før været i fjernsynet sammen med kirurg Berit Mosgaard
fra Rigshospitalet. De senere år har vi haft
patienthistorier på Facebook, som vi har
målrettet til danske kvinder over 40 og
boostet, så de er kommer ud til ca. 100.000
danske kvinder hvert år. Desuden har vi
haft GoCards på 540 cafeer og biografer
over hele landet. I år kommer der også på
podcasts SundhedsTV. De starter midt i juli
måned.

World Go-Day
KIU arbejder også internationalt. Formanden og andre deltager i mange konferencer
i udlandet for at skaffe viden til foreningen.
KIU er medlem af ESGO ENGAGe. ENGAGe
er et netværk af patientforeninger i Europa.
Formanden har været bestyrelsesmedlem i ENGAGe i 5 år. ENGAGe
har taget initiativ til World Go Day
den 20. september, hvor der med
forskellige tiltag gøres opmærksom på symptomer og behandling af alle former for underlivskræft. KIU anvender Facebook
og Instagram. Det er også
meningen, at der skal indgå
en fysisk aktivitet. Sidste
år spillede KIU petanque
med en petanque-klub
i Herlev.

For nylig var der en behandling til kvinder
med livmoderkræft, som var målrettet en
bestemt biomarkør. Det havde drejet sig
om ca. 12 danske kvinder om året. Det lykkedes desværre ikke. Så der er frustrationer
i forbindelse med arbejdet, men det er vigtigt, at vi er der og kan sige vores mening.
Formanden har skrevet mange artikler til
Sundhedspolitisk Tidsskrift og Onkologisk
Tidsskrift. Det er ikke sådan at forstå, at der
ikke kommer ny medicin ud til de gynækologiske kræftpatienter. Det gør der. Der
er bare stor skuffelse, når det ikke lykkes.
Medicinrådet behandler kun godkendelse
af lægemidler i Danmark, som allerede er
godkendt af EMA (European Medicines
Agency).

Folkemøde
KIU deltager også på det årlige Folkemøde
på Bornholm, hvor formanden ofte er
debattør.
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Før frokost blev der vist et teaterstykke med skuespilleren Christina Selden.
Referat følger nedenstående:

Genkendelsens glæde
og smerte:
Forestillingen ’Hvorfor mig?’ med skuespilleren på KIUs landsmøde i Vejle.
Teksten er baseret på skuespilleren Christina Seldens egne oplevelser.
Af Lotte Holck, næstforperson i KIU
Christina Selden leverer en meget stærk
gengivelse af, hvordan det kan føles at få og
have kræft: Fra hun mærker knuden i brystet, over biopsien, diagnosen hos lægen og
til operationen. Her gengiver hun den for
mig kendte oplevelse af at føle sig som en
’nålepude’, ved konstante blodprøver og
IV behandling. Og så panikangsten ved de
mange frygtelige beskeder man får til lægekonsultationer. Det var vildt at genopleve
stemningen i operationsrummet, når man
bliver lagt som ’Jesus på korset’ med armene ud til siden i særlige holdere, og den
rolige men alvorlige dialog blandt anæstesi
læger og sygeplejersker og kirurger. Oplevelsen af utallige lægekonsultationer, hvor
læger spørger: »Er der noget, du vil spørge
om?« og man sidder helt lammet uden at
kunne stille et eneste sammenhængende
spørgsmål om alt det, der trænger sig på af
angst, usikkerhed og lammelse – samtidig
med at lægen skæver til uret, fordi han
snart skal videre til næste patient.
Særligt hårdt ramte to scener mig: En
scene, hvor hun gengiver oplevelsen af at
skulle fortælle sine børn, at hun har kræft.
Og den lammende tavshed fra børnene,
der følger. Som mor til fem har det værste
ved min sygdom været at skulle fortælle
mine børnene, at jeg havde fået kræft og
sidenhen, at jeg ikke umiddelbart kan
blive rask, men at de skal leve med en mor,
der får tilbagefald og har perioder med
store smerter, angst osv. Selvom vi nu har
gennemlevet tre omgange kemoterapi
sammen på tre år, så bliver kræftbehandlingen og dens bivirkninger aldrig hverdag,
og min helbredstilstand sætter ’temperaturen’ i familien. Med to teenagere og tre
voksne børn er det frygteligt, at de ud over
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Derfor var sidste scene også hård, da den
handler om livet efter kræft – at få smagssansen, kroppen og livshåbet tilbage. Som
kroniker er dette blot en fjern og umiddelbart uopnåelig drøm. En paradistilstand
uden for rækkevidde, som jeg ved mine
børn også drømmer om.

om hovedet, ør af smerter og kvalme. En
ældre mand går truende hen imod mig og
råber: ”tag tørklædet af”. Han tror åbenbart
jeg er en religiøs kvinde med tørklæde.
Stor er hans forundring, da jeg kvækker
”hvorfor råber du af mig. Jeg er på vej hjem
fra kemo og fryser”. En anden gang vakler
jeg ned af trapperne på en metrostation,
hvorefter en tydeligvis mentalt forstyrret
mand kaster en kasse af en art efter mig,
som han åbenbart har fundet på stationen,
mens han råber, at jeg skal ’skride’. Disse
oplevelser får mig til at sky stationer i en
periode og opleve, at netop min svaghed
og tydelige sygdom kan få folk til at blive aggressive – eller overdrevent omsorgsfulde
og pylrende – begge dele er nedværdigende
og uønskede.

En anden scene, der rammer plet, er
omgivelsernes reaktioner: Der er en scene,
hvor hun går nede i supermarkedet og
SVEDER, men ikke orker at tage huen af, da
hun ikke kan håndtere de andre kunders
stirren. Hun fantaserer om at lægge sig i
fryseren. Scenen er kun alt for genkendelig
for alle os, der har været eller er skallede
efter kemoterapi. Den særligt ’grønlige teint
kombineret med en skaldet isse, manglende bryn og vipper. At ligne Gollum fra
Ringenes Herre eller Darth Vader fra Star
Wars, når han tager hjelmen af. Gyset, der
går igennem folk, når de opdager, man har
kræft og forsøget på ikke at stirre, samtidig
med de ikke kan lade være med at smugkigge – og gyse igen. Det har fået mig til at
være social sky i perioder, hvor jeg undgår
cafeer, restauranter, musiksteder mv., og til
tider også supermarkeder og togstationer.
Jeg har endda oplevet at blive råbt af på
en Københavnsk station, en kold januar
eftermiddag på vej hjem fra kemoterapi.
Jeg fryser og har bundet et tørklæde rundt

Men værre er dog reaktionen fra folk, som
kender dig lidt mere perifert eller kolleger,
som kender en før og efter, kræftsygdommen rammer dig. Skuespiller Christina
Selden beskriver malende deres forskellige
reaktioner: ”Gud er det dig!!” eller ”du klarer
den, du er så sej, ja ja du er så super sej. Du
glider lige igennem!!”. Folk, der begynder at
remse op, alle dem de kender, som er døde
af og med kræft. Folk, der fortæller dig om
alverdens mirakelkure, som du må forsøge.
Folk, som lader som om de ikke ser dig eller
fortæller dig, hvor fantastisk du vil klare
det hele. Folk, som føler de har patent på at
spørge dig om alt omkring dit helbred. Vel
at mærke uden at de forudgående spørger,
om du har lyst og kræfter til at blive afhørt.
Ikke nok med, at man skal håndtere omgivelsernes uønskede reaktioner, du bliver
også lig med og degraderet til din sygdom.
Alle de samtaler, du deltager i, kommer på
et tidspunkt til at handle om helbred generelt og dit specifikt. Du bliver og inkarnerer
din sygdom fra omgivelsernes side, og alt

ungdomslivets trængsler skal bøvle med
en syg mor. Bl.a. fik min ældste søn angst i
sommers, da jeg var meget dårligt og knapt
kunne spise. Han fik dødsangst, kvalme
og kunne helle ikke spise – akkurat som og
måske i sympati med mig – men det var en
frygtelig hård fase at gennemleve sammen.
Han mistede tilmed sin kæreste og job.
Skyldfølelsen ligger altid latent hos en som
mor med kræft.

Jeg mærker tårerne presse ubønhørligt på, da skuespiller Christina Selden fortæller om situationen, hvor lægen giver hende diagnosen:
Brystkræft. Jeg genkender panikken i kroppen og lysten til bare at løbe væk, gemme mig og forsvinde. Og den efterfølgende knusende
angst, når man til fulde forstår diagnosen og dens konsekvenser. Men jeg er ikke alene. Efterhånden bemærker jeg, at der er mange snøft
og røde øjne omkring mig på tilskuerpladserne.

andet bliver sekundært omkring dig. Du
er først og fremmest kræftpatient, og siden
dig som menneske, med en professionel,
familie- og interessemæssig profil.
Som Susan Sontag bemærker i ’Illness and
its metaphors’ fra 1978, så fødes vi med dobbelt statsborgerskab til de raskes og syges
rige. Hun beretter på baggrund af sin egen
oplevelse med brystkræft om, hvordan
sygdom som kræft er natsiden af livet og et
mere ondsindet statsborgerskab. Og netop
stykket ’Hvorfor mig’ viser, hvor hårdt det

er at gennemleve og vedblive at leve i det
ondsindede statsborgerskab i kræftens
rige. Jeg kan kun anbefale, at alle kræftpatienter, pårørende og læger, ser dette
fantastiske stykke og enten genkender
sig selv eller opnår en større forståelse for,
hvordan det er at være patient i kræftens
rige. Som Christina Selden bemærkede,
da jeg takkede hende efter forestillingen,
var det svært for hende i den indledende
monolog at spørge ”hvorfor mig? hvorfor
ikke naboen eller dig, dig eller dig?” mens
hun pegede på forskellige tilskuere fra KIU,

for ”jeg vidste jo, at I selv har stillet dette
spørgsmål og enten kender til eller har
kræft”, som hun bemærkede.
Teaterstykket ’Hvorfor mig?’. Tekst baseret på skuespilleren Christina Seldens
egne oplevelser. Iscenesættelse: Kamilla
Wargo Brekling. På KIUs landsmøde i
Vejle, 24. april 2022
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Efter teaterstykket, som var en absolut succes, holdt vi ordinær generalforsamling som sidste punkt på programmet

Deltagerne i KIUs landsmøde

Referat fra KIU’s ordinære generalforsamling den 24. april 2022 afholdt på
Vingsted Hotel og Kongrescenter
Referent: Marian Jørgensen
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Lene Middelhede,
som modtog valget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse
med vedtægterne og derfor var lovlig.
2. Formandens beretning og godkendelse
af denne
Birthe Lemley fremlagde bestyrelsens
beretning:
Velkommen til KIUs 21. generalforsamling,
som i år finder sted på Vingsted Hotel og
Konferencecenter, Bredsten ved Vejle. Det
glæder os, at vi igen har kunnet samles.
Jeg håber, I har haft et godt ophold her på
stedet og har haft glæde af foredragene,
skuespillet i dag samt hinandens selskab.
Pandemien fik desværre igen stor indflydelse på KIUs aktivitetsniveau i det
forgangne år. Det lykkedes heldigvis at afholde landsmøde den 13. juni (forsamlingsforbuddet blev ophævet den 11. juni 2021,
og nu er vi endelig kommet ind i en periode
i Danmark, hvor vi er helt fri for restriktioner.) Desværre har vi ikke lige så mange
deltagere i år, som vi plejer. Vi er omkring
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50 deltagere, men var sidste år 66. KIU ved
ikke, hvad årsagen er. Ved sammensætning
af programmet har vi gransket medlemmernes evalueringsskemaer og forsøgt at
opfylde nogle af ønskerne, men måske skal
der også være et lægefagligt oplæg eller
to? Der bliver igen i år sendt et evalueringsskema til jer. Det er jo for jeres skyld, at vi
tilrettelægger landsmøde, symposium osv.,
så giv os endelig jeres mening. Der, hvor I
møder lægerne, er imidlertid på DGCG-KIUs symposium den 24. juni i Kirkesalen på
OUH. Vi har udsendt invitationer og håber
at se rigtig mange af jer ved den lejlighed.
Mansoor er altid oplægsholder på symposiet, og han er meget vidende med hensyn
til nye behandlinger. 24. juni er måske en
lidt uheldig dag, men det var en eneste dag,
han kunne komme.
Vi har holdt symposium i samarbejde
med DGCG (Dansk Gynækologisk Cancer
Gruppe) i mange år, men sidste år var det
ikke muligt pga. Corona.
Netværksgrupper
Endelig kom der gang i netværksgrupperne igen, og jeg takker de ildsjæle, som
nu igen gør en indsats for at invitere KIUs
medlemmer til møder i Aalborg, Aarhus,
Vejle, Odense og Herlev. Netværksgruppen

i Ringsted fungerer desværre ikke lige for
øjeblikket. Den mangeårige leder af gruppen vil gerne fratræde, så vi leder efter en
ny ildsjæl, som vil påtage sig dette vigtige
arbejde. Husk at følge med i kalenderen på
KIUs hjemmeside og på KIUs facebookside.
Der bliver netværksmøderne annonceret.
De kommer også til at stå i det næste KIUblad, som vil blive udsendt efter landsmødet.
Bestyrelsen
Også en tak til bestyrelsen, som arbejder
særdeles effektivt for, at alt skal lykkes på
bedste vis for medlemmerne.
Folkemødet
Folkemødet blev aflyst sidste år, men KIU
deltager i år, og formanden er med i to
debatter – et i Kræftens Bekæmpelses telt
og et sammen med DBO (Dansk Brystkræft
Organisation). Det drejer sig om kritik af
Medicinrådet, da Medicinrådet har undladt
at anbefale livsforlængende medicin til
patienter med metastatisk brystkræft og
ligeledes vedligeholdelsesbehandling til
halvdelen af æggestokkræftpatienterne
med high-grade serøs æggestokkræft. Det
har de fleste af jer hørt om. Desuden var
der en behandling til livmoderkræftpatien-

ter med tilbagefald – immunterapi med Dostarlimab, som heller ikke blev anbefalet.
Medicinrådet
KIUs formand, Birthe Lemley, og KIUs
forhenværende næstformand, Dorte Blou,
sidder i fagudvalget for æggestokkræft og
livmoderkræft. Vi har skrevet en såkaldt
dissens i forbindelse med den manglende
anbefaling af niraparib til vedligeholdelsesbehandling af æggestokkræftpatienterne.
Ingen af onkologerne støttede os. Dissensen blev sendt med vurderingsrapporten
til Medicinrådet, som heller ikke støttede
os. I kan læse den i Sundhedspolitisk Tidsskrift.
Foruden Dostarlimab til livmoderkræftpatienternes, som var livsforlængende
behandling til ca. 12 kvinder om året, var
der endnu en ny behandling til livmoderkræftpatienterne, men møderne er
blevet udskudt utallige gange, idet der var
problemer med producentens ansøgning.
Nu er der imidlertid indkaldt til møde den
25. maj, så nu håber vi, det lykkes. Nu er to
medicinalfirmaer kommet med alvorlig
kritik af Medicinrådet på grund af lange
sagsbehandlingstider. I Danmark plejede
vi at få medicinen hurtigt ud til patienterne.
Det er desværre ikke længere tilfældet, og
Medicinrådet har nu selv indrømmet, at
der er et problem.
World Go Day
Den 20. september 2021 blev der afholdt
World Go Day, som er en dag, hvor der bliver gjort opmærksom på underlivskræft
verden over. KIU samarbejder med det
europæiske netværk af patientforeninger
ENGAGe om denne dag.
Der skal helst være en sportsbegivenhed.
Det lykkedes os at spille petanque i en
klub i Herlev, hvor flere af KIUs medlemmer mødte op for at spille med. Begivenheden blev efterfølgende lagt ud på KIUs
facebookside og Instagram samt ENGAGe
hjemmeside om World Go Day. Desuden
havde vi mange opslag på Facebook
og Instagram med oplysninger om de
forskellige former for underlivskræft
og deres symptomer. Vi havde også GoCards på 540 caféer samt biografer over
hele Danmark. KIUs næstforperson Lotte
Holck sørgede for podcasts med gynækolog Mikkel Rosendahl samt nogle af KIUs
medlemmer. I kan stadig lytte til disse
podcasts, som ligger på KIUs hjemmeside
www.kiuonline.dk

Løgumkloster Refugium
I september var der også et ophold på
Løgumkloster Refugium for 19 af KIUs
medlemmer. Det var muligt at sende så
mange af sted ved hjælp af tilskud på 200
kr. fra nogle af jer, og fordi vi fik noget af
momsen retur. Desuden søger vi et legat til
opholdet.
Lægedage i Bella Center,
KIU deltog igen i Lægedage i Bella Center
sammen med andre patientforeninger fra
Kræftens Bekæmpelse. Det var Kræftens
Bekæmpelse, der betalte for standen. Jeg
var så heldig at blive filmet og interviewet
til brug for et af kurserne for lægerne. Det
var en ren tilfældighed.
Vi var ikke helt tilfredse med organiseringen i år. Standen fik ikke nok opmærksomhed, så vi vil overveje, om vi deltager
på samme vilkår igen. Vi har talt lidt med
brystkræftorganisationen om at få en stand
sammen med dem, da det er en god mulighed for at tale med de praktiserende læger
om underlivskræft. Vi har også en folder,
som vi deler ud.

KIU som velgørende forening
Det er vigtigt, at KIU bliver ved med at være
en velgørende forening. Det giver os mulighed for en vis momsrefusion, som kan
bruges til driften. Desuden er det en fordel
at kunne skrive, at KIU er en velgørende
forening, når vi søger midler andre steder.
Det kræver imidlertid, at 100 personer/virksomheder hver giver mindst 200 kr. til KIU
pr. år samt oplyser deres CPR eller CVR nr.
Beløbet er fradragsberettiget. Det kræver
også, at KIU har mindst 300 medlemmer.
Ægtefæller og pårørende kan også være
støttemedlemmer i KIU. Indbetalingerne/
gaverne fra de 100 personer/virksomheder går bl.a. til medlemmernes ophold på
Løgumkloster.
Man skal opgive sit personnummer for at få
fradrag for beløbet. Derfor betales der nemmest via Mobile Pay, hvor man selv skriver
sit personnummer og navn i emnefeltet.
Der er rigtig stor efterspørgsel efter patientrepræsentanter.
KIU er med i følgende udvalg:

Internationalt arbejde
KIU-samarbejdet med det europæiske
netværk ENGAGe under ESGO (European
Society of Gynaecological Oncology). Jeg
– Birthe Lemley – havde siddet i ENGAGe
bestyrelse i 5 år til oktober, så jeg skulle
fratræde ifølge vedtægterne. Heldigvis
har vi fået et nyt bestyrelsesmedlem ind
i bestyrelsen, nemlig Gitte Plambek, som
nu sidder i ENGAGe bestyrelse. KIU er stadig en del af ENGAGe, og KIUs formand
og næstformand deltog i en konference
i Prag sidst i oktober, hvor Gitte Plambek
og et menigt medlem af KIU også var til
stede. Hvorfor arbejder vi internationalt?
For at skaffe viden til foreningen om de
seneste tiltag inden for underlivskræft.
Jeg er stadig Project Manager af Clinical
Trials Project. Projektet går ud på at
underviser 20 underlivskræftpatienter
i Europa til at kunne læse og forstå et
klinisk forsøg/en protokol, så patientens
perspektiv kan komme med i forsøget – allerede fra design af forsøget. Der
deltager 1 patient med æggestokkræfter,
1 patient med livmoderkræft og 1 med
livmoderhalskræft fra KIU i projektet.
Der har været 6 webinar og yderligere 3
webinar er under udvikling. Hele gruppen mødes for første gang i slutningen af
august i Berlin.

Sundhedsstyrelsen om Stop HPV
Birthe Lemley, Annemarie Carstensen og
Mette Rosendal
Dette arbejde blev afsluttet den 4. april,
da 90 % af de unge mennesker nu bliver
vaccineret.
Projekt Sammen om valg
Birthe Lemley og Dorte Blou som patientrepræsentanter
Medicinrådet – fagudvalget for æggestokkræft og livmoderkræft
Birthe Lemley og Dorte Blou som patientrepræsentanter
HPV Advisory Board hos Kræftens Bekæmpelse for at fremme viden og forståelse for HPV-vaccinen. Der er aktiviteter i
forbindelse med stafet for livet. Der er en
uge om året, hvor der samarbejdes med
apotekerforeningen. Der arbejdes også for
at fremme forståelsen i etniske samfund.
Mette Rosendal
Dansk kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening under RKKP (Regionernes
Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram)
Maja Ulrikka Bruun Laustsen, KIU-medlem

KIU – Kræft i underlivet | side 19

LANDSMØDE OG GENERALFORSAMLING

var det ikke nødvendigt med kampvalg, og
alle opstillede blev valgt ind i bestyrelsen.

CAGci Advisory Board om cancer immunterapi
Birthe Lemley som patientrepræsentant

med ENGAGe for at gøre opmærksom på
symptomer på og behandling af gynækologisk kræft.

Forskningsprojekt på Rigshospitalet om
mere skånsom behandling til kvinder over
70 år med æggestokkræft
Birthe Lemley, Dorte Blou, Helle Nørup
deltager fra KIU

Et medlem spurgte til forskellen i beløbet
for medlemskontingenter. Denne skyldes,
at medlemskontingenter afregnes fra
august til august.

Følgende stillede op som suppleanter:
Jannie Jepsen (genopstiller)
Elizabeth Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (genopstiller)
Mette Gert Clarup
Anette Bruun

EDB-omkostningerne i note 5 dækker over
indkøb af nye PC’er til bestyrelsen og til
headsets som har været nødvendige under
pandemien til afholdelse af Teamsmøder.

Alle fire valgtes til bestyrelsen som suppleanter.

Pilotprojekt om tidlig opsporing af kræft
hos Kræftens Bekæmpelse
Birthe Lemley
Dansk Center for kræftkirurgi ACROBATIC
Birthe Lemley i styregruppen sammen
med repræsentanter for andre patientforeninger.
Alt dette for at skaffe viden til foreningen til
gavn for medlemmerne.
Jeg ønsker jer alle en god
generalforsamling.
Birthe Lemley
Formand for KIU
Efter formandens beretning var der
mulighed for kommentarer og spørgsmål
til beretningen. Der var ingen spørgsmål,
og bestyrelsens beretning blev herefter
godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab og
godkendelse af dette
Bogholderen præsenterede KIUs regnskab
og stod til rådighed for spørgsmål og kommentarer til regnskabet.
Af poster, som var markant anderledes end
sidste års regnskab, kan nævnes udgifterne
til KIU-bladet, hvor beløbet i år er noget
lavere end sidste år. Det omvendte gør sig
gældende for landsmødet, hvor udgifterne
er noget højere. Dette skyldes at KIU markerede sit 25-års jubilæum med et todages
ophold i 2021.
Der var spørgsmål til, hvad posterne
arbejdsweekend og gynækologisk dag
dækkede over. Bogholderen gjorde rede
for, at arbejdsweekenden er et årligt todagesmøde for bestyrelsen, hvor bestyrelsen
fastlægger, hvad den skal arbejde med
i det kommende år. Gynækologisk dag
kaldes også World Go Day og datoen er
20. september hvert år. KIU samarbejder
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Bogholderen henleder opmærksomheden på, at noterne også anvendes som
dokumentation, når vi skal afrapportere til
eksempelvis fonde, som har været søgt til
forskellige formål.
Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag til dette års
generalforsamling.
5. Fastsættelse af kontingent
Der var ikke forslag om forhøjelse af kontingentet. Kontingentet er herefter uændret
200 kr. for medlemmer og 150 kr. for støttemedlemmer.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen,
hvoraf det ene kan være støttemedlem,
samt valg af suppleanter
Herefter var det tid til valg til bestyrelsen.
På valg var:
Birgitte Devantier (genopstiller)
Birgit Danielsen (genopstiller)
Marian Jørgensen (genopstiller)
Stella Østerhaab (genopstiller)
Gitte Kühne Plambeck (genopstiller)
Annette Brink (genopstiller ikke)
Ikke på valg var:
Birthe Lemley
Hanne Sjøgreen
Helle Nørup
Lotte Holck
Følgende stillede op til de ledige bestyrelsesposter:
Gillian Godette
Ulla Juhl Christensen
Tine Hjort
Da der var tre ledige pladser i bestyrelsen,

landsmøde og ordinær generalforsamling 2023 afholdes på Sjælland, nærmere
betegnet Bautahøj i Jægerspris den 22.-23.
april 2023.
Afslutning
Der var ros til bestyrelsen for det store
arbejde, den lægger for dagen, både i

forbindelse med det daglige arbejde og for
arbejdet med det veloverståede landsmøde. Bestyrelsen takkede herefter de
fremmødte medlemmer for at bidrage til et
godt landsmøde.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Den nye bestyrelse I KIU

Den nye bestyrelse ser herefter ud som
følger:
Birgitte Devantier
Birgit Danielsen
Marian Jørgensen
Tine Hjort
Stella Østerhaab
Gitte Kühne Plambeck
Birthe Lemley
Gillian Godette
Hanne Sjøgreen
Helle Nørup
Lotte Holck
Jannie Jepsen
Elizabeth Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
Mette Gert Clarup
Anette Bruun
Vi byder de nye medlemmer velkommen
og glæder os til samarbejdet.
7. Eventuelt
Samarbejde med Færøerne og Grønland
Der blev stillet spørgsmål til vores samarbejde med Færøerne og Grønland. Formanden orienterede om, at vi tidligere har
haft et samarbejde med en patientgruppe
på Færøerne. Der har været færøske repræsentanter på vores landsmøder tidligere, og
vi har også været inviteret til Færøerne. Af
en eller anden grund er samarbejdet gledet
lidt ud, men bestyrelsen vil undersøge, om
det er muligt at få et samarbejde op at køre
igen. KIU har ikke tidligere samarbejdet
med Grønland, men det vil den kommende bestyrelse også undersøge.
Formanden orienterede desuden om, at
KIU har et godt samarbejde med både de
svenske, finske og norske patientforeninger. Formanden deltager i en gruppe som
afholder regelmæssige møder på Teams.

Bagerst fra venstre: Elizabeth Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Mette Gert Clarup, Gitte Kühne Plambeck, Ulla Juul Christensen, Tine Hjort,
Stella Østerhaab, Marian Jørgensen, Birgitte Devantier
Midterste række fra venstre: Birgit Danielsen, Anette Bruun, Birthe Lemley, Helle Nørup, Hanne Sjøgreen
Forrest række fra venstre: Lotte Holck, Jannie Jepsen, Gillian Godette

Landsmøde 2023
Formanden gjorde opmærksom på at KIU’s
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Udsigt fra mit værelse
(Bente Dahl)

GRATIALE I FORM AF GAVEKORT TIL SMALL DANISH HOTELS
v/Birthe Lemley

Lizzie skriver:

I anledning af KIUs 20-års jubilæum sidste år besluttede
KIUs bestyrelse at udlodde et gratiale til et KIU-medlem.
Det bestod af et gavekort til Small Danish Hotels. Vinderen
af gratialet blev udtrukket på KIUs landsmøde mellem alle
KIUs medlemmer. Vinderen var ikke til stede på landsmødet, men dagen efter lykkedes det mig at komme i forbindelse med medlemmet. Det blev Lizzie Engel Jensen, som har
sendt billeder af sit ophold på Ålbæk Badehotel.

Kære Birthe
Jeg har vedhæftet nogle billeder fra vores ophold på Aalbæk
Badehotel. Håber de kan bruges.
Vi havde nogle rigtige dejlige dage med mange spændende ture i
området.

☺☺

Mange venlige hilsener og TAK for præmien
Lizzie Engel Jensen

Ophold på Løgumkloster
Refugium med titlen
’Tilbage til livet’
Det er i en årrække lykkedes for foreningen at sende 16-20 medlemmer af sted til et ophold på Løgumkloster Refugium. I år (2022) har
vi udvidet opholdet fra 5 til 6 dage. Opholdet finder sted fra den 18.
til 24. september. Der er ikke flere ledige pladser i år, men du kan
læse mere om opholdet på KIUs hjemmeside www.kiuonline.dk.
Hvordan finansieres opholdet?
KIU har status som velgørende organisation og kan derved få
godtgjort en del af foreningens momsudgifter. Derudover søger KIU
sponsorater fra diverse fonde.
Desuden betaler deltagerne en rimelig egenbetaling.
Nedenstående er kommentarer fra deltagerne sidste år og flere
billeder fra sidste års ophold på Løgumkloster Refugium, som også
fandt sted i september måned. Det var Dorte Blou, KIUs forhenværende næstformand, som tog initiativet til disse ophold. Opholdet
er en opgave, som Dorte stadig varetager, og nedenstående kommentarer er stilet til hende:
Jeg vil gerne sige tak KIU for et usædvanligt dejligt ophold på Refugium Løgumkloster fra 6. til 10. september.
Det var et godt og veltilrettelagt program. Forstander Helle Skaarup, er
et dejlig positivt menneske, altid smilende.
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Jeg har tidligere deltaget i KIU’s aftenmøder i Ringsted, men det er første gang, jeg var sammen med medlemmer fra andre steder i landet.
Det var så positivt at se, hvordan alle var søde og venlige, og der blev
spurgt ind til, hvordan man havde det. Dejligt at snakke sammen, og få
gode råd.
Med venlig hilsen
Anne Dorte Elmelund
Jeg vil gerne sige tak for, at jeg var så heldig at få et ophold på Løgumkloster. Det var en dejlig oplevelse, gode omgivelser, dejligt værelse og
rigtig god forplejning samt dejlige kursister, det var dejligt at være en
del af. Dagen var planlagt så det på ingen måder var stresset på noget
tidspunkt, og bestemt ikke kedeligt. Gode emner vi tog fat på, dejligt at
vi forstod hinanden, jeg følte mig med det samme rolig og afslappet.
Vi havde en tur til Højer Sluse, det var så heldigt at have en god guide
med, han var “slusemester” så vi fik rigtig mange gode oplysningers
man nok normalt ikke får. Det blev også til en gåtur langs kysten, en
skøn tur.
Jeg vil gerne sige tak for denne dejlige oplevelse.
Vh Bente Dahl

KIU – Kræft i underlivet | side 23

ESGO ENGAGE

ESGO ENGAGe Patient
Advocay Seminar i Prag
i Tjekkiet, oktober 2021.

Birthe og Mansoor, som er vice-president i ESGO.
Temaet var Orange meets Purple. Lægerne er Orange,
og patienterne er Purple

4 af KIUs medlemmer deltog i dette seminar, som for øvrigt også afholdes
i år sidst i oktober måned, men denne gang i Berlin.
Deltagerne fra Danmark var Helle Nørup, Gitte Plambek, Charlotte Dybvik
og Birthe Lemley.
v/Birthe Lemley
Birthe havde være medlem af bestyrelsen i ENGAGe i 5 år på daværende tidspunkt og skulle træde tilbage. Heldigvis
blev Gitte Plambek i stedet valgt ind i
bestyrelsen.
Det var et spændende program, hvor
bl.a. Birthe holdt oplæg om Clinical Trials
Project.
Projektet er blevet beskrevet før, men her
er igen den korte version

På Birthe initiativ er der startet et projekt,
hvor 20 patienter med underlivskræft fra
11 forskellige lande i Europa bliver undervist i at læse og forstå en klinisk protokol,
så de kan komme med patientens perspektiv på design og implementering.
ENGAGe (et netværk af patientforeninger
under ESGO) samarbejder med ENGOT
(European Network of Gynaecological
Oncology Trial groups) om projektet,
og patienterne bliver undervist af
professorer og overlæger fra de bedste
hospitaler i Europa om kliniske forsøg

Birthe holder tale om Clinical Trials Project iført
mundbind.
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inden for gynækologisk kræft. ENGAGe
samarbejder med Prof. Jalid Sehouli fra
Charité Universitätsmedizin i Berlin om
projektet.
Flere af de 20 patienter deltog også i
Patient Advocacy Seminar.

Hele patientgruppen samt repræsentanter fra ENGAGe kontor.

Billeder fra ESGO-konferensen
og ENGAGe patient Advocacy Seminar:

Gittes præsentation, hvor hun forklarer, hvorfor hun
gerne vil indtræde i ENGAGe bestyrelse.

Deltagere i Clinical Trials Project med Prof. Jalid Sehouli. Danske Charlotte Dybvik er nr. 3 fra højre.
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WORLD OVARIAN CANCER DAY

World Ovarian Cancer
Day – 8. maj
v/Birthe Lemley
KIU har nu i mange år gjort opmærksom på symptomer på og behandling
af æggestokkræft i forbindelse med 8. maj. Vi starter allerede før datoen
med mange opslag på Facebook og Instagram.

Lidt oplysninger om, hvordan det er
gået med kampagnen ifm. International Dag for Æggestokkræft 2022
Der er lavet 4 x 33.000 GO-CARD postkort, samlet 132.000. De var udstillet
på 540 caféer og biografer fra 5/5 2022
og min 1 måned frem. GO-CARD har
500.000 brugere pr. måned. Efter den
første uge var 53.000 kort taget. Kortene
blev stående i stativet, til alle var taget.
Desuden har KIU et kampagnesite:
opdag.nu med en film, en folder
og en test.

Patienthistorier på KIUs åbne facebookside
Hvert år er der også patienthistorier på
KIUs åbne facebookside, som vi booster.
På Facebook har kampagnen brutto nået
103.000 kvinder, der har klikket, liket,
kommenteret og delt 17.800 gange. Nedenstående er et eksempel. Du kan læse
dem her: https://www.facebook.com/
KIUPatientforeningen/
Podcasts på SundhedsTV

Karina – KIU-medlem med æggestokkræft – bliver interviewet af en medarbejder hos SundhedsTV. Desuden er der en
psykolog og en praktiserende læge inde
over. Du kan lytte til den første podcast
på dette link: https://sundhedstv.dk/
podcastafsnit-aeggestokkraeft/
Der kommer i alt 3 podcasts. Den næste
er med Gitte Plambek – KIUs næstformand. Husk at lytte til dem på SundhedsTV.dk.

Som noget helt særligt har vi også i år
podcasts på SundhedsTV.

KIU havde i år i ugerne 18/19 GO-CARDs
på 540 caféer samt biografer i hele landet.
Titel på kortene: ”Fra mig til dig”, ”Kærlig hilsen”,
”Kære medsøster”, ”Se lige her”.
På bagsiden af kortene er der information om æggestokkræft og de vigtige
symptomer, man skal kende.

Fra mig til dig
Jeg synes, du skal vide, at i Danmark bliver mere end 500 kvinder hvert år
ramt af æggestokkræft. Jo før sygdommen opdages, jo bedre er mulighederne for helbredelse. På www.opdag.nu kan du finde en online test med symptomer. Mere end 200.000 kvinder har allerede besøgt opdag.nu. Har du?
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Vi har fået fremstillet nye
GO-CARDS i forbindelse med
World Go Day
Kortene kan hentes gratis på
540 caféer og biografer i Danmark
fra den 8. september og frem
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Folkemødet på Bornholm
den 16.-19. juni

Meget smukt på Bornholm

Turisterne nyder det.
v/Birthe Lemley
KIU har igennem en årrække deltaget i
Folkemødet på Bornholm. I år deltog 4
medlemmer fra KIUs bestyrelse på folkemødet:
Birthe Lemley (tager billedet)
Hanne Sjøgreen
Helle Nørup
Mette Clarup

Vi er meget synlige i gadebilledet.

Hvad forstås der ved sjældne
sygdomme?
I nogle af debatterne i år blev der talt
meget om sjældne sygdomme, uden
at nogen egentligt fik defineret, hvad
det er. I mange kræftsygdomme finder
man nu biomarkører og kan give langt
mere målrettet behandling end tidligere.
Skribenten kom med følgende eksempel i en af debatterne. Ca. 800 kvinder
får årligt konstateret livmoderkræft i
Danmark. Lægevidenskaben er kommet
rigtig langt med biomarkører til denne
sygdom ved hjælp af molekylære klassifikationer. Der kom et lægemiddel – immunterapi med Dostarlimab til livmoderkræft. Det var målrettet behandling
til ca. 12 danske livmoderkræftpatienter
ud af de 800. Desværre kom lægemidlet
ikke igennem Medicinrådet og ud til
patienterne, da man skønnede, at der
ikke var nok data, men det er den vej
forskningen går, hvis vi skal helbrede
patienterne. Der bliver små patientgrupper, som muligvis alle har samme sygdomsbetegnelse, men de skal behandles
forskelligt alt efter, hvilken biomarkør
de har.

På Hovedgaden i Allinge
Fordelen ved Folkemødet er også, at
man møder folk i øjenhøjde – bl.a. vigtige
sundhedspersoner, som KIU (Birthe) har
skrevet mange e-mails til uden at få svar.
Svaret kan man så få på Hovedgaden i
Allinge i øjenhøjde. Vi er meget synlige i
gadebilledet.
KIU deltager hvert år også selv i debatter. I år deltog vi i en debat sammen med
Dansk Brystkræft Organisation som
beskrevet nedenstående:
KIU og Dansk Brystkræft Organisation
deltog i en debat med titlen:
”De skal jo dø alligevel!”
Behandler vi tilbagefald af kræftsygdom godt nok i Danmark?
KIU og DBO gik sammen om en fælles
debat for at gøre opmærksom på, at der
er vigtig medicin til patienterne, som
desværre ikke kommer ud til dem.
For DBOs vedkommende var det livsforlængende medicin til kvinder med

metastatisk brystkræft.
For KIUs vedkommende vedligeholdelsesmedicin mellem tilbagefald af æggestokkræft, så kemoen virker igen, hvilket
også er livsforlængende.
Debatten var livlig, og vi håber på større
forståelse for problemstillingen: Hvorfor
skal kvinderne ikke hjælpes, så de igen
kan blive nyttige samfundsborgere, men
i stedet lide en smertefuld død fra deres
familier før tid?
På billedet herunder ses fra venstre:
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Vi hjælper sædvanligvis til i Kræftens
Bekæmpelses telt med at fortælle om vores
egen patientforening og andre patientforeninger under Kræftens Bekæmpelse. Der
er ofte spændende debatter, som vi deltager i. Emnet i år var Ulighed i sundhed.
Desuden aflægger vi besøg alle de steder, vi
kan overkomme det, hvor sundhed er på
programmet, bl.a. i Sundhedsstyrelsens telt
og nu også i Seruminstituttets telt. KIU sætter sig altid på første række, hvis overhovedet muligt.

Dernæst tid til en snak. Katrine får et
brev med lavendelfrø af Helle.

Camilla Sander, næstformand i DBO, Birthe Lemley, formand for KIU – patientforeningen Kræft i underlivet
Anders Kjellberg, prof., cand. scient., MSc., Health Econ., VIVE, Anders G. Christensen, formand for Udvalget for regional
udvikling og EU, regionsrådsmedlem Venstre, Region Midtjylland, Anja Skjoldborg Hansen, formand for Dansk Brystkræft
Organisation

Line Baun Danielsen fra LBDkommunikation var moderator
Efter debatten var der et kort interview
med 3 af debattørerne. Det kan ses her:
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https://vimeo.com/722975494

påstandene under debatten. The answer
is blowing in the wind.

Birthe har efterfølgende sendt en mail
til Anders G. Christensen for at bevise
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ISDM

International Shared
Decision Making Conference
(ISDM 2022) – 19.-22. juni 2022

På hotellet var der et område med posters, hvor man kunne læse om, hvordan
man bar sig ad med at introducere fælles
beslutningstagning inden for forskellige
sygdomsområder, og så var der mulighed
for at få en snak med posterudstillerne
om, hvordan man udmøntede fælles

beslutningstagning inden for det pågældende område, og i det pågældende land.
Vi var en stor gruppe patienter til stede,
som repræsenterede forskellige sygdomme. Det var interessant og lærerigt at få
en snak med dem, da vi alle var indstillet

på at få Fælles beslutningstagning til at
fungere i hverdagen. Man kunne så stille
sig det spørgsmål. Jamen, er der ikke
nogen patienter, der siger: ”Det må du bestemme. Det er dig, der er eksperten.” Det
kan da godt være, men det er jo så også
en beslutning truffet af patienten.

Stor international konference på Comwell Kolding om fælles beslutningstagning arrangeret af Center for Fælles Beslutningstagning på Sygehus
Lillebælt, Vejle. Jeg, Birthe Lemley, blev inviteret til at deltage i nogle meget
spændende dage, da KIU har deltaget i et samarbejde om fælles beslutningstagning i forbindelse med tilbagefald af æggestokkræft.

Reception på Koldinghus

I Sundhedspolitisk Tidsskrift af 4.
august 2022 var der en artikel om
forskning inden for Fælles beslutningstagning, som også blev præsenteret på
ISDM, hvor Prof. Karina Dahl Steffensen
udtalte:
Kræftpatienter træffer mere konservative valg, når de er med til at
bestemme deres behandling.
Oversigt over, hvor der er implementeret fælles beslutningstagning inden for æggestokkræft i Danmark

v/Birthe Lemley
Leder af Center for Fælles Beslutningstagning er prof. Karina Dahl Steffensen.
Til KIUs landsmøde havde vi inviteret
Kasper Frank Rudebeck, som er projektleder af Sammen om Valg 2.0 på Center
for Fælles Beslutningstagning på Sygehus
Lillebælt. Du kan læse referatet af hans
oplæg på side ?

KIU – Kræft i underlivet | side 30

Der var fagfolk fra 17 forskellige lande til
ISDM-konferencen og rigtig mange spændende opæg, man kunne tilmelde sig. Det
var imponerende at opleve, at idéen om
fælles beslutningstagning var så udbredt
– inden for mange sygdomsområder –
også i udlandet.
Det nye er, at patienten og klinikeren i
forening træffer en beslutning om udred

ning, behandling, pleje og opfølgning på
en måde og i et omfang, som patienten
foretrækker. Når det gælder sundhed
og helbred, er det selvsagt vigtigt, at
patienten er med til at træffe de beslutninger, der har så store konsekvenser for
patientens liv. For klinikeren er ekspert i
diagnosen, men patienten er ekspert i sit
eget liv.

Artiklen er skrevet af Henrik Reinberg
Simonsen i kategorien Kræft.
Der står bl.a.
Der er foretaget et studie på grundlag
af 261 konsultationer i Region Syddanmark, hvor man arbejder aktivt på at
implementere fælles beslutningstagning og blandt andet hertil har udviklet
et beslutningsstøtteværktøj. Studiet
inkluderede borgere under udredning for lungekræft på en medicinsk
afdeling samt brystkræftpatienter, der
er blevet opereret og nu skal tilbydes

Patienterne og Karina

adjuverende behandling (forebyggende
behandling i forhold til tilbagefald).
For brystkræftpatienter gjaldt det, at
lidt flere afslog adjuverende behandling efter deres operation i den gruppe,
hvor man anvendte et beslutningsstøtteværktøj. Det drejede sig om få patienter, hvoraf nogle havde besluttet sig for
fravalg inden konsultationen og andre
havde for megen anden sygdom til at
tåle behandlingen.
Beslutningerne i de diagnostiske lungekræftforløb hældte også til at blive
mere konservative med introduktion af
fælles beslutningstagning.
Studiet er publiceret i Patient Education and Counselling. Du kan læse hele
artiklen her: https://propatienter.dk/
sygdomme/kraeft/4417

I efteråret holder KIU fællesmøder
med de andre patientforeninger om
Fælles beslutningstagning. Du kan
tilmelde dig i kalenderen på KIUs
hjemmeside www.kiuonline.dk.
Datoer og mødesteder er som følger:
30. august 17:00-19:00 på
Kræftrådgivningen i Aalborg
19. september kl. 17:00-19:00 på
Kræftrådgivningen i Herlev
29. september kl. 16.30-18:30 på
Kræftrådgivningen i Odense
Tilmelding er nødvendig. Se også
oversigten under Netværksmødet KIUs
lokale grupper på sidste side i bladet.

Læs mere om fælles beslutningstagning på https://cffb.dk
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THYBORØN

Tur til Thyborøn juni 2022
Med KIU i Thy
Artikel udfærdiget af KIU-medlem Marianne Brender
Fredag den 10. juni 2022 ankom 16 glade og snakkesalige
KIU-medlemmer til Danhostel i Thyborøn. Vi havde hele vandrehjemmet for os selv; det var luksus.
Stella og Lisbeth har haft rigtig travlt med at planlægge denne
helt fantastiske tur. Da vi var indlogeret, havde været ude på
en gåtur ned til og langs med vandet og efterfølgende spist
aftensmad, var der en svær øvelse. Der var planlagt spisning
ude til frokost og aften både lørdag og søndag, med flere valgmuligheder for hvert måltid, den endelige bestillingsliste skulle
indtelefoneres senere. Forestil dig 16 snakkesalige kvinder med
vin, kaffe og kage. Det var ikke nemt for Stella og Lisbeth at få
styr på vores ønsker, men det lykkedes og vi havde meget sjov
ud af det.
Thyborøn ligger i det nordlige Vestjylland og har ca. 1.900 indbyggere. Byen voksede frem ved Limfjorden, hvor den cirka
en kilometer brede Thyborøn Kanal munder ud i Vesterhavet.
Kanalen opstod ved en stormflod i 1862. Siden 1875 har kystsikring holdt kanalen åben som søvej mellem hav og fjord. I
1879 bestod Thyborøn endnu kun af ni huse.
Lørdag var der ikke noget med at sove længe. Der var morgenmad fra kl. 7 - 8. Tak til de morgenfriske og effektive damer, der
havde meldt sig til morgenmadsholdet.
Vi tog færgen til Agger og kørte til Vestervig Kirke, der har en
lang og spændende historie bag sig. Kirken har været ombygget og renoveret flere gange, den har været klosterkirke og
formentlig været bispesæde i det tidligere Vendel Stift. Dens
usædvanlige størrelse skyldes dens fortid som kirke i det forsvundne Vestervig Kloster. Vestervig kirke er i dag nordens
største landsbykirke.
Den lange og spændende fortælling fik vi af en yderst kompetent omviser, der også fortalte sagnet om Liden Kirsten og Prins
Buris. Som i alle sagn er der mange måske´er, men det var en
spændende historie. Det er i dag stadig en tradition at lægge en
lille kopi af sin brudebuket på deres grav.
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Vi fik også udvidet vores kendskab til det vestjyske sprog, idet vi
besøgte ”Æ Beeshus”. Oprindeligt var det en stald, hvor dyrene
kunne søge læ i dårligt vejr. I dag rummer huset en lille plancheudstilling om studehold og Vestervigs historie.
Dårligt vejr havde vi ikke meget af, et par byger på vej til og på
Stenbjerg Landingsplads; ellers havde vi solskinsvejr. Fiskerbådene var trukket op på stranden/landingspladsen da vi kom.
Til gengæld var der veteran- og specialbiler i lange baner, omkring 60 superflotte biler og et flot syn da de kørte afsted.
Uden mad og drikke dur heltinderne ikke! Vi indtog en udsøgt
frokost på Stenbjerg kro. Godt mætte drog vi videre gennem Nationalpark Thy til Lodbjerg fyr. Fyret er bygget af svensk granit.
Terrænhøjden er 20 meter over havet og sammen med de ca.
130 trin op i fyret var der for dem, der kom derop, en fantastisk
udsigt. De frivillige, der står for servicering mm. serverede kakao
og kage til os. Det var skønt at sidde midt i skoven og nyde solen,
sludre og slappe af.
Hjemturen bød på flot natur, vi ankom lige til færgeafgang og
returnerede til vandrehjemmet. Her kunne eftermiddagen bruges på egen hånd, lige hvad man nu havde lyst og kræfter til. Der
blev badet, gået tur, og en enkelt så sig lun på en juledug i genbrugsbutikken, der desværre var lukket. Aftensmaden bestod af
en god buffet på det nærliggende hotel Bølgen.
Søndag kunne vi starte lidt mere afslappet. Igen var der friske
morgendamer, der sørgede for god og alsidig morgenmad. Inden
da var der andre morgenfriske, der havde været ude at løbe, gå
tur eller bade.
Dagens program startede med Sælsafari. Vi blev mødt af to
yderst kompetente kaptajner, blev iklædt regntøj og redningsveste og kom om bord i de to både. Vi så alle sæler og nogle var
så heldige også at se delfiner. At se sælerne gumpe sig hen over
sandbanken, svømme forbi os og lige stikke næsen op over
havoverfladen var fantastisk. Vi var helt høje oven på oplevelsen, og den personlige sejr ved at tage med ud på vandet, da
vi kom i land. Afmonteret for redningsveste og regntøj steg vi
ombord i Spætten, en ”traktorbus”. >>
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THYBORØN
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THYBORØN

Vi fik en guidet tur rundt i byen med gode fortællinger. Først gik
turen til Thyborøn Havn, der er en stærk og dynamisk havn,
som i dag er en af Danmarks største fiskerihavne. Det er på en
måde også en atypisk havn, da den i modsætning til andre fiskerihavne også har et stort flow af godstransport. Vi kom forbi
Sneglehuset. Fisker Alfred Chr. Pedersen havde lovet sin kone
Poula et hus, som ingen anden havde magen til, og som folk ville
komme fra nær og fjern for at se. Arbejdet med at dekorere huset
startede i 1949 og var først færdigt i 1974. Huset er dekoreret med
sneglehuse, konkylier, muslinger samt andre skaller fra ind- og
udland. Smag og behag – kønt eller ej? Poula fik sit fine hus, og
folk kommer fra nær og fjern for at se det. På strandengen bag
Sneglehuset er der en mindepark for Verdens største søslag, der
fandt sted den 31. maj og 1. juni 1916 under 1. verdenskrig. Mere
end 240 krigsskibe var en del af denne styrkeprøve mellem
engelske og tyske flådestyrker. På blot et døgn blev 25 fartøjer
ofre for en massiv ildudveksling. Sammen med næsten 9.000
omkomne britiske og tyske marinere blev deres skæbne overladt til havet. Målet er nu – bogstaveligt talt – at bringe denne
begivenhed til overfladen og skabe ét af Europas største krigsmindesmærker på den jyske vestkyst, ud for det sted, hvor slaget fandt sted.
En smuk og kold oplevelse var det at besøge ”Iskunsten”. Isskulpturer formet som motiver fra flere af H. C. Andersens eventyr, flot
spil i isen fra det klare lys der var i det kolde rum. Herefter var

der tid på egen hånd. Nogle faldt i snak med et par damer, der
havde en loppestand/garage. Damerne kendte hende, der bestyrede genbrugsbutikken og lovede at forsøge at få fat i juledugen.
Der blev gjort gode køb, og der var tid til et besøg i ravmuseet,
der også havde et udsalg af mange fine smykker mm.
Denne aften spiste vi på La Mar, en udsøgt fiskerestaurant, hvor
dagens oplevelser blev genfortalt. Midt under middagen ringer
en telefon: ”ja, så har vi juledugen til dig, vi kommer lige forbi La
Mar med den”. En Thyborønbo er et venligt og hjælpsomt menneske.
Hjemme på vandrehjemmet blev dagens indkøb og sjove historie igen genstand for beundring og glæde.
Mandag var hjemrejsedag. På gensyn og alt det der nu hører til
en afsked.
Endnu en tak til Stella og Lisbeth, der har planlagt denne fantastiske tur og 1000 tak til Kræftens Bekæmpelse, lokalforeningen i
Holstebro for at donere 10.000 kr. til turen.
En tur til det nordvestjyske er bestemt en overvejelse værd. Vi så
og oplevede jo kun en lille bid af alt det Thy og Thyborøn har at
byde på; så går turen til de kanter, kan du godt glæde dig.

DGCG-KIU symposium fandt i år sted
den 24. juni i Kirkesalen på OUH

DGCG-KIU symposium
Der var mange spændende oplæg, og tilhørerne var KIU-medlemmer,
læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle.
KIU takker forskningssekretær Pernille Dehn og overlæge og formand for
DGCG Lars Fokdal for samarbejdet i forbindelse med den spændene dag.
Referat: Birthe Lemley
Velkomst
Lars Fokdal og Birthe Lemley bød kort
velkommen til de fremmødte. Der blev
også budt velkommen til vores østrigske
oplægsholder Kathrin Kirchheiner samt
til ordstyrer Nynne Bjerre.
Derefter blev der budt velkommen til
onkolog og overlæge på Rigshospitalet
Mansoor Raza Mirza. Det var desværre
ikke muligt for Mansoor at være fysisk til
stede, så han holdt sit oplæg virtuelt.
Nye protokoller til underlivskræft
Mansoor startede med at berette om
nyhederne inden for gynækologisk kræft
fra den netop afholdte store konference

KIU – Kræft i underlivet | side 36

ASCO i Chicago.
Hans oplæg var delt op i en gennemgang
af de forskellige gynækologiske kræftformer, og han startede med at tale om

Livmoderhalskræft:
Navn på forsøg: KEYNOTE-826
Immunterapi med Pembrolizumab
tilføjet til standardbehandling med
cisplatin og paclitaxel +/- bevacizumab.
Pembrolizumab plus kemoterapi versus
placebo plus kemoterapi til persisterende, recidiverende eller metastatisk
livmoderhalskræft. Et randomiseret,
dobbeltblindet, fase III forsøg.
Forsøget er til kvinder med udbredt
sygdom, hvor der ikke er nogen yderli-

gere kurative behandlingsmuligheder.
Resultater fra forsøget blev første gang
nævnt på ESMO i 2021.
Forsøget viste, at Pembrolizumab + kemoterapi (cisplatin og paclitaxel (Taxol)
+/- bevacizumab (Avastin)) forbedrede
både PFS (progressionsfri overlevelse)
og OS (samlet overlevelse) i hele patientpopulationen. Fordelen ved at tilføje
Pembrolizumab til kemoterapi kunne
konstateres, uanset om der var tilføjet
bevacizumab eller ej.
Kombinationen med Pembrolizumab og
kemo førte til en længere progressionsfri
overlevelse (henholdsvis 10,4 måneder
versus 8,2 måneder); HR 0.65; 95% CI
0.53–0.79; p<0.001).
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DGCG-KIU SYMPOSIUM

In the first-line setting, PFS was significantly longer with combination pembrolizumab therapy than with placebo (Abstract
LBA2_PR, ESMO 2021) Kilde: ESMO Gynaecological cancers
Samlet overlevelse blev også forlænget
for 56 % af patientpopulationen efter 24
måneder, så Mansoor nævnte, at det er
et kæmpeplus, at vi nu kan tilføje det
nye enkeltstof Pembrolizumab, efter vi
introducerede bevacizumab (Avastin) for
10 år siden.
Behandlingen er godkendt af EMA, og det
vil sige, at man kan søge om behandling
til patienterne i Danmark.
Navn på forsøg: ENGOT-cx12
Et fase III, randomiseret forsøg med
antistoffet Tisotumab Vedotin versus
forsøgslederens valg af kemo til livmoderhalskræftpatienter i forbindelse med
2. eller 3. tilbagefald af sygdommen.
Den højeste effekt af behandlingen ses
hos de patienter, som har fået behandling
med pembrolizumb + kemo, som vist
ovenfor.
Så der er nu flere behandlingsmuligheder til denne patientgruppe ved persisterende eller metastatisk sygdom eller ved
tilbagefald.
Behandlingerne skal dog først anbefales
som standardbehandling af det danske
Medicinråd, og sagsbehandlingstiderne
er desværre lange.

Livmoderkræft
Livmoderkræft er ikke bare livmoderkræft, men kan nu inddeles i 4 molekylære undergrupper, nemlig:
• POLEmut
• dMMR
• NSMP
• P53abn
Patologerne i Danmark kommer med
svar på alle genmutationer ved operationen. Det vil sige, at man så kender patientens molekylære profil. Behandling med
immunterapi målrettet til den molekylære klassifikation betyder personlig
medicin til den enkelte patient. Det viste
sig, at der var rigtig mange forsøg i gang til
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denne patientgruppe.
Ca. 30 % af patienterne har meget høj
risiko for tilbagefald. Der kom nye guidelines i Europa for denne sygdom pr. 1.
januar 2021.
Behandling med immunterapi er en
meget virksom behandling til denne
patientgruppe.
Mansoor omtalte immunterapi med Dostarlimab til behandling af patienter med
den molekylære klassifikation dMMR/
MSI high.
Navn på forsøget: Garnet
Forsøg med Dostarlimab som enkeltstof
til patienter med avanceret livmoderkræft, som har fået tilbagefald under
eller efter behandling med platinbaseret
kemoterapi. Patienterne i forsøget havde
den molekylære klassifikation dMMR/
MSI high.
I forsøget blev alle patienter behandlet
med enkelt stof Dostarlimab med meget
høj respons rate for denne gruppe af
patienter, desuden var response-varigheden meget langt.
Behandling med Dostarlimab til denne
patientgruppe er godkendt af EMA ifølge
ovennævnte forsøg.
(Der er ca. 12 patienter i Danmark om året,
som kunne have gavn af denne behandling. Desværre blev den afvist af Medicinrådet med begrundelsen, at der ikke var
nok data. Medicinrådet har mulighed for
at give en betinget godkendelse, så der kan
indsamles data. Vi håber, denne problemstilling bliver løst snarest. – kommentar
fra Birthe Lemley (patientrepræsentant i
fagudvalget for æggestokkræft og livmoderkræft i Medicinrådet.))
Navn på forsøget: GOG309/Keynote 775
Forsøg med Levantinib + Pembrolizumab
til patienter med de molekylære klassifikationer pMMR og dMMR. Behandling til
patienter, som tidligere havde fået mindst
én platinbaseret kemobehandling.
I den ene forsøgsarm fik patienterne
Levantinib + Pembrolizumab og i den
anden enten doxorubicin eller paclitaxel
efter den behandlende læges valg.

Mansoor nævnte Levantinib-Pembrolizumab som behandling til ”kolde
tumorer”.
Behandlingen er godkendt af EMA, men
endnu ikke i Danmark, så der skal søges
fra gang til gang. Der er 2 patienter i Danmark i gang med denne behandling.
Når en behandling er godkendt af EMA,
får den automatisk markedsføringstilladelse af EMA.
(Producenten har ansøgt Medicinrådet i
Danmark om anbefaling af behandlingen
til danske kvinder. Processen vil blive
påbegyndt senere på året (kommentar fra
Birthe Lemley.))
Navn på forsøget: ENGOT-EN9/LEAP1
Der blev også nævnt et forsøg, hvor man
sammenligner behandling med Levantinib-Pembrolizumab mod carboplatin-paclitaxel i første-linje til at erstatte kemoterapi - både i Danmark og i mange andre
lande. Hvis forsøget er positivt, kan man
gemme behandling med carboplatinpaclitaxel til et andet tidspunkt.

Navn på forsøg: ENGOT-EN3/NSGOPaleo
Et randomiseret, dobbelt-blindet,
placebo-kontrolleret, Fase II forsøg med
Palbociclib i kombination med Letrozol
versus placebo i kombination med Letrozol til patienter med Estrogen Receptor
positiv avanceret eller tilbagevendende
livmoderkræft.
Kombinationsbehandling med Letrozol +
Palbociclib forlængede PFS med håndterbar toksicitet.
Navn på forsøg: ENGOT-en18/NSGOCTU
Leder af forsøget på globalt plan NSGOCTU
Et randomiseret fase III forsøg med NUV-

422 i kombination med Letrozol sammenlignet med forsøgslederens valg af
behandling - nyt studie.
Navn på forsøg: ENGOT-EN19/NSGOCTU/ALPACA
Et randomiseret fase II forsøg med
Alpelisib i kombination med Letrozol til
patienter med avanceret eller tilbagevendende livmoderkræft.
Så rigtig mange afsluttede, igangværende
og nye forsøg til behandling af livmoderkræft, som Mansoor før betegnede som
en ’Cinderella disease’.

terer også patienter i Danmark. Der skal
rekrutteres 500 patient i alt. Patienterne
skal have sygdom i stadium III og skal
kunne opereres. Forsøget går ud på at
skylle bughulen med opvarmet kemo
under operationen. I den ene forsøgsarm
skylles bughulen under operationen, og i
den anden arm foretages kun operation.
Mansoor viste nedenstående slide med
en tidslinje over de forskellige forsøg
med bevacizumab (Avastin) samt olaparib, niraparib og rucaparib.

Æggestokkræft
Navn på forsøg: ENGOT OV-52/OVHIPEC2
Forsøget er ledet fra Holland, men rekrut-

Der var flere studier på vej, og man regner
med, at der er nogle resultater til næste år.
Navn på forsøg: ENGOT-EN6/NSGO –
Ruby part 2
Forsøg med PARP-hæmmeren niraparib
oven i immunterapi med Dostarlimab.
NSGO (Nordic Society of Clinical Oncology) er leder af forsøget på globalt plan.
Ruby part 2 har 2 forsøgsarme. Den
ene med dostarlimab, carboplatin og
paclitaxel + niraparib. Den anden med
carboplatin og paclitaxel + placebo.
Indrullering af patienter er fuldført, og
forsøget er i gang.
Navn på forsøg: ENGOT-EN15
Kemoterapi sammenlignet med Pembrolizumab som monoterapi hos patienter
med MMRd/MSI-H sygdom. Formålet er
at undersøge, om patienten kan slippe
for bivirkningerne fra kemoterapi og
strålebehandling.

Mansoor nævnte, at incidensen af æggestokkræft var for nedadgående i perioden 2001-2015 ifølge aldersjusteret statistik i USA (US
SEER O.C.), mens prævalensen er steget markant takke være behandling med PARP-hæmmere, dvs. mange flere patienter lever med æggestokkræft.

Nyligt diagnosticerede, radikalt opererede patienter med livmoderkræft, som er
i risiko for tilbagefald. Den ene forsøgsarm får Pembrolizumab og den anden
kemoterapi.
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De 3 første forsøg med PARP-hæmmere
er nævnt på nederste slide side 42, nemlig SOLO-1 med olaparib til de BRCA-muterede, PAOLA1 med olaparib + bevacizumab og PRIMA med niraparib.
Der forventes overlevelsestal for SOLO1
og på PAOLA1 på den kommende ESMOkonference i september 2022.
Resultater af to nye forsøg med PARPhæmmere til førstelinje-behandling:
Det er forsøgene PRIME med niraparib og
ATHENA med rucaparib + nivolumab.
Navn på forsøg: PRIME
Til forsøget PRIME fik vi vist en slide med

PARP-hæmmere
Der er sket en stor udvikling i anvendelse
af PARP-hæmmere over en årrække
startende med Study 19 i 2012.
I forbindelse med tilbagefald er følgende
PARP-hæmmere nu godkendt til hele
patientpopulationen med high-grade
serøs æggestokkræft uanset BRCA-status,
HRD-positiv eller HRD-negativ:
Olaparib, niraparib, rucaparib – dog ikke i
Danmark, da Medicinrådet ikke anbe-
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faler behandlingen til de HRD-negative
patienter (ca. 50 %).
(Producenten af rucaparib har ikke
ansøgt det danske Medicinråd om anbefaling som standardbehandling, men
PARP-hæmmeren er godkendt af EMA
og har som sådan markedsføringstilladelse i Danmark – kommentar fra Birthe
Lemley.)
Til førstelinje-behandling blev følgende
forsøg nævnt:
• SOLO 1

TEAS (Treatment-emergent Adverse
Events) i forsøgene PRIMA og PRIME.
Der var ikke så mange dosisreduktioner
i PRIME, da man nu har fastsat bestemte
startdoser afhængig af patientens vægt
og antal blodplader. 6,7 % af patienterne
stoppede behandlingen pga. bivirkninger
i niraparib-armen sammenlignet med 5,4
% i placebo-armen – meget lille forskel.
Navn på forsøg: ATHENA-MONO - rucaparib som monoterapi + ATHENA-COMBO – rucaparib + nivolumab
ATHENA er et international, randomiseret, dobbelt-blindet fase II forsøg, der
består af 4 forsøgsarme. Forsøget har to
separate og helt uafhængige sammen-

ligninger, som evaluerer rucaparib som
monoterapi (ATHENA–MONO) og rucaparib + nivolumab (ATHENA–COMBO) til
vedligeholdelsesbehandling af patienter
med nyligt diagnosticeret avanceret
æggestokkræft. ATHENA-MONO-delen er
en sammenligning mellem rucaparib til
vedligeholdelsesbehandling versus placebo. Resultaterne for ATHENA-COMBO
er endnu ikke modne.
Nedenstående vises en slide over resultaterne for de BRCA-muterede, de HRD
positive og de HRD-negative.
Der er god effekt i alle patientgrupper.

• PAOLA1
• PRIMA
• PRIME
• ATHENA
Alle forsøg til patienter med high-grade
serøs æggestokkræft i stadium III og IV.
Alle forsøg har vist kæmpegevinst – både
for de BRCA-muterede (alle 5 forsøg)
og patienter med BRCA-wildtype HRD
positiv sygdom (alle 4 forsøg) samt hos
patienter med HRD negativ sygdom (forsøg med niraparib og rucaparib).
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Geriatrisk behandling

Navn på forsøg: ENGOT-OV56/NSGO-CTU-DOVACC
Både til førstelinje og til dem, der har fået tilbagefald og er BRCA wildtype.
Studiet til patienter med tilbagefald har
3 forsøgsarme, som følger:
a) Olaparib
b) Olaparib + Durvalumab
c) Olaparib + Durvalumab + vaccine

Trine Lembrecht Jørgensen, klinisk
Lektor, afdelingslæge, ph.d.
Trine arbejder til dagligt med gynækologisk onkologi og er ikke geriater, men
arbejdet med de ældre patienter er
en sideinteresse og er en del af eliteforskningscentret på OUH, som hedder
Agecare.
Størstedelen af de patienter som afdelingslægen behandler er geriatriske

Man undersøger først om c) er bedre end
a), og dernæst om den også er bedre end
B.
Studiet kører, og alle sites i Danmark er
åbne.
Flere andre forsøg til æggestokkræftpatienter blev nævnt:
ENGOT OV71/ UP-NEXT
KEYNOTE B 96/ENGOT OV65
Pembrolizumab
til patienter, som er platinresistente (hvor
kemo med carboplatin ikke længere
virker)
ENGOT PV61
Til platinresistente patienter (hvor kemo
med carboplatin ikke længere virker)
Fase III forsøg til patienter med highgrade serøs æggestokkræft, hvor man
sammenligner virkning og sikkerhed
af alpelisib i kombination med olaparib
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versus kemoterapi. Patienterne må ikke
have en BRCA-mutation.

undersøges, om hun lider af galdesyremalabsorption.

ALKS 4230-007/ENGOT-OV68
Igen et forsøg til patienter, som er platinresistente

Et KIU-medlem spurgte efter behandling
til low-grade æggestokkræft.

Der er 3 forsøgsarme:
1. Pembrolizumab + Nemvaleukin Alfa
versus forsøgslederens valg af kemo
2. Pembrolizumab monoterapi versus
forsøgslederens valg af kemo
3. Nemvaleukin Alfa versus forsøgslederens valg af kemo
Forsøget starter i foråret 2023.
Spørgsmål til Mansoor
Et KIU-medlem, som havde haft livmoderhalskræft, og som havde slemme
bivirkninger efter strålebehandling,
bad om råd mod hyppig kvalme og
diarré. Lars Fokdal nævnte, at det burde

patienter. Incidensen af kræft stiger med
alderen og er en sygdom, som oftest
opstår sent i livet.
Den røde kurve på diagrammet ovenfor
viser antallet af nye kvindelige kræftpatienter generelt, og det ser ud, som om
den falder omkring de 80 år. Om man
har mindre risiko for at få kræft, når man
runder de 80 år, er diskutabelt. Måske
handler det om, at man aldrig når frem til
at blive diagnosticeret med en kræftsyg-

dom, når man bliver syg sent i livet.
På grund af den demografiske udvikling,
hvor det er den ældre del af befolkning,
som er i vækst, så er der flere kræftpatienter i det daglige. I den stigning, vi oplever
i disse år, er de ældre kræftpatienter dem,
vi ser flere af, forklarer Trine. I 2016 var
48 % af kræftpatienterne ≥70 år. Vi regner
med, at i 2035 vil 63 % være ≥70 år.

Mansoor svarede, at som regel kan disse
patienter opereres mange gange, da
kræften vokser langsomt, men der er nu
måske en ny behandling undervejs.
Der er gode resultater fra et forsøg med
en behandling med Trametinib, som er
en MEK-inhibitor, der reducerer risikoen
for sygdomsprogression eller død med 52
% sammenlignet med standardbehandling til behandling af low-grade æggestokkræft.
Husk også, at alle forsøg findes på www.
clinicaltrials.gov
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De to store gynækologiske kræftformer –
æggestokkræft og livmoderkræft, er der
hvor vi ser den største stigning i antal kræfttilfælde, og fra den gule kurve og opefter,
er patienterne fyldt 70 år. Ved æggestokkekræft får 47 % af patienterne stillet diagnosen, når de er over 70 år, og 60 % af dem,
der dør af æggestokkræftkræft, er ≥ 70 år.

Ovennævnte slide viser en opgørelse, hvor
man kigger på 225.000 patienter i USA,
som har deltaget i registerstudier for nye
lægemidler for kræft, og det sammenlignede man med cancerincidensen i USA’s
baggrundsbefolkning. Det man kan se er, at
blandt dem, som er i studierne, er de yngre
overrepræsenteret, idet den blå søjle er meget højere for patienter <65 år, og dernæst
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Hvad livmoderkræft angår, er det 45 % af
patienterne, som får stillet diagnosen, når
de er over 70 år, og 70 % af dem, der dør af
livmoderkræft, er ≥ 70 år.
Hvorfor ser vi en øget dødelighed blandt
de ældre? Ældre kræftpatienter er underrepræsenterede i de store studier. Det
betyder, at vi mangler viden om, hvorvidt

kan man se, at det bliver færre patienter
inkluderet, jo længere mod højre vi bevæger os. Vi kan se at de 80+ årige er meget
lidt repræsenteret i de kliniske studier.
Som nævnt tidligere er det dem, som vi
kommer til at se meget mere til i fremtiden.
Vi mangler viden om denne befolkningsgruppe. Hvad er problemet? Problemet
er, at vi har lavet flere kliniske studier og

Skrøbelighed
Skrøbelighed hos ældre kræftpatienter er
vigtig at få klarlagt, fordi vi ved, at skrøbelige patienter har større risiko for at få
komplikationer, når de bliver opereret for

en kræftsygdom. De har større risiko for
at få bivirkninger af den behandling, vi
giver dem - både medicinsk behandling og
strålebehandling, og vi ved også, at de har
øget dødelighed.

Hvad er skrøbelighed? Trine forklarede
det ud fra ovenstående figur, hvor vi forstiller os, at denne her plade er den reservekapacitet, vi er født med, og hver gang vi
i livet bliver udsat for en stressor i form af

sygdom eller bivirkning fra en behandling,
bruger vi lidt af vores reservekapacitet. Så
livet igennem tager vi vores reservekapacitet i brug, og det gør, at hvis vi lige pludseligt
bliver udsat for en stressor, som er større

de ældre patienter har den samme effekt
af behandlingen, som vi ser hos de yngre
patienter, og i høj grad også, om de kan tåle
den samme behandling, som de yngre får,
samt om hvad dette betyder, hvis dette
ikke er tilfældet.

end det, vores reservekapacitet kan klare,
kan vi risikere at dumpe ud over kanten og
få slemme bivirkninger, som kræver indlæggelser, og måske dør vi af den behandling, vi har fået.

har fine data og får godkendt lægemidler.
Derefter giver vi medicinen/behandlingen
til patienterne, som ikke altid er sammenlignelige med studiegruppen. De ældre
patienter er langt mere heterogene, dvs. en
langt mere forskelligartet befolkning. Nogle
er i god form, mens andre er mere sårbare
eller skrøbelige.
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Ovennævnte slide illustrerer den meget
forskelligartede population af ældre kvinder og deres dødelighed. For det den viser
er, hvad der er den forventede restlevetid,
når man har nået en bestemt alder, afhængigt af hvor man er rent helbredsmæssigt.
Så kurven i midten viser kvinder med
middel helbredstilstand – 50 %, den øverste
er de top-25 % og den nederste er de laveste
25 %
Hvis man kigger på en 70-årig med meget
komorbiditet, så er den forventede restlevetid den samme som for en 85-årig i god
helbredstilstand. Det, der er vigtigt er, at
vi får vurderet kræftpatienterne endnu
bedre, end vi gør i dag. Når vi vurderer de
ældre kræftpatienter, handler det om, at
vi får valgt den rigtige behandling til vores
patienter, og det handler også om, at vi skal
optimere behandlingen af andre sygdomme. Noget af det, som sker i alderdommen,
er, at man får andre ting at kæmpe med. Så

KIU – Kræft i underlivet | side 46

måske kan man løfte nogle af patienterne
op i en ”højere kurve”.
Når geriateren vurderer en patient, ser hun
på hele patienten. Onkologen er nok mere
tilbøjelig til at se mest på funktionstilstanden alene: Hvor meget kan patienten, hvor
aktiv er hun i sin dagligdag. Geriateren ser
på komorbiditet (flere sygdomme samtidig), men kortlægger det mere systematisk
end onkologen. Hun ser på, hvad det er for
noget medicin, patienterne får, og justerer
hvis nødvendigt. Hun ser på den kognitive
tilstand, for vi må heller ikke glemme, at når
man kommer højt op i årene, er der risiko
for begyndende demens, som kan bevirke,
at man ikke formår at reagerer adækvat på
de bivirkninger man måtte få af behandlingen. Mental status er vigtigt at få afklaret. Vi
ved, at depression kan have stor betydning
for, hvordan ældre patienter klarer et
behandlingsforløb. Det er også vigtigt at få
noget at vide om patientens ernæringssta-

tus og sociale netværk.
Geriateren er derfor en stor hjælp at have
med i vurderingen af, hvilket behandlingsforløb den ældre patient skal tilbydes.
Både ASCO (American Society of Clinical
Oncology) og SIOG (International Society
of Geriatric Oncology) har retningslinjer
som siger, at man bør vurdere de ældre
patienter; og dem som findes skrøbelig, bør
have et geriatrisk tilbud.

På onkologisk afdeling på OUH kører vi to
sideløbende ph.d.-studier (PROGNOSIS-G8
og PROGNOSIS-RCT, hvor det ene handler
om screening af de ældre patienter, og det
andet er baseret på ovennævnte CGA. Så
alle patienter, som bliver henvist til os med
en nydiagnosticeret kræftsygdom, bliver

screenet for at vurdere, hvor mange der
synes at være skrøbelige.
PROGNOSIS-G8 handler om screening. Vi
prøver at finde ud af, hvad der er den bedste screeningsmetode. Vi tester to forskellige screeningsværktøjer, og dernæst laver
vi nogle funktionstests for at se, om vi kan

optimere screeningsværktøjet i forhold til
at finde dem, der er egentlig skrøbelige. Vi
ser også på, hvordan deres behandling påvirker deres livskvalitet. Ca. 1400 patienter
er inkluderet i studiet, og der er ved at blive
opgjort data, så det bliver spændende at se
resultaterne.

Under Danish Comprehensive Cancer
Center, har vi her i Danmark et netværk
for sundhedsprofessionelle med særlig
interesse for geriatrisk onkologi. Her diskuteres internationale studier. Vi sparrer med
hinanden, og der er blevet udviklet flere
studier herhjemme i Danmark også. Mange
af studierne handler om behandling af de
ældre patienter. Det foregår inden for flere
forskellige sygdomsgrupper.
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Patienter der screenes som værende
skrøbelige i PROGNOSIS-G8 tilbydes
inklusion i PROGNOSIS-RCT. De randomiseres til en CGA, og der interveneres over
for de problemstillinger, der findes. Der
er inkluderet godt 300 patienter. De er
delt op i to grupper, hvor den ene gruppe
er opereret og i efterbehandling, og den
anden gruppe er i livsforlængende eller

lindrende behandling. Der er tale om alle
slags kræftpatienter.
Det studie, som handler om ovariecancer, FRAGINOC-studiet, er et studie, som
er i planlægningsfasen. Der er et pilotstudie i gang lige nu, hvor målet er at få
logistikken til at passe. Studiet udsprang
af, at der er mange af de ældre kvinder,

der får konstateret ovariecancer, som
ender med ikke at blive opereret. Det kan
der være flere grunde til, men vi kan godt
tænke os at prøve at hjælpe dem med
at kunne gennemføre den medicinske
behandling, man får inden en operation,
samt gennemføre det operative forløb
bagefter.

Kathrin Kirchheiner,
Medical University of Vienna

Seksuelle problemer,
primært efter strålebehandling
KIU (Helle og Birthe) mødte Kathrin
Kirchheiner første gang på ENGAGe
patientmøde i Athen sidste år. Vi inviterede hende straks til Danmark, og i år
kom hun så til DGCG-KIU symposium i
Odense. Det viste sig, at Kathrin allerede
havde forbindelser i Danmark inden
for lægeverdenen, som hun gerne ville
besøge. Kathrin har skrevet en brochure
om seksuelle problemer, som KIUs sekretær Marian Jørgensen har oversat. Den
havde vi fået trykt til lejligheden, og alle
havde lejlighed til at tage en brochure.
Lars Fokdal tog en stabel til sine patienter,
og vi er siden blevet kontaktet af en læge

på OUH, som også gerne ville have en
stabel brochurer til patienterne.
Så nu får vi trykt flere til uddeling.
I KIU ved vi godt, at det primært er kvinder,
som har fået strålebehandling, der har
seksuelle problemer, men det er desværre
også tilfældet med mange af de kvinder,
der er ramt af andre former for underlivskræft. Det kan også være psykisk.

I stedet opfordrer vi til, at man læser
hendes brochure på dansk, som findes
på KIUs hjemmeside www.kiuonline.dk
under Sygdomme og behandling.
Efter sit foredrag opfordrede Kathrin
de fremmødte patienter til at tage en
snak med hende under 4 øjne. Hun satte
sig ud i lokalet, hvor der blev serveret
forfriskninger, og fortalte efterfølgende, at
flere patienter havde benyttet sig af den
mulighed.

Kathrin er en meget dygtig formidler,
men der kommer ikke her en lang beskrivelse af, hvad hun sagde.
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Manglende sexlyst efter kræft

Overvindelse af lav seksuelt begær
(den kvindelige udgave)
Tips og tricks til et aktivt sexliv med dig selv og/eller din partner

Vi vil undersøge, om man ved hjælp af
CGA (Comprehensive Geriatric Assessment) kan øge antallet af ældre kvinder,
som rent faktisk bliver tilbudt operation.
Det handler om at kunne øge antallet af
kvinder som gennemfører den medicinske behandling, der også skal til. Når
man laver sådan et studie, er der andre
spørgsmål, som man også har mulighed
for at få besvaret, og vi kan godt tænke os
at finde ud af, hvilket af disse screeningsværktøjer der er bedst for disse patienter.
De tidligere omtalte PROGNOSIS-studier
handler om alle kræftpatienter. Vi kunne
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godt tænke os at få konstateret, om ovariecancerpatienterne har andre problemer end folk med f.eks. lungecancer.
Så vi vil gerne, ud fra CGA, tilbyde dem en
”skræddersyet intervention” men også
give et fast tilbud, som er personrettet,
nemlig fysisk træning med en fysioterapeut. Vi kunne tænke os at præhabilitere
patienterne og få dem i bedre form inden
et operativt forløb. Der findes nogle
generelle screeningsværktøjer, men vi
kan allerede nu se, at der kan være visse
problemer med anvendelsen af disse

til patienter med ovariecancer. Derfor
kunne vi godt tænke os ved hjælp af
funktionstests, blodprøver og nogle
immunologiske blodprøver at udvikle et
optimalt screeningsværktøj.
Vi glæder os til at komme i gang med
FRAGINOC for alvor og håber naturligvis,
at studiet kan gavne ældre kvinder, der
får ovariecancer.

Dr. Kathrin Kirchheiner
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Lars Fokdal
og Kathrin Kirchheiner

Nyt fra KIU
og DGCG
Under punktet: Nyt fra KIU og DGCG fik
bestyrelsesformand for DGCG og overlæge Lars Fokdal, onkologisk afdeling, Sy-

gehus Lillebælt, Vejle, først ordet.
Lars startede med at tale om DGCG’s database, som Prof. Claus Høgdall er formand

for. Der sidder også repræsentanter for
hver af de sygdomsspecifikke arbejdsgrupper.

Ovenstående er vist en række protokoller inden for gynækologisk kræft, som
kører under DGCG.
Der er også en række ’posters’ om nye
forskningsaktiviteter bl.a. inden for
vulvacancer.
Lars nævnte, at der var blevet udviklet
et beslutningsstøtteværktøj til æggestokkræft, hvor både KIU og Kræftens
Bekæmpelse havde været involveret. Fra
KIU var det Birthe Lemley samt Dorte

I RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram) sidder der ingen patienter. Så
der mangler man faktisk patienter.
Under DMCGs (Danske Multidisciplinære
Cancer Grupper) er et af pjelemærkerne:
Evidensbaseret beslutningsstøtte og
national konsensus – det vil sige samme
behandling i Gødstrup som på Riget. Et
andet af DMCGs pejlemærker er Datastøttet kvalitetsudvikling, hvor der er en stor
database over de forskellig kræftformer.
DMCG har udgivet en årsrapport for
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2020/2021, som monitorerer, hvordan
det går med kræft (https://www.dmcg.dk/
siteassets/om-dmcg.dk/dmcg-samling/
rapport_-dmcg-samling-2021-2_final.pdf ).
Den indeholder kvalitetsindikatorer for
bl.a. oplysninger om vulvacancer og sygdomspecifik overlevelse samt for kræft i
moderkagen med genetisk analyse, som
er et ret godt våben. De bliver læst.
For 20 år siden arbejdede man efter ’one
size fits all’. Nu arbejder man efter biomarkører. Hvis nogle har biomarkøren og
andre ikke, skal kun de patienter, der har

Blou (KIUs forhenværende næstformand), der deltog i arbejdet. Lars spurgte,
hvor mange i lokalet der kendte beslutningsværktøjet. Det var desværre kun
Birthe, der kendte det. Nedenstående er
eksempler på kort med behandlingsmuligheder til patienter med tilbagefald og
platinresistent sygdom.
Lars nævnt også MDT-konferencen (den
multidisciplinær konference), hvor billeddiagnostikere, pataloger, kirurger og
onkologer diskuterer patientens behand-

ling, men patienten er ikke til stede. Det
kan dog forekomme, at patienten er til
stede, hvis man skal vurdere kirurgi, men
så ligger patienten jo og sover. Så patienterne burde involveres i disse konferencer. I det hele taget er man indstillet på
at involvere patienterne og samarbejde
med dem. Dernæst takkede Lars for stort
fremmøde af patienter.
Patienterne glæder sig til samarbejdet
Birthe Lemley

☺😊

biomarkøren, have behandlingen.
Med hensyn til livmoderkræft kigger
man meget på de molekylære klassifikationer og prøver at målrette behandlingen efter dem. Her blev nævnt:
• POLEmut
• dMMR
• NSMP
• P53abn
Hvis patienten er POLEmut, ved man
på forhånd, at det går patienten godt.
Hun får ikke tilbagefald og behøver ikke
efterbehandling.
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Nyt fra KIU
ved Birthe Lemley, formand for KIU – patientforeningen
Kræft i underlivet samt patientrepræsentant i fagudvalget for
æggestokkræft og livmoderkræft i Medicinrådet
v/Birthe Lemley
Indledningsvis kom jeg med en kort
beskrivelse af, hvad KIU har beskæftiget
sig med i årets løb. Vi har i år holdt landsmøde over 2 dage på Vingsted Hotel og
konferencecenter i Bredsten ved Vejle.
Referat af landsmødet kan læses på side
? Vi skifter mellem landsdelene og næste
år er foregår landsmødet på Kursus- og
Konferencecenter Bautahøj ved Jægerspris på Sjælland. Der er altid spændende
foredrag i forbindelse med landsmødet.
Ovacure
KIU samarbejder med non-profit organisationen Ovacure. Der opfordres til
medlemskab. Det koster 50 kr. om året.
Hvorfor opfordrer KIU til medlemskab af
Ovacure til KIUs medlemmer? Ovacure
forsker i en mulig helbredelse af æggestokkræft. KIU er en patientforening for
alle former for underlivskræft. Hvad har
vi til fælles? Vi arbejder begge non-profit.
Det vil sige, alle penge går til formålet.
Ingen af os kan trække momsen fra i skat.
Men hvis vi har status som velgørende
organisation, kan vi få en vis momsrefusion. Det kræver imidlertid, at organisationen har mindst 300 medlemmer, og
at 100 personer/firmaer hver indbetaler
mindst 200 kr. og samtidig opgiver deres
cpr./cvr. nummer. Beløbet er fradragsberettiget. Ovacure mangler medlemmer.
KIU har nok medlemmer, men mangler
donationer på de mindst 200 kr. Det var
bare en lille opfordring .

☺
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World Ovarian Cancer Day den 8. maj
I forbindelse med World Ovarian Cancer
Day sætter KIU hvert år fokus på æggestokkræft og sygdommens symptomer – i
år ved følgende initiativer:

ENGAGe den 20. september
• Mange opslag med fokus på forskellige
former for underlivskræft inden selve
dagen – i år med specielt fokus på livmoderkræft.

• Opslag på Facebook om æggestokkræft
og symptomer
• Go-Cards på 540 caféer og biografer
• Patienthistorier, som er boostet på Facebook og nået ud til over 100.000 kvinder.
• SundhedsTV – også med patienthistorier fra 26. juni og frem.
• OPDAG.nu – KIUs kampagnesite om æggestokkræft med film, folder og test.

• Spørgeskemaundersøgelse blandt KIUs
medlemmer. Resultat publiceres i forbindelse med World Go Day.
Muligvis Lægedage i Bella Center i november

KIUs netværksgrupper
Der er gang i netværksgrupperne igen i
Herlev, Odense, Vejle, Aarhus og Aalborg.
Kig i kalenderen på KIUs hjemmeside
www.kiuonline.dk
Desuden har KIU deltaget i eller skal
deltage i følgende arrangementer:
ISDM – international konference om Fælles beslutningstagning i juni måned
Danske Kræftforskningsdage i august.
Løgumkloster Refugium
Ophold på Løgumkloster Refugium, hvor
20 KIU-medlemmer i september deltager
i kurset ”Tilbage til livet”. Dette er en årlig
begivenhed, hvor KIU hvert år fundraiser
for at sende op til 20 medlemmer på
kursus.

-----------------------------------------------------------------BRCA-test og HRD-test
I forbindelse med KIUs landsmøde på
Vingsted Hotel og konferencecenter i
april i år blev det besluttet at foretage en
undersøgelse af, hvem der rent faktisk
får taget en BRCA-test og en HRD-test af
vores medlemmer. Det var nemlig KIUs
forståelse, at en sådan skulle alle æggestokkræftpatienter have taget eller i hvert
fald få taget, hvis de bad om det - enten
ved førstelinjebehandling eller i forbindelse med et evt. tilbagefald.
På resultaterne af undersøgelsen så det
ud, som om en del patienter ikke får foretaget disse meget relevante tests.
Selv om det er en mindre undersøgelse,
men vi mener alligevel, at der tegner sig
et billede af, hvad der foregår.

Størsteparten af deltagerne med æggestokkræft på landsmødet, havde fået diagnosen inden for de senest år, hvilket burde betyde, at det
havde fået tilbud om HRD-test – enten ved førstelinjebehandling eller i forbindelse med tilbagefald.
Denne slide viser kun de patienter, som ikke har en BRCA-mutation. Størsteparten har ikke fået tilbudt en HRD-test.

World Go Day i samarbejde med ESGO
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Før foredraget på symposiet den 24.
juni gav jeg mig derfor til at nærlæse
DGCG’s retningslinjer for behandling af
ovariecancer. Jeg vil ikke gå i detaljer,
men jeg var ikke i stand til at finde klare
anvisninger for, hvornår eller hvordan
patienten skulle have foretaget en
HRD-test, hvis hun var BRCA-negativ. Jeg
har dog bemærket, at siderne er blevet
opdateret siden 24. juni 2022.
Om evt. HRD-test fandt jeg følgende
under Patologiafdelingen på DGCGs
hjemmeside:
Såfremt onkologisk afdeling ønsker
undersøgelse af HRD, kontaktes patologiafdeling med henblik på fremsendelse af
relevant tumorvæv til relevant analysested, hvilket stadig er Myriad MyChoice
CDx – en dyr test, som foretages i Utah i
USA.
Her kommer oplysninger om Medicinrådets afgørelser vedr. NOVA-studiet
(niraparib) ved tilbagefald og PRIMAstudiet (niraparib) til førstelinjebehandling
Ved Medicinrådets behandling af NOVA-

studiet – niraparib ved tilbagefald i 2019,
fik kun de BRCA-muterede patienter
lægemidlet. Til de 70 % af patienterne (de
HRD-positive og de HRD-negative) blev
lægemidlet ikke godkendt. Begrundelse:
prisen var for høj i forhold til effekten.
Man sammenlignede med placebo.
Lægemidlet blev godkendt til vedligeholdelsesbehandling til hele patientgruppen uanset BRCA-eller HRD-status
i vores nabolande Norge, Sverige og
Tyskland – samlet i 12 lande i Europa og
i USA.
Vedligeholdelsesbehandling med niraparib efter førstelinjebehandling ifølge
PRIMA-studiet blev ligeledes godkendt
i vores nabolande og 12 andre lande
i Europa samt i USA. I Danmark blev
lægemidlet kun godkendt til de BRCAmuterede patienter samt patienter, der
var HRD-positive.
Ved Medicinrådet behandling af PRIMAstudiet – niraparib til førstelinjebehandling lovede man igen at kigge på niraparib
til patienter med tilbagefald. Patienterne
– patientforeningen ville rigtig gerne
have, at alle patienter med high-grade

serøs æggestokkræft kunne få tilbudt
niraparib ved tilbagefald, hvis de var
platinfølsomme. Medicinalfirmaet ville
gerne hjælpe og tilbød reduceret pris,
hvis alle patienter nu kunne få medicinen. I første omgang var det jo blevet
afvist pga. prisen. Amgros gav forkert
besked tilbage til Medicinrådet og blandede olaparib ind i sagen. Medicinrådet
blev fornærmet. Det var uacceptabelt.
Nu skulle de HRD negative patienter i
hvert fald slet ikke have lægemidlet. Nu
var lægemidlet ikke længere for dyrt; nu
var der for mange bivirkninger og for lidt
effekt. Fælles beslutningstagning, hvor
lægen og patienten i fællesskab taler om
behandlingen og dens evt. bivirkninger,
kom slet ikke i betragtning. Vi var dog
kommet lidt længere, idet de ca. 20 %
af patienterne, som er HRD-positive, nu
kunne få lægemidlet – både i forbindelse
med primærbehandling og i tilfælde af
tilbagefald.
Læs evt. i den forbindelse referat af Medicinrådets rådsmøder nr. 57 og 58.
Nu kommer der så en historie fra det
virkelig liv om en kvinde med highgrade serøs æggestokkræft:

Kvinden er med på ovennævnte billede
og er medlem af KIU. Jeg har kendt hende
godt i nogle år. Hun fik, som så mange
andre, konstateret æggestokkræft i et
avanceret stadie, nemlig IIIB. Hun blev
behandlet og var tilknyttet Herlev efter
kirurgi på Riget. Jeg skal ikke komme ind
på hele hendes sygdomshistorie, men
hun fik de sædvanlige tilbagefald. Dette
er en selvstændig kvinde, som har haft et
fremtrædende job, tjent gode penge, og
som er vant til at tale sin og andres sager.
Da hun hørte om muligheden for at få en
parp-hæmmer, bad hun om at få foretaget en test i Danmark. Det ville man ikke;
så betalte hun selv for at få taget en test i
udlandet. Den var desværre HRD-negativ.
På et tidspunkt i forløbet var sygdommen platinfølsom, og hun kunne nu få en
parp-hæmmer, hvis hun havde boet i et
andet land, men i Danmark kunne der da
søges. Hendes onkolog søgte Sundhedsstyrelsen om Eksperimentel Behandling.
Der blev sagt nej til parp-hæmmeren
niraparib, for nu have Medicinrådet jo
besluttet ikke at anbefale denne vedligeholdelsesbehandling til kvinder, som var
HRD-negative. Det blev i stedet anbefalet
at give kvinden bevacizumab. Det virkede ikke. Kvinden fik igen kemo og igen
var hun platinfølsom.
Nu startede et nyt kapløb med tiden
samt et enormt forhindringsløb.
Kvinden kontaktede mig. Jeg meldte mig
som bisidder og forsøgte at hjælpe. Den
gik ikke. Herlev ville ikke svare mig. Det
rettede vi hurtigt op på. Jeg fik adgang til
kvindens journal.

Kvinden var bekendt med en bestemt
onkolog i Danmark, som arbejdede på
et privathospital. Han mente, at danske
patienter burde tilbydes den medicin,
som EMA (European Medicines Agency)
havde godkendt. Han ville gerne sælge
kapslerne gennem privathospitalet.
Pris 2.000 kr. dagligt. Det accepterede
patienten med det samme. Men ak og ve.
De danske offentlige hospitaler ville ikke
hjælpe.

følge patienten med bivirkninger og effekt, så dosering kan afpasses efter dette.

Patienten skal have taget blodprøver og
foretaget scanninger hver 3. måned. Det
skal hospitalet alligevel gøre, når hun har
tilbagefald, men hvis hun tager kapslerne, vil man ikke analysere blodprøver
og ej heller tage stilling til scanningerne.
Det skulle onkologen på privathospitalet
have ansvaret for. Det skal dertil siges, at
det gør man til hverdag for de HRD-positive patienter, så det er ikke, fordi man ikke
har kendskab til proceduren.
For det meste ved man allerede efter 3
måneder, om behandlingen virker.

Det er bemærkelsesværdigt, at det lyder,
som om man gerne vil hjælpe, når det
drejer sig om alternativ behandling men
ikke, hvis det drejer sig om behandling
godkendt af FDA og EMA (Food and Drug
Administration og European Medicines
Agency).

Jeg får brev fra den ledende overlæge på
afdelingen med denne besked:
Jeg kan generelt oplyse at afdelingen tilbyder al den behandling, som Medicinrådet
har godkendt, men vi ikke har mulighed
for at gå ud over disse rammer for enkelte
patienter.
Hvis et privathospital, i modsætning til
Sundhedsstyrelsens retningslinjer for
højt specialiseret behandling, vil påtage
sig denne behandling, påhviler behandlingsansvaret den læge, der ordinerer
behandlingen. Det vil sige at lægen skal

Blodprøver kan foretages lokalt, men
vurdering af disse, skal foretages af lægen
som iværksætter behandlingen.
Vedrørende scanninger har vi fulgt
patienter, som f.eks. får behandling i udlandet eller alternativ behandling, hver
3. måned.

Jeg kan ikke tro, at det kan være rigtigt, så
henvender mig selvfølgelig på patientens
vegne på flere andre hospitaler, der gerne
må behandle æggestokkræftpatienter,
men nej ingen vil hjælpe patienten. Fra
en onkolog får jeg svaret, om jeg tror, hun
vil stå og arbejde i sin garage!!!! Det er
Medicinrådets beslutninger, der ligger til
grund for hvilke behandlinger, der kan
tilbydes, lyder det.
Nu husker vi lige, at hvis patienten har
kræfter nok til at tage til Tyskland eller
bosætte sig i Sverige eller Norge, så kan
hun godt få behandlingen.
Men dette er en patient, som frygter sit 3.
tilbagefald.

Hun har kun et åbent vindue,
hvor hun er platinfølsom i kort tid.
Da vi sammen påbegynder hele
denne rejse, er vinduet åbent.
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Det 7. princip, hvor lægen har ordineringsret, fungerer stort set ikke.

Der blev talt meget om sjældne sygdomme.

Fagfolkene og politikerne ved det, men
ingen gør noget ved det. Det er ikke godt
nok.

Ca. 800 danske kvinder får årligt
diagnosen livmoderkræft. Det er ikke
en sjælden sygdom, men når man splitter
livmoderkræft op i de forskellige molekylære klassifikationer, kan det godt være,
at de enkelte molekylære klassifikationer
bliver sjældne.

Dostarlimab til kvinder med
livmoderkræft
På Folkemødet på Bornholm i juni, som
KIU deltog i, blev der talt en del om personlig medicin. Det var imidlertid, som
om man ikke rigtig var klar over, hvad
man talte om.
Efterhånden som tiden går, står
vinduet kun på klem

Lige før det lukker, tager jeg kontakt til
direktøren for producenten af PARPhæmmeren rucaparib. Den er nemlig
ikke afvist af Medicinrådet, for det lader
til, at hvis Medicinrådet ikke har anbefalet behandlingen, er det helt umuligt at få
den i Danmark, selv om man har fundet
et privathospital, hvor man kan få medicinen, og selv om man selv vil betale regningen. Jeg ved, at rucaparib er godkendt
af EMA. Producenten svarer, at man ikke
har tænkt sig at søge om godkendelse
i Danmark. Svaret bliver ikke uddybet,
men jeg tænker ved mig selv: ”Så kan det
jo være, det kan lykkes med rucaparib!!!”.
Medicinrådet har ikke sagt nej!! Lægemidlet har jo så markedsføringstilladelse
i Danmark. Men nej desværre, vinduet er
ved at lukkes. Det lykkes ikke. Patienten
får tilbagefald. Jeg er meget ked af det
på patientens vegne. Hospitalet foreslår
ugentlig taxol. Patienten har det ikke
godt. Hun døde i august måned 2022.
Jeg forstår stadig ikke, hvordan man kan
sige til patienten, at man gerne vil tage
blodprøverne og foretage scanningen, for
det skal man, men man vil ikke analysere
resultaterne.
Jeg skriver så til Sundhedsstyrelsens
direktør. Der kommer prompte svar.
Vedr. dit spm., så kan jeg jo af gode grunde
ikke kommenterer på konkrete sager, men
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var ikke nok data, mente Medicinrådet.
Medicinrådet kan godt give betingede
godkendelser, hvor man indhenter data
hen ad vejen. Det skete desværre ikke.
Vi håber, der bliver en mulighed for at få
ændret den beslutning.

I tilfældet med Dostarlimab var behandlingen tiltænkt ca. 12 danske kvinder om
året med den molekylære klassifikation
dMMR/MSI high. De fik den ikke. Der

Og til sidst lukker vinduet.

jeg kan generelt oplyse at hospitalerne godt
må tilbyde kontroller m.v. for patienter,
der behandles udenfor offentligt regi.
De offentlige sygehuse skal i den forbindelse selvfølgelig følge Sundhedsstyrelsen
gældende specialeplan. Den konkrete
vurdering af behandlingstilbud er et lægefagligt og lokalt ledelsesmæssigt ansvar. Fra
Sundhedsstyrelsen har vi ikke retningslinjer for den situation.
Jeg vil foreslå, at I kontakter denne eller de
relevante sygehusledelser eller regioner
for at få afklaring på. hvilke principper og
retningslinjer de følger i den forbindelse.
Jeg reagerede ikke på det, for det var
for sent. Det virker også uoverskueligt,
at vi/jeg nu skal til at skrive til samtlige
sygehusledelser eller regioner for at få
en afklaring på, hvilke principper det
er man følger, når Sundhedsstyrelsen
svarer, at man godt må tilbyde kontroller
m.v. for patienter, der behandles uden
for offentlig regi. Desuden havde jeg som
formand for en patientforening mødt for
meget modstand. Vi arbejder frivilligt for
patienterne. Jeg er selv patient og bruger
personligt mange timer på arbejdet i
patientforeningen; så til sidst bliver det
uoverskueligt.
Jeg vil bede læserne overveje, om det var

den rigtige måde at behandle patienten
på. Hun havde en lille chance for at få et
stykke tid i livet, hvor hun ikke skulle i
kemo, men måske kunne nøjes med at
tage en kapsel eller to. Hun fik den ikke.
Nå ja, men så skulle hun da ikke have de
bivirkninger!
Vi får ikke alle alle bivirkninger. Jeg har
selv været på niraparib. Jamen, hvordan
kunne det dog lade sig gøre? Når lægemidlet er godkendt af EMA, gives der
automatisk markedsføringstilladelse i
Danmark. Min onkolog søgte lægemiddelstyrelsen om at måtte anvende produktet og fik ja (det var før Medicinrådets
afslag). Jeg er HRD negativ og var på det
i 3 måneder. Derefter var kræften vokset
en anelse, og behandlingen blev stoppet.
Frygtelige bivirkninger? Jeg havde kløe
i huden i stærk sol og lidt hjertebanken,
når jeg havde taget kapslen. Der var intet
at se på blodprøverne. Alle får ikke alle
bivirkninger
Folketinget vedtog i marts 2016 forud
for Medicinrådet syv principper for
prioritering af dyr sygehusmedicin. Det
7. princip siger, at det skal være muligt
ud fra en konkret lægefaglig vurdering at
behandle med lægemidler, som er afvist
til standardbehandling.
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Nytte og effekt af træning
under kemoterapi
Koncept Krop & Kræft Ved Christina Andersen, daglig leder af
Krop & Kræft. Center for Sundhedsfaglig Forskning Rigshospitalet
Referat v/Tine Hjort
Dagens sidste oplægsholder var Christina
Andersen der kom for at fortælle om baggrunden for at opstarte projekt Krop og
Kræft, samt lidt om hvad effekten viste.
Projektet startede i april 2001. På dette tidspunkt blev mange indlagt under kemobehandling, og patienterne blev opfordret til
at ligge ned og hvile efter behandlingen.
Ønsket var at bryde den onde cirkel med,
at inaktivitet gør inaktiv, samt at få en større
viden om, hvad fysisk aktivitet gør ved
patienter med kræft i kemoterapi.
Formålet med studiet var at:
undersøge effekten af et 6 ugers multimodalt gruppetræningsprogram som
supplement til standardbehandling med
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fokus på træthed, fysisk kapacitet, generelt
velbefindende, fysisk aktivitetsniveau og
livskvalitet blandt kræftpatienter i kemoterapi; sammenlignet med en kontrolgruppe
Der blev udvalgt kræftpatienter i kemoterapi med forskellige diagnoser, sygdomsstadier og forskellige kemoterapi regimer.
269 kræftpatienter deltog. 27 % mænd, 73 %
kvinder, gennemsnitsalder 47 år (20-65 år),
21 forskellige diagnoser (25 patienter med
æggestokkekræft og 6 med livmoderhalskræft), 59 forskellige kemoregimer, 50 %
med rest sygdom, 50 % uden restsygdom.
Der blev lavet interviewundersøgelser,
gruppeinterview, individuelle interview,
kropsdagbog, deltagerobservation samt
div. spørgeskemaer, fysiologiske test, konditionsmåling mm.

Resultater viste klart et billede af:
Reduceret træthed, reduceret depression,
øget fysisk funktion, øget energi, øget fysisk
og emotionelt velbefindende, øget kondition, øget muskelstyrke samt øget fysisk
aktivitetsniveau; og at, uanset om man får
forebyggende behandling eller ej, så kan
man profitere af behandlingen.
Kemotræthed blev vendt til fysisk naturlig
træthed og bedre søvn. Flere gav udtryk for,
at de fik ændret deres handlekompetancer,
og at de selv var begyndt at være mere
aktive. Bivirkninger var der stadig, men de
fyldte mindre. Der opstod hos mange en følelse af fællesskab ved at deltage i projektet.
Du er deltager og motionist - ikke patient.
Der er fokusering på kropslige ressourcer –
ikke kropslig svaghed. Og træningsmiljøet
” Selvom du er i kemoterapi, er du sund”
giver deltagerne en positiv tilgang.

I dag tilbydes Krop & Kræft træningsforløb 10 steder i landet.

Der testes styrke og kondtion
ved opstart og afslutning.

• Fredag – fysisk træning 1 ½ time, afspænding ½ time samt massage ½ time

Århus universitetshospital, Ålborg universitetshospital, Hernings sygehus, Vejle
sygehus, Odense universitetshospital,
Sydvestjysk sygehus- Esbjerg, Sygehus
Sønderjylland-Sønderborg, Herlev hospital, Bornholms Hospital, Rigshospitalet.

Der er altid en sygeplejerske og fysioterapeut til sted under træningen.

Dagen startes altid med opvarmning,
ofte div. sjove lege/spil i fællesskab.
Kardiotræning foregår ofte på cykler med
intervaltræning. Så er der styrketræning i
6 forskellige maskiner.

Kriterierne for at deltage er;
• God performance (WHO 0-1)
• Modtaget første serie kemoterapi
• Alder fra 18 år
• Normalt blodtryk og puls
• Ingen klinisk symptomgivende hjertesygdom

Indholdet af træningen består af høj og
lav intensiv fysisk træning med kardiovaskulær træning samt styrketræning,
kropsbevisthedstræning, massage og
afspænding.

Sygeplejerske i afd. kan udlevere folder,
samt mundtlig information og tilmelding
kan også ske via direkte kontakt til de
enkelte Krop & Kræft teams.
Der er 8-16 deltager på hvert hold. Der
trænes i 9 timer pr uge i 6 uger, fordelt på
4 dage om ugen

Alle får målt blodtryk og temperatur
ved hvert fremmøde inden højintens
træning.

Ugeskema kan se sådan ud.
• Mandag - fysisk træning 1 ½ time samt
afspænding ½ time

I København og Herlev er der tilbud
om 3 mdr. gratis træning efterfølgende
i bl.a. Fitnesscenter Charlottehaven på
Østerbro.
Der har været et paradigmeskift i Danmark. I dag skal man undgå inaktivitet.
”Ingen mennesker, der har haft kræft eller
er i behandling for kræft, bør være fysisk
inaktive” - American College of Sports
Medicine

• Tirsdag – kropsbevidsthed 1 ½ time,
afspænding ½ time, samt massage ½ time
• Onsdag – fysisk træning 1 ½ time samt
afspænding ½ time

KIU – Kræft i underlivet | side 59

DGCG-KIU SYMPOSIUM

ACROBATIC har afholdt sit første
internat for CFA1, som fandt sted på
Hotel Vejlefjord den 2. og 3. maj 2022,
med støtte fra DCCC.

Hvad er
ACROBATIC?
Et nyt nationalt forskningscenter har i 2022 taget sine første fælles
skridt på tværs af kræftkirurgien. Dansk Forskningscenter for
Kræftkirurgi, ACROBATIC, vil løfte kirurgien for de fleste kræftformer og fremme samarbejde og deling af ’know-how’ mellem de
forskellige dele af et kræftforløb. Et fokus på udvikling af kræftkirurgien har længe været efterlyst i kirurgiske kredse, og nu er centret
en realitet.
Centrets leder er professor og overlæge Lene Hjerrild Iversen.
Projektet er bl.a. støttet af Kræftens Bekæmpelse.

Referenten har selv deltaget i et Krop & Kræft forløb. Under 1. linje behandling var det desværre aflyst pga. Corona. Men jeg kom med, da jeg
senere fik tilbagefald. Oplevede klart, at bivirkninger fra kemo blev mindre, samt de dage med træning var søvnen bedre og deraf den næste
dag mere overskud. Har i dag fået 4 træningspartnere, som jeg mødte på holdet, og vi fortsætter med at træne et par gange om ugen med
samme intensitet. Så kan klart anbefale at deltage i et Krop & Kræft forløb.

Med i styregruppen for Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi
sidder der repræsentanter fra seks forskellige kræftformers patientforeninger. De 6 patientforeninger repræsenterer patienter med
prostatakræft, tarmkræft, blærekræft, lungekræft, æggestokkræft
samt senfølger efter kræft. De har via organisationen et direkte
indblik i, hvad der foregår i kirurgien – og kan derved orientere
patienterne i deres bagland. Desuden har de også muligheden for
at tage fokusområder med fra deres kreds og fremlægge dem for
styregruppen til diskussion.
På kick-off mødet den 21. april blev ACROBATIC’s opbygning,
kliniske fokusområder og udvalgte protokoller gennemgået, og
de nationale infrastrukturer, Videnscentret, Forretningsudvalget,
interessenterne; DCCC (Danish Comprehensive Cancer Center), de
11 DMCG’er (Danske Multidisciplinære Cancer Grupper), den internationale bestyrelse og patientrepræsentanterne samt støttemuligheder blev præsenteret.
Kick-off mødet sparkede herved samarbejdet på tværs af kræftformer og lægelige specialer i gang med dét formål at helbrede flere
kræftpatienter og forbedre livskvaliteten efter kræftoperation ved
at udvikle og forbedre kirurgiske metoder og styrke kræftpatienter,
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så flere bliver i stand til at tåle en kræftoperation. Et af fokusområderne er æggestokkræftpatienter.
Hvad betyder det for æggestokkræftpatienterne?
Ældre æggestokkræftpatienter får ofte ikke foretaget den livsvigtige
operation i forbindelse med førstelinje behandling. Lægerne synes
at være mere forsigtige, når det er en ældre patient, som måske
ikke er i så god fysisk stand. Man ønsker derfor at præhabilitere
patienten før operationen. Ofte gives der nemlig først 3 gange kemo
og dernæst operation. Efter operationen gives der igen 3 gange
kemo. Det er i tiden før operationen, at man ønsker at præhabilitere
patienten, så hun har større chancer for at kunne tåle operationen
og komme godt ud på den anden side.
Der var over 40 deltagere med repræsentanter fra 6 DMCG’er (Danske Multidisciplinære Cancer Grupper) til stede, som deltog aktivt
i diskussioner og debatter efter præsentationer om internatets tre
hovedpunkter: screeningsværktøjer, interventioner og endepunkter. Der var også patientrepræsentanter fra flere patientforeninger
til stede, bl.a. Birthe Lemley fra KIU og Jette Lyngholm fra Tarmkræftforeningen.
Internatet afsluttedes med en workshop, som havde til formål at
forfine de eksisterende protokoller, samt at opnå enighed om de
tre ovenfor anførte hovedpunkter, der kan gå igen i alle protokoller,
som tillæg til eksisterende værktøjer.
Deltagerne ønskede internatet gentaget om et år.
Du kan læse mere her: https://www.dccc.dk/projekter--netvark/
prahabilitering-af-skrobelige-patienter-for-kraftkirurgi/
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UDDRAG AF ET DEBATINDLÆG BRAGT I
INFORMATION DEN 2. APRIL 2022

procent af verdens samlede forskningsmidler. Det betyder, at mænd favoriseres
i næsten tre fjerdedele af de tilfælde, hvor
en sygdom primært rammer det ene køn.
Dette kan enten skyldes, at kvindesygdomme underfinansieredes, eller ved at
mandesygdomme overfinansieres.

I Danmark dør kvinder
af æggestokkræft,
fordi behandlingen
ikke prioriteres
Under denne overskrift bragte Information
en Kronik den 02. april 2022 skrevet af
Lotte Holck og Birthe Lemley, begge medlemmer af bestyrelsen af KIU. Anledningen
var Sundhedsprofilen 2021 dokumentation af, at uligheden i sundhed stiger i
Danmark. Med eksemplet æggestokkræft
viser vi, hvordan særligt Medicinrådets
beslutninger medvirker til at øge uligheden
ved at afvise dyr medicin, som så kun bliver
de mest velhavende forundt.
Vi bringer her uddrag fra artiklen, men
du kan læse den fulde artikel her: https://
www.information.dk/debat/2022/04/
danmark-doer-kvinder-aeggestokkraeftfordi-behandlingen-prioriteres
”Sundhedsprofilen 2021 viser, at ulighed i sundhedsvæsenet er et stigende
problem. Personer med kort uddannelse
rammes dobbelt så ofte af langvarig
sygdom end personer med en lang videregående uddannelse. I alt har 36 procent
af danskerne én eller flere langvarige
sygdomme eller helbredsproblemer, og
andelen falder med stigende uddannelsesniveau fra 51 procent blandt personer
med grundskole som højst gennemførte
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uddannelsesniveau til 27 procent blandt
personer med en lang videregående uddannelse.
Denne tendens går igen inden for kræftbehandlingen. I 2019 dokumenterede
Kræftens Bekæmpelse, at blandt patienter, der fik deres diagnose i perioden
2005-2009, var 53 procent af dem med
de laveste indkomster i live efter fem år,
mens dét gjaldt for 69 procent af dem med
de højeste indkomster. Uligheden går
også igen i statistikken for kræftsyge børn,
hvor forskning flere gange har vist, at børn
af ressourcesvage forældre har ringere
sandsynlighed for at overleve kræft.
Sundhedsminister Magnus Heunicke (S)
reagerede med forfærdelse på undersøgelsen fra 2019. Til Kristeligt Dagblad sagde han: »Ulige vilkår er den værste uretfærdighed, der findes i vores samfund.
Betonarbejderen og kassedamen bør
have samme muligheder som advokaten
og lægen. Ikke mindst når alvorlig sygdom
rammer.« Men siden 2019 er uligheden
steget, og regeringens nye sundhedsudspil kritiseres netop for ikke i tilstrækkelig
grad at bekæmpe ulighed i sundhed.”

En overset kvindesygdom
Vi går videre i artiklen med at give eksemplet æggestokkræft, som vi oplever,
er en overset kvindesygdom. Men vi er
ikke alene! Dagens Medicin fremlagde
tal for kønslig ulighed i bl.a. kræftbehandling i et særnummer i forbindelse
med kvindernes kampdag 8. marts
2022. Så følelsen af ulighed inden for
behandling af æggestokkræft kan altså
tilskrives et manglende fokus på kvindesygdomme generelt (se særnummer
https://dagensmedicin.dk/nyhedsbrev/
opgoer-med-mandlig-bias-millioner-paavej-til-forskning-og-udvikling-i-kvindesygdomme-hver-sjette-nyuddannedelaege-har-vaeret-udsat-for-uoensket-seksuel-opmaerksomhed-pukkelafviklingwho-takes/).
Dagens Medicin referer til, hvordan en
opgørelse fra Forbes, viser, at kun fire
procent af verdens samlede forskningsmidler går til forskning og udvikling
af teknologi og behandlingsmetoder
inden for kvindesygdomme og kvinders
helbred. Dette skal sammenlignes med,
at kun én enkelt type mandesygdom,
nemlig prostatakræft, tildeles hele to

Vi, som patienter med æggestokkræft,
føler os ofte ikke prioriteret i de eksisterende behandlingstilbud. For manges
vedkommende så har behandlingen ikke
udviklet sig de sidste årtier, og vi bliver
populært sagt behandlet med ”gift og
kniv”. Medicin udviklet for at undgå tilbagefald – Parp-hæmmeren Niraparib som
er såkaldt ’vedligeholdelsesmedicin’– er
kun godkendt af Det Danske Medicinråd
til en effektiv behandling til 50 procent
af patienterne med æggestokkræft med
tilbagefald. Og vi mener, det er af økonomiske årsager.
”Medicinrådet blev nedsat af Sundhedsministeriet i 2016, som samtidig udgav
sine syv principper for prioritering. Det
syvende princip lyder blandt andet,
at »der skal sikres lige adgang for både
store og små patientgrupper«, og at det
skal »være muligt ud fra en konkret
lægefaglig vurdering at behandle med
lægemidler, som er afvist til standardbehandling«. Dette princip burde give
lægen ordinationsret – men det sker bare
sjældent i praksis. Er hospitalets budget
trængt, kommer lægen ikke igennem
med sit ønske. I alle regioner findes dertil
regionale lægemiddelkomiteer, som også
skal godkende ordinationsanmodninger,
hvilket vores medlemmer fortæller os
ofte ikke sker, hvis Medicinrådet allerede
har sagt nej.”
Så æggestokkræft er altså et konkret
eksempel på, hvordan Medicinrådet
øger ulighed i kræftbehandling i Danmark. ”Hvert år får over 550 danske
kvinder konstateret æggestokkræft. 70
procent får diagnosticeret æggestokkræft
i de sene stadier, når canceren har spredt
sig til andre organer, og derfor er svær
at få bugt med. 80 procent af æggestokkræftpatienterne, som er diagnosticeret i
de sene stadier, får tilbagefald af sygdommen ofte allerede inden for to år, og 81
procent af disse kvinder er døde inden
for de første fem år efter diagnosen. Danmark har verdens næsthøjeste forekomst

af æggestokkræft, som er den femte mest
dødelige sygdom for danske kvinder. Vi
har alle mulige gode grunde til at prioritere diagnosticering og behandling af
æggestokkræft.”
Danmark sakker bagud på overlevelse
Vi mener, at den høje dødelighed blandt
æggestokkræftpatienter i Danmark
blandt andet kan skyldes de ganske få behandlinger, vi tilbydes ud over kemoterapi og operation (gift og kniv). Vi ved, at
udlandet har oplevet positive resultater
med brugen af PARP-hæmmeren Niraparib, som er godkendt af Det Europæiske
Lægemiddelagentur som vedligeholdelsesbehandling til alle patienter med aggressiv (high-grade) serøs æggestokkræft.
PARP-hæmmeren Niraparib anvendes
til effektiv behandling i de fleste vestlige
lande, som vi normalt sammenligner os
med. Niraparib er bl.a. standardbehandling i vores nabolande Tyskland, Sverige
og Norge. Og det giver meget optimistiske
resultater:
”Ifølge en opgørelse fra amerikanske
National Cancer Institute er andelen af
kvinder, der lever med æggestokkræft,
steget med 33 procent, siden man i USA
begyndte at behandle alle æggestokkræftpatienter med PARP-hæmmere.
Denne fremgang i overlevelse har vi desværre ikke nydt godt af i Danmark ifølge
førende overlæge i onkologi på Rigshospitalet, Mansoor Mirza. Medicinrådet
har som sagt kun godkendt Niraparib til
de 50 procent af patienterne, som vurderes at have størst effekt af behandlingen.
Dette til trods for, at tal fra udlandet viser,
at alle æggestokkræftpatienter potentielt
kan have god effekt og derfor længere
overlevelse med en PARP-hæmmer.
Danmark sakker simpelthen bagud på
overlevelse i forhold til de lande, som vi
normalt sammenligner os med.”
Medicinrådet øger uligheden i sundhed
Hvis man møder man begrænsninger
fra det offentlige, så det bliver det ofte
kendskab til alternativer, betaling til
private sundhedsforsikringer, formue,
personligt overskud og så videre, der bestemmer, om man kan overleve kræften.
Hvis man er en ressourcestærk patient,
kan man rejse til udlandet og købe sig
til den behandling, som ikke tilbydes én

i Danmark. Alternativt kan man betale
prisen for behandling på danske privathospitaler. Dette favoriserer de mest
ressourcestærke borgere, og kan forklare
den stigende ulighed inden for bl.a. kræftbehandling i sundhedsvæsenet.
”Det gælder ikke kun for æggestokkræftpatienter. Hverken immunterapi
med Dostarlimab til behandling af livmoderkræftpatienter eller livsforlængende behandling med Trastuzumab
deruxtecan til kvinder med metastatisk
brystkræft slap igennem Medicinrådet.
Derfor kan disse patientgrupper blive
tvunget til at købe behandling i udlandet
eller i privat regi – altså, hvis de har råd.”
Derfor mener vi ikke det lykkedes med
regeringen sundhedsudspil fra foråret
2022 at tæmme uligheden i sundhed,
blandt andet fordi Medicinrådets rolle
slet ikke er i spil. Medicinrådet blev i
sin tid sat i verden for at spare penge.
Og måske også med det uudtalte håb
om at få ressourcestærke patienter til
at anvende privathospitaler eller købe
sig til behandling i udlandet, for at spare
statslige kroner på det offentlige sundhedsvæsen. Vi kan i hvert tilfælde se,
at der sker en voldsom vækst i private
sundhedsforsikringer tillige med den
veldokumenterede stigende ulighed i
sundhedsvæsenet. Vi vil derfor på det
kraftigste opfordre Sundhedsministeren
til kritisk at vurdere Medicinrådets rolle
for at komme det, han selv betegner som
»den værste uretfærdighed, der findes i
vores samfund«, til livs.
”I tilfældet æggestokkræft bør Medicinrådet tage sit eget syvende princip i betragtning i vurderingen af PARP-hæmmere,
da der er tale om et lægemiddel, som kan
forlænge livet for kvinder, der ellers vil
lide en smertefuld og ualmindeligt tidlig
død. Det giver økonomisk set ikke mening at afholde æggestokkræftpatienter
fra at få en PARP-hæmmer, som indtages
i hjemmet som kapsler. Det må være
dyrere, at æggestokpatienterne er i gentagne kemoforløb, som kræver hospitalsbehandling og har store følgevirkninger
for blandt andet helbredet – og som ofte
ender i alt for tidlig død med konsekvenser for børn, partnere og pårørende.”
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Opslagstavlen
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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Næstformand
Gitte Kühne Plambek
Mellemtoften 4
4040 Jyllinge
Tlf.: 30740216
gplambek@hotmail.com
Æggestokkræft

Næstformand Lotte Holck
Langagervej 14
2500 Valby
Tlf. 29 29 07 24
lotte@kiuonline.dk
Æggestokkræft

SUPPLEANTER
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

Gillian Dianna Godette
Bestyrelsesmedlem
Olaf Rudes Vej 34, st. tv.
8270 Højbjerg
Mobil: 20323872
Mail: gdg63@hotmail.com
Æggestokkræft

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

Helle Nørup
Bestyrelsesmedlem
Kongshvilebakken 7
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 20 32 80 20
Æggestokkræft

Ulla Juul Christensen
Bestyrelsesmedlem
Lodsvej 51
5270 Odense N
Tlf.: 51 28 99 44
ulla@kiuonline.dk
Æggestokkræft

Stella Østerhaab
Bestyrelsesmedlem
Lilleåvej 31, Råsted
7500 Holstebro
Tlf. 2267 7500
stella@kiuonline.dk
Æggestokkræft
Tine Hjort
Bestyrelsesmedlem
Eremitageparken 243
2800 Lyngby
Mobil: 61 78 74 20
Mail: hjortvictor@gmail.com
Æggestokkræft

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

Anette Bruun
Tornhøjvej 112
8260 Viby J
Mobil: 29 29 39 45
Mail: anetteknu@gmail.com
Æggestokkræft

Elizabeth
Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
Paul-Petersensvej 8
Tlf.: 21 14 37 27
2820 Gentofte
elizabeth@kiuonline.dk
Æggestokkræft
Mette Gert Clarup
Højbovej 7
6000 Kolding
Mobil: 26 52 21 31
Mail: metteclarup
@gmail.com
Æggestokkræft
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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
Nymarksvej 25
8722 Hedensted
Tlf. 51 70 87 83
lene.middelhede@gmail.com

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

Charlotte Dybvik-Nielsen
Ellebjergvej 4
4000 Roskilde
Tlf.: 40823931
E-mail: dybvik@c.dk

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

Heidi Andreassen
Værmlandsvej 1
3700 Rønne
Tlf. 56 95 19 71
hra@post10.tele.dk

Kolofon
– KIUBLADET
KIUBLADET udgives af:
KIU – patientforeningen
Kræft i underlivet
Oplagstal: 2000 stk.
Deadline for næste nummer af
KIU-bladet er 5. december 2022
Redaktion:
Formand Birthe Lemley
Vikingevej 11
3630 Jægerspris,
Tlf. 40 87 28 09
E-mail: formand@kiuonline.dk
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Dorte Blou
Krogholmen 7,
2840 Holte
Tlf. 42 15 75 / 30 11 25 75
dorte@blou.dk

Helle Nørup
Kongshvilebakken 7
2800 Kongens Lyngby
Tlf: 20 32 80 20
naestformand@kiuonline.dk
VULVACANCER
Henriette Høeg
Gillesager 34
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
Kontakt redaktionen:
E-mail: formand@kiuonline.dk
Stof til KIU- bladet og
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Stof til KIU-bladet og KIUs hjemmeside
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Tryk: Digitalhuset, Vejle
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benytte de indsendte råd.
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Netværksmøder i
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HERLEV
Kræftrådgivningen i Herlev
Borgmester Ib Juuls vej 2
2730 Herlev

ÅRHUS
Kræftrådgivningen i Århus
Kræftpatienternes Hus Heimdal
Peter Sabroesgade 1, 8000 Århus

AALBORG
Kræftrådgivningen i Aalborg
Steenstrupsvej 1
9000 Aalborg

19. september 2022
Mandag den 19. september kl. 17:00
holder vi et fællesmøde med de andre
patientforeninger.
Emnet er:”Sammen om valg”
Endelig har vi patienter fået eller får en
mulighed for at være med i beslutningerne om valg i egen behandling.
Kom og hør hvad, hvornår og hvordan du
kan få medindflydelse i dit eget behandlingsforløb.

Tirsdag den 9. august 2022
kl. 16.30 – 19.30. Emnet er Afspænding
med instruktør Caroline Wenzelsen og
samtale.

31. august
kl. 17:00-19:00 er der et fællesmøde med
andre patientforeninger om emnet:
Sammen om Valg.
Det handler om medbestemmelse i egen
behandling, hvad kan jeg være med til at
bestemme og hvordan?
”Center for Medbestemmelse” kommer
og fortælles os om dette vigtige emne.
Adressen er Kræftrådgivningen, Steenstrups vej 1, 9000 Ålborg. Tilmelding senest 17. august til hellenoerup@hotmail.
com.

Det er Center for Fællesbeslutningstagning, som kommer og informerer os.
Tilmelding er nødvendig senest den 5.
september til herlev@cancer.dk eller på
70202655.
8. november 2022
Tirsdag den 8. november kl. 16:30-18:00
kommer overlæge Mansoor Raza Mirsa
fra Rigshospitalet i netværksgruppen.
Mansoor vil fortælle om sit arbejde, nye
forsøg og de nyeste behandlingsformer.
Af hensyn til indkøb er tilmelding
nødvendig senest den søndag den 6.
november til herlev@cancer.dk eller på
70202655.
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.rosendal@hotmail.dk.

Tirsdag den 11. oktober 2022
kl. 18.30 – 20.30. Emnet er Kost ved diætist Henriette Estrup Dideriksen.
Tirsdag den 13. december 2022
kl. 16.30 – 19.30. Emnet er Julehygge (Birthe Lemley kommer til julehygge)
Odense
Kræftrådgivningen i Odense
Kløvervænget 18 B, 5000 Odense C
29. september
kl. 16:30-18:30 holder vi et møde med emnet: Sammen om valg eller medbestemmelse i ens eget behandlingsforløb.
Hvad er det, som jeg kan være med til at
bestemme og hvordan?
”Center for Medbestemmelse” kommer
og fortælles os om dette vigtige emne.
Vi vil være sammen med medlemmer
fra de andre Patientforeninger under
Kræftens Bekæmpelse.
Vi mødes hos Kræftrådgivningen på
Kløvervænget 18, 5000 Odense.
Tilmelding er nødvendig senest 17. september på hellenoerup@hotmail.com
12. november
Skal vi på udflugt til Det nye H.C. Andersens Hus.
Vi mødes ved museet kl. 12:50. Adressen
er H.C. Andersen Haven 1, 5000 Odense
Vi skal på besøg i det helt færdige museum. Også her er tilmelding nødvendig
senest den 30. oktober til hellenoerup@
hotmail.com

10. oktober
Kl. 18:00 skal vi på besøg i forretningen
Lundtoft, Slotsgade 2, Ålborg.
Her skal vi se på lækkert dametøj.
17. november
Kl. 17:00-20:00 kommer psykolog Maren
Moltsen hos os i Kræftrådgivningen, hvor
Maren holder et lille oplæg og hvor vi
kan stille spørgsmål. Adressen er Kræftrådgivningen, Steenstrups vej 1, 9000
Ålborg.
Af hensyn til indkøb er tilmelding
nødvendig senest dagen før møderne på
hellenoerup@hotmail.com
Husk også at tjekke kalenderen på KIUs
hjemmeside www.kiuonline.dk for
tilmelding og evt. ændringer.
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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:
Oplysningerne sendes pr. e-mail til
KIUs administrator Birgit Danielsen
på info@kiuonline.dk
Du kan også ringe til Birgit på 22 59 41 72.
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 .

