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VELKOMMEN

Velkommen til Danske Kræftforskningsdage 2019
Vi har glædet os til, for andet år i træk, at byde velkommen til Danske Kræftforskningsdage. 
Interessen har været stor, og vi samler i år flere end 500 forskere, klinikere, patienter, 
patientforeninger og beslutningstagere inden for kræftforskning og  -behandling.  
Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og Danske Multidisciplinære Cancer Grupper 
(DMCG.dk) ønsker med Danske Kræftforskningsdage at skabe rammerne for mere 
vidensdeling og større samarbejde på tværs af faggrupper, specialer og regioner  
– til gavn for patienterne. 

Danske Kræftforskningsdage er en del af en samlet indsats, hvor DCCC og DMCG.dk i  
fællesskab arbejder for at forkorte vejen fra forskning til klinik på kræftområdet.  
Med dagene vil vi øge kendskabet til hinanden og bidrage til større indblik i sammenhængen 
mellem forskningen, det daglige arbejde i klinikken og patienternes oplevelse.

Kræftforskningsdagene er en anledning til at nedbryde barrierer, sætte det nationale 
samarbejde på dagsordenen og skabe nye netværk. Vi ser frem til at blive inspirerede både 
fra scenen, og når vi mødes til dialog omkring de mange posters, på markedspladsen og til 
alsidige workshops.

En stor tak til arrangementskomitéen for at sammensætte et fagligt stærkt program med 
fokus på at gøre viden og forskning tilgængelig. En særlig tak også til de workshopansvarlige 
for det store arbejde og til de inviterede oplægsholdere for engagementet. Vi ser frem til i  
fællesskab med jer at levere et inspirerende program til Danske Kræftforskningsdage 2019.
 
Del gerne jeres oplevelser fra dagene med #DKD2019 og #samarbejdeomkræft

Anne Bukh
Formand for DCCC
Koncerndirektør 
Region Nordjylland

Michael Borre
Formand for DMCG.dk
Professor, overlæge  
Aarhus Universitetshospital
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VELKOMMEN ARRANGEMENTSKOMITÉ

Cai Grau (formand) 
Professor, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Claus Lindbjerg Andersen 
Professor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Molekylær Medicinsk Afd., AUH

Henrik Ditzel 
Professor, forskningsleder, Onkologisk Afd., OUH og afdelingsleder, Cancer- og Inflamma-
tionsforskning, Institut for Molekylær Medicin, SDU

Henrik Møller 
Professor, epidemiolog (faglig leder), RKKP’s Videncenter, Afd. for Cancer og Cancerscreening

Inge Marie Svane  
Professor, overlæge, Onkologisk Afd., Herlev og Gentofte Hospital og direktør, CCIT-DK 

Ismail Gögenur  
Professor, overlæge, Kirurgisk Afd., Sjællands Universitetshospital og leder, Center for  
Surgical Science

Jens Overgaard  
Professor, Afd. for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital

Karina Dahl Steffensen 
Professor, overlæge, Onkologisk Afd., Vejle Sygehus og leder, Center for Fælles 
Beslutningstagning, Region Syddanmark

Kirsten Grønbæk 
Professor, Københavns Universitet, BRIC og overlæge, Klinik for Blodsygdomme, 
Rigshospitalet 

Lene Hjerrild Iversen 
Professor, Aarhus Universitet og overlæge, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Morten Ladekarl
Professor, Aalborg Universitet og overlæge, Onkologisk Afd., Aalborg Universitetshospital

Randi Munch Krogsgaard 
Patientrepræsentant, Styregruppen i DCCC, cand. psych. og projektleder i Biopeople

Susanne Oksbjerg Dalton  
Professor, Klinisk Onkologisk Afd. og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital, 
Københavns Universitet og overlæge, Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter



4

09:00-09:15 
Velkommen
Ved Michael Borre, formand for DMCG.dk og Anne Bukh, formand for DCCC

09:15-10:30
I: Cancer care for the ageing population 
Moderator: Henrik Møller
• The impact of comorbidity on cancer care and outcomes
 Professor Diana Sarfati, University of Otago, Wellington, New Zealand
• Geriatric oncology: Geriatric assessment, frailty and interventions
 MD, geriatrician Cecilia Lund, Herlev Hospital
• Status: Elitecenter Agecare and ongoing national initiatives: Optimised treatments  
     and biomedicine 
 Professor Henrik Ditzel, University of Southern Denmark, Odense, Denmark 

10:30-11:00 
Formiddagspause

11:00-12:30
II: Aktuel dansk kræftforskning i rampelyset
Moderator: Claus Lindbjerg Andersen
• Foton- eller protonstråler til patienter med hoved-halskræft?
 Jeppe Friborg, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
• CT-guidet kryoablation af nyrekræft
 Louise Aarup Duus, Radiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital 
• Blodprøvebaseret risikostratificering efter kræftbehandling
 Thomas Reinert, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
• Værdien af PET/CT og blodprøver til opfølgning af patienter behandlet for lungekræft 
 Kristin Skougaard, Afd. for Kræftbehandling, Herlev Hospital
• Proteinindtag og muskelmasse hos patienter med lungekræft 
 Randi Tobberup, Center for Ernæring og Tarmsygdomme, Aalborg Universitetshospital
• Får immigranter i Danmark specialiseret palliativ indsats? 
 Mathilde Adsersen, Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
• Førtidspensionsreformen i 2013 og dens konsekvenser for kræftpatienter
 Christina Malmose Stapelfeldt, DEFACTUM, Region Midtjylland

PROGRAM – TORSDAG DEN 29. AUGUST 2019
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12:30-14:00
Postersession og frokost
Introduktion ved Jens Overgaard. Se oversigt over posters på side 6 og 7

14:00 -15:30 
III: Patientinddragelse og fælles beslutningstagning – hvordan behandler  
vi kræft på patientens præmisser?
Moderator: Susanne Oksbjerg Dalton
• Hvad er fælles beslutningstagning for en størrelse? 
 Karina Dahl Steffensen, professor, overlæge, Center for Fælles Beslutningstagning,  
 Region Syddanmark
• Fælles beslutningstagning – flytter det noget? 
 Karina Olling, sygeplejerske og daglig leder af Center for Fælles Beslutningstagning,  
 Region Syddanmark
• Hvilke forventninger har sundhedsvæsenets patienter til fælles beslutningstagning? 
 Patientdeltagere: Mona Muusman Pedersen, formand for Patient- og Pårørenderådet for  
 kræftområdet, Vejle Sygehus, Jesper Brunholm, Prostatakræftforeningen og Inge Halmø. 
 Interviewer: Randi Krogsgaard
• Implementering af Fælles Beslutningstagning – er det realistisk og hvordan?  
 Dorthe Crüger, ledelsesambassadør for offentlig ledelse (Regeringen, KL og  
 Danske Regioner) og speciallæge i klinisk genetik, ph.d. 
 
15:45-17:15
Workshops (A-F)
Ved Cai Grau, formand for arrangementskomitéen. Se oversigt på side 8 og 9
  
16:00 - 17:30
Populærvidenskabeligt foredrag: Stråleterapi – skånsom kræftbehandling 
med store fremtidsperspektiver (G) 
Lokale 1, stueetagen

19:30-21:00
Netværksmiddag
H.C. Andersen Hotel, kælderen

PROGRAM – TORSDAG DEN 29. AUGUST 2019
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POSTERS – TORSDAG DEN 29. AUGUST

STORE SAL

INDSKRIVNING

SCREENING #157-167

CLINICAL TRIALS #31-45

PATIENT INVOLVEMENT #124-148

PALLIATION AND PSYCHOSOCIAL SUPPORT #149-156

TREATMENT MORBIDITY AND LATE EFFECTS #104-123

CLINICAL EPIDEMIOLOGY AND DATABASE RESEARCH # 46-75

STUEETAGEN

STORE SAL
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FØRSTE SAL

EMERGING TREATMENTS #76-103

PERSONALISED MEDICINE, BIOMARKERS AND DIAGNOSTICS #1-30
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A: Den gode MDT-konference – hvor er vi, og hvordan arbejder vi med 
den?
ODEON, første sal, lokale 107

Denne workshop har fokus på indhold, organisation og brugeropfattelse af MDT-konferen-
cen. Deltagerne vil aktivt blive inddraget gennem spørgsmål og debat. Når du går hjem, har 
du forhåbentlig gode idéer til din egen MDT -konference eller også har du fået bekræftet, 
at din model bare er den bedste. Aktører bag DMCG.dk’s vejledning for MDT-konferencer, 
vindere af ”Den Gyldne Skalpel” for kræftpakke og MDT 2017 vil indgå i talerække og panel.

B: Patient Reported Outcome (PRO) – hvordan og hvornår?
Koncerthuset, lokale Pro Musica 

Workshoppen har fokus på erfaringer med og implementering af Patient Reported Outcome 
(PRO) i en dansk kontekst. På workshoppen præsenterer vi erfaringer fra den daglige klinik 
med brug af PRO. Workshopdeltagerne får mulighed for at fokusere på PRO til proaktiv 
symptomhåndtering eller til håndtering af senfølger. Deltagerne bliver introduceret til  
redskaber og vil aktivt blive inddraget gennem små øvelser, som kan hjælpe dem med at 
implementere PRO på kræftområdet.

C: Kan vi øge sammenhængen mellem kliniske retningslinjer og de 
kliniske kvalitetsdatabaser?
H.C. Andersen Hotel, lokale B+C 

Formålet med workshoppen er at sætte fokus på mulighederne for i højere grad at un-
derstøtte en evidensbaseret kvalitetsudvikling gennem kobling af kliniske retningslinjer og 
kvalitetsdatabaser. På workshoppen belyser vi, hvordan sammenhæng mellem evidens-
baserede faglige anbefalinger og løbende monitorering kan bidrage til, at patienterne får 
behandling af høj og ensartet kvalitet. Vi diskuterer, hvem der kan gøre noget for at øge 
sammenhængen mellem retningslinjer og databaser, herunder om der er uudnyttede mu-
ligheder, særlige udfordringer og oplagte handlinger, der skal iværksættes. 

WORKSHOPS – TORSDAG DEN 29. AUGUST 
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WORKSHOPS – TORSDAG DEN 29. AUGUST 

D: Tidlig diagnostik – hvordan kommer vi hurtigere fra start?
Koncerthuset, lokale K4

Tidlig diagnosticering af de store cancersygdomme starter i almen praksis eller i et 
screeningsprogram. Workshoppen giver indblik i forskellige synsvinkler og procedurer for 
implementering af nye diagnostiske tests i almen praksis eller i screeningsprogrammer i 
Danmark og smagsprøver på hvilken ny viden, der er i pipeline til at blive implementeret i de 
kommende år bl.a. tidlig diagnostik af og screening for lungecancer.

E: Flere kliniske studier – hvad skal der til?
Koncerthuset, lokale K3

Workshoppen vil fokusere på, hvordan vi kan starte flere kliniske studier i Danmark. Dette vil 
ske med udgangspunkt i, hvad der har virket godt i allerede vellykkede studier. Hvad skal der 
til fra idé til inklusion af patienter og derpå til færdig opfølgning i kliniske studier, og hvordan 
skaber man muligheden for, at det bliver en realitet? Desuden vil workshoppen fokusere på, 
hvorledes translationel forskning på en fornuftig måde implementeres i de kliniske studier. 

F: Slip din viden løs – god forskningsformidling i praksis
ODEON, anden sal, lokale 208-209

Workshoppen har fokus på praktiske råd til, hvordan man kan arbejde med formidling af sin 
forskning med tanke på målgruppen. Der introduceres nogle basisværktøjer, som deltagerne 
skal arbejde med i små øvelser undervejs, og vi diskuterer, hvordan man kan kaste sig ud i 
formidlingen uden at skulle gøre alt muligt på en gang – en slags personlig kommunikations-
strategi. Workshoppen vil også berøre, hvorfor man som forsker skal bruge tid på den slags.
 
G: Stråleterapi – skånsom kræftbehandling med store 
fremtidsperspektiver
ODEON, stueetagen, lokale 1. Bemærk, at foredraget starter kl. 16.00

Foredraget vil give dig viden om hvad strålebehandling er, hvad det kan bruges til, og 
hvordan det foregår. Du vil høre, hvordan patienternes deltagelse i kliniske studier hjælper 
til at udvikle strålebehandlingen, og der vil være indtryk fra patientens side. Desuden vil de 
nyeste behandlingsformer med partikelbehandling og MR-acceleratorer, der er taget i brug 
i Danmark inden for det seneste år, blive præsenteret. Der vil til sidst være mulighed for at 
stille spørgsmål til oplægsholderne.
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08:30-08:35
Velkommen
Ved Cai Grau, formand for arrangementskomitéen

08:35-10:00
IV: Personlig og målrettet kræftbehandling – hvor langt er vi, og hvad er 
der på vej?
Moderator: Kirsten Grønbæk
• Kan vi forebygge eller udskyde udviklingen af leukæmi?  
 Kirsten Grønbæk, professor, overlæge, Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet   
 og Biotech Research and Innovation Centre, BRIC
• Hvorfor er personlig medicin særligt vigtigt til børn med kræft?
 Kjeld Schmiegelow, professor, overlæge, BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
• Personlig kirurgi baseret på en ”patients like me”-platform 
 Ismail Gögenur, professor, overlæge, Kirurgisk-Gastroenterologisk Afdeling,    
 Sjællands Universitetshospital, Køge
• Genomisk profilering og eksperimentel kræftbehandling
 Kristoffer Staal Rohrberg, overlæge, ph.d., Fase 1 Enheden, Onkologisk Klinik,  
 Rigshospitalet og Morten Ladekarl, professor, overlæge, Onkologisk Afdeling, 
 Aalborg Universitetshospital

10:00-10:45 
Formiddagspause: Besøg markedspladsen
Se oversigt over stande på markedspladsen på side 12-13

10:45-12:00
V: Hvordan opsamler vi erfaringer og viden fra den daglige klinik til gavn 
for morgendagens patient?
Moderatorer: Inge Marie Svane og Lene Hjerrild Iversen
• Hvad har vi lært om screeningskvalitet fra screeningsprogrammet for tarmkræft?
 Morten Rasmussen, overlæge, ph.d., Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital
• Høj og ensartet behandlingskvalitet på tværs – systematisk indsamling af og opfølgning  
 på data fra den kirurgiske behandling og opfølgning ved modermærkekræft
 Lisbet Rosenkrantz Hölmich, overlæge, ph.d., Afdeling for Plastikkirurgi, Herlev Hospital

PROGRAM – FREDAG DEN 30. AUGUST 2019
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• Kan fase IV data danne grundlag for kvalitetsforbedringer i patientbehandlingen?  
 Hvilke erfaringer fra modermærkekræft kan med fordel anvendes på tværs af 
 områderne? Lars Bastholt, overlæge, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
• Brug af kliniske kvalitetsdata til gavn for morgendagens behandling  
 Jens Winter Jensen, direktør, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
 
12:00-13:00 
Frokost: Besøg markedspladsen 

13:00-13:15
VI: Uddeling af posterpriser 
Ved Claus Lindbjerg Andersen og Randi Munch Krogsgaard på vegne af 
bedømmelseskomitéen

13:15-14:30
VII: Afslutningsdebat – Forskningens og evidensens rolle i  
prioriteringsdebatten
Moderator: Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner 
• Helen Bernt Andersen, formand for Kræftens Bekæmpelse
• Henrik Ullum, formand for Lægevidenskabelige Selskaber
• Stephanie Lose, formand i Danske Regioner
• Jørgen Schøler Kristensen, formand for Medicinrådet
• Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og - politik, Syddansk Universitet
• Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen
• Ulrik Lassen, klinikchef, professor, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet 

14:30-14:45
Tak for denne gang
Ved Michael Borre, formand for DMCG.dk og Anne Bukh, formand for DCCC

PROGRAM – FREDAG DEN 30. AUGUST 2019
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MARKEDSPLADS – FREDAG DEN 30. AUGUST

STORE SAL
STORE SAL

STUEETAGEN

INDSKRIVNING

STAND PÅ MARKEDSPLADS
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MARKEDSPLADS – FREDAG DEN 30. AUGUST

1. Dansk Center for Partikelterapi

2. Quality of Life Research Center, Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

3. RBGB – Regionernes Bio- og GenomBank

4. DAHANCA – Dansk Hoved-Hals Cancer Gruppe 

5. MR-Accelerator, patient-individualiseret strålebehandling  ved Onkologisk Afdeling, OUH   

6. Afdeling for Folkeundersøgelser, Region Midtjylland 

7. Dansk Patologiselskab 

8. DSKO – Dansk Selskab for Klinisk Onkologi 

9. RKKP – Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram 

10. DMCG.dk – Danske Multidisciplinære Cancer Grupper 

11. Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet 

12. DMCG-PAL og Udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde (UTPS)  

13. Danmarks 3R-Center – under Miljø- og Fødevareministeriet

14. Bedre Viden om Senfølger – et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Senfølger  

       foreningen, tre nationale forskningscentre for senfølger og DCCC

15. DCCC Stråleterapi  – Nationalt forskningscenter for Stråleterapi

16. Patientforeningen Modermærkekræft

17. Patientforeningen Lungekræft 

18. Tarmkræftforeningen

19. Sammen om Valg – et initiativ under Kræftens Bekæmpelse om implementering af fælles       

       beslutningstagning i kræftforløb

20. Center for Kræftforskning – Kræftens Bekæmpelse
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DCCC – Danish Comprehensive Cancer Center
DCCC er et nationalt, forpligtende samarbejde om forskning og behandling på kræftområdet. 
DCCC understøtter, at kræftlæger og forskere på tværs af landsdele og institutioner deler ny 
viden og nye behandlingsmetoder hurtigere og mere systematisk, så vejen fra forskning til 
klinik forkortes. Alt sammen for at bidrage til en bedre kræftbehandling i Danmark.

DCCC arbejder for at skabe optimale forhold for dansk kræftforskning og  -behandling. Dette 
arbejde rammesættes af fire målsætninger, der driver DCCC’s aktiviteter og indsatsområder.

• Styrke det nationale samarbejde på kræftområdet på tværs af grundforskning, translationel  
   forskning, klinisk forskning og epidemiologisk forskning og det daglige kliniske arbejde
• Hurtig omsætning af forskningsresultater til klinisk praksis, så ny viden og nye behandlings- 
   metoder deles hurtigere og mere systematisk på tværs af landet
• Højne og ensarte kvaliteten i behandlingen på tværs af kræftforløb og  -områder
• Tiltrække eksterne forskningsmidler og ekspertise

Det er DCCC’s ambition at være comprehensive og dermed dække alle aspekter af kræft: 

• forebyggelse
• diagnostik
• behandling
• senfølger
• rehabilitering 
• palliation 

DCCC er etableret af Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner som en del af kræft-
plan IV ‘Styrket indsats på kræftområdet – patienternes kræftplan‘ og drives i et samarbejde 
mellem regionerne, de sundhedsvidenskabelige fakulteter og Kræftens Bekæmpelse. 

Læs mere på www.dccc.dk

ARRANGØRERNE
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DMCG.dk – Danske Multidisciplinære Cancer Grupper
Fagspecialister inden for over 20 kræftsygdomme har med afsæt i Kræftplan II de sidste 15 år 
organiseret sig multidisciplinært og nationalt. Hver DMCG har tre kerneopgaver: 

• udvikling og opdatering af kliniske retningslinjer
• monitorering og udvikling af kræftindsatsen med afsæt i kliniske kvalitetsdatabaser 
• understøttelse og koordinering af forskning på kræftområdet

De i alt 24 DMCG’er arbejder for at sikre alle kræftpatienter i Danmark patientforløb af høj 
og ensartet kvalitet samt bedst mulige livskvalitet. DMCG’erne fremmer kræftbehandlingen i 
Danmark ved at bringe den lægefaglige ekspertviden, kliniske indsigt samt indgående 
kendskab til kræftpatienters forløb og behandling i spil i det danske sundhedsvæsen. 

Sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper  - DMCG.dk  - udspringer 
af et ønske om at fremme vidensdeling og samarbejde på tværs af grupperne. Ikke mindst 
for at styrke forskningen på kræftområdet og bedre kunne producere, samle og formidle ny 
viden. DMCG.dk har tillige en række tværgående udvalg, der via fokus på blandt andet 
multidisciplinære team konferencer (MDT), tumorklassifikation (TNM), tværfagligt palliativt 
samarbejde og kliniske retningslinjer bidrager til ovenstående mål.

Samarbejde og synergi er afgørende for, at kvaliteten i kræftforløb kan forbedres. Vores øn-
ske om samarbejde rækker ud over egne rækker, og vi bistår gerne med rådgivning; hvis du 
har brug for pålidelig information om kræftbehandlingen i Danmark, formidler og sparrer vi 
med afsæt i vores medicinske faglighed – eller henviser til eksperter på området. Vi rådgiver 
også om forhold vedrørende den kliniske kræftforskning i Danmark.

Læs mere på www.dmcg.dk

ARRANGØRERNE




