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Formålsparagraf
Sammenslutningens formål er at varetage afdelingernes fælles klinisk onkologiske, videnskabelige samt uddannelsesmæssige interesser såvel nationalt
som internationalt.
SKA skal indsamle, koordinere og
formidle information om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til
medarbejderne i Sundhedsvæsenet og
til offentligheden, herunder patienter
og pårørende.
Desuden har SKA til formål at fremme samarbejdet imellem de deltagende afdelinger inden for videnskabelige
og uddannelsesmæssige aktiviteter;
og endvidere at standardisere og kvalitetssikre diagnostik, behandling, pleje
og kontrol af onkologiske patienter.
SKA organiserer efteruddannelseskurser inden for specifikke aspekter
af klinisk onkologi for medarbejdere
inden for sundhedsvæsenet og andre
personer med interesse for specialet.

2

Årsrapport 2013

SKA status 2013
2013 har været endnu et travlt år i SKA. På årsmødet i november 2012 afløste
overlæge Peter Michael Vestlev overlæge Niels Hollænder som formand for forretningsudvalget. I den anledning vil SKA benytte lejligheden til at takke Niels Hollænder for hans indsats gennem årene som formand. SKA har i løbet af 2013 etableret
et godt samarbejde med vores nye formand og ser frem til at fortsætte dette.
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged Hansen har taget en projektlederuddannelse i foråret 2013. Vi har også haft tid til at fejre to 25-års jubilarer: Informationsmedarbejder Bodil Diemer og kursussekretær Susanne Justesen. Begge blev
ansat på onkologisk afdeling, Finsen tilbage i 1988, og begge har ydet et stort
arbejde i løbet af de 25 år, som de skal have stor tak for. Desværre har vi måttet
sige farvel til projektsygeplejerske Jane Elze Sannung pr 1. november. Jane har
efter 5 år i SKA valgt at få nye udfordringer som kræftrehabiliteringskoordinator i
Hvidovre kommune. Jane har ydet en stor indsats under sin ansættelse i SKA, og
vi kommer til at savne hendes professionelle og kompetente tilgang til løsning af
projekter og opgaver og hendes varme personlighed.
I SKA kan vi mærke de store besparelser, der er sket inden for videreuddannelse
af yngre læger. Dette betyder, at SKA fremover ser sig nødsaget til at fokusere
mere på andre personalegrupper. I år har SKA holdt kurser for portører, sekretærer, personale fra medicinalindustrien, og for personale ansat i de eksperimentelle
enheder. Emnerne for sidstnævnte omhandlede i år fremtidens sygehus og dettes
perspektiv for de eksperimentelle enheder samt samarbejde med lægemiddelindustrien. Desuden har der været afholdt kurser om smertebehandling og supportive
care, sygeplejetemadag, post-ASCO symposium og årsmøde. Af nye tiltag kan
nævnes kursus for præster og psykologer, symposium for sygeplejersker inden for
GI området, og vejlederkursus i klinisk onkologi. SKA tog igen i år til Vejle, denne
gang for at afholde kursus om molekylært målrettet medicinsk behandling for klinikere. GCP-kursus for erfarne GCP-brugere er blevet efterspurgt, så dette vil blive
genoptaget, dog først i januar 2014. Da symposium for sygeplejersker inden for GI
området var en succes, vil SKA fremover holde lignende symposier for sygeplejersker inden for andre terapiområder. I januar 2014 vil der således blive holdt et
symposium for sygeplejersker inden for gynækologiske kræftsygdomme. Desuden
planlægges kursus for fysioterapeuter og socialrådgiver.
Projektsygeplejerske Louise Rolin og Bodil Diemer er ansvarlige for at holde hjemmesiden ajour. Den elektroniske tilmelding til kurserne er nu funktionsdygtig, de

>>>
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kliniske vejledninger er fjernet fra hjemmesiden, hvor der henvises til DMCG’erne
og ESMO, og der er sat et link ind til EONS hjemmeside og til ’den lille onkolog’.
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged har været ansvarlig for revision af pjecen:
Medicinsk Kræftbehandling, som udkom i november.
Samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse (KB) om protokoldatabasen forløber
fortsat uden problemer, og SKA og KB har i år udarbejdet ny samarbejdsaftale
med henblik på det fremtidige samarbejde. Overlæge Niels Ebbe Hansen gik på
pension pr. september og i stedet foregår samarbejdet nu med hæmatologisk overlæge Jens Oluf Bruun Pedersen, Ålborg. Der er p.t. 215 igangværende protokoller,
mens andre 269 er afsluttede og udgået. Godt 10.000 protokoller er blevet hentet
frem på SKAs hjemmeside.
November 2013
Peter Michael Vestlev
Formand, SKA
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Repræsentantskab
Bornholm
Overlæge Ditte Nielsen
Afdelingssygeplejerske Ulla Rasmussen

Rigshospitalet
Overlæge Morten Mau-Sørensen
Ledende projektsygeplejerske Lone Jensen

Herlev
Ledende overlæge, dr.med. Lisa Sengeløv
Overlæge Ole Larsen
Afdelingssygeplejerske Charlotte Belli

Roskilde
Ledende overlæge Peter Michael Vestlev
Overlæge Jim Stenfatt Larsen
Afdelingssygeplejerske Merete Rathmann
Bock-Pedersen

Hillerød
Ledende overlæge Svend Erik Nielsen
Konst. ledende oversygeplejerske Charlotte
Larsen

SKAs sekretariat
Læge, dr.med. Birthe Lund
Overlæge Fahimeh Z. Andersen

Næstved
Ledende overlæge Niels Henrik Holländer
Overlæge Steen Ingeberg
Ledende oversygeplejerske Hanne Rode

Forretningsudvalg
Overlæge Peter Michael Vestlev

Afdelingssygeplejerske Charlotte Belli

Læge, dr.med. Birthe Lund

Overlæge Ditte Nielsen
Medicinsk afd.
Bornholms Centralsygehus

Formand, SKA
Klinisk onkologisk afdeling
Roskilde Hospital
Leder, SKA Sekretariat

Overlæge Fahimeh Z. Andersen

Kursusleder, SKA Sekretariat

Onkologisk afd. R

Led. overlæge Niels Henrik Holländer
Onkologisk/hæmatologisk afd.
Næstved Sygehus

Klinikchef, professor, dr.med. Hans von
der Maase

Afdelingssygeplejerske Merete Rathmann Bock-Pedersen
Hæmatologisk afd.
Roskilde Hospital

Led. overlæge, dr. med. Lisa Sengeløv

Klinikchef Svend Erik Nielsen
Onkologisk og palliativ afd.
Nordsjællands Hospital, Hillerød

Onkologisk klinik
Finsencentret, Rigshospitalet
Onkologisk afd. R
Herlev Hospital
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Patientinformation om medicinsk kræftbehandling
I november 2013 kom den reviderede pjece:
”Patientinformation. Medicinsk kræftbehandling.”
Pjecen henvender sig, som tidligere, til
patienter, der har fået en kræftdiagnose og skal i behandling enten med
kemoterapi eller anden form for medicinsk kræftbehandling. Bagerst i
pjecen findes en lomme med mulighed for at placere de bivirkningsark
(22 i alt), der er relevante for den
enkelte kræftpatient. Informationsgruppen under SKA har udført et stort fagligt arbejde for at
revidere/opdatere pjecen, som
har bevaret sin genkendelighed,
men i et mere nutidigt udtryk.
Pjecen udleveres på de østdanske kræftafdelinger, inden
patienten starter den medicinske kræftbehandling.
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SKAs hjemmeside - Online registrering til alle SKAs kurser
Et længe næret ønske gik i opfyldelse, da det
midt på sommeren blev muligt at registrere
online til SKAs kurser. Overgangen til elektronisk tilmelding er forløbet stort set problemfrit, dog har vi døjet med eftervirkningerne
af et hackerangreb i september måned. Vi
håber, at alle vores deltagere føler, at det
er blevet nemmere at tilmelde sig kurserne.
Nu mangler blot at også den elektroniske
fakturering går helt i orden, men der er vi
endnu lidt påvirket af indførelsen af et nyt
regnskabssystem på Rigshospitalet. Det ser
dog ud til, at også dette problem løses i nær
fremtid.

udfyldes formularen, og der sendes efterfølgende en kvittering på tilmeldingen til
den angivne e-mail. Når tilmeldingsfristen er
udløbet, vil man modtage en endelig bekræftelse på deltagelse. Kursusafgiften vil blive
opkrævet efter mødets afholdelse.

Proceduren for online registrering til et SKA
kursus er følgende: Klik ind på Kurser på
hjemmesiden, vælg det ønskede kursus og
tryk på linket ’online registrering’. Herefter

Hvis du har spørgsmål til kurset og/eller registreringen, er du naturligvis altid velkommen
til at kontakte SKA på tlf. 35 45 40 90.

Aflysning
Forhindres man i at deltage i et kursus, bedes
man venligst kontakte sekretariatet på mail
eller telefonisk (kontaktperson står nævnt i
kursusoversigten). Såfremt SKA bliver nødsaget til at aflyse, vil de tilmeldte automatisk
få besked.
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Hjemmeside Nyt – Links
European Oncology Nursing Society (EONS)
indgik i 2011 et samarbejde med de amerikanske kræftsygeplejersker Oncology Nursing Society (ONS) om deres projekt PEPS
– Putting Evidence into Practice. EONS har
”oversat” dette amerikanske projekt til europæisk standard. Det overordnede formål
med projektet er at træne sygeplejersker i
at udvikle modeller til kliniske retningslinjer,
der sikrer, at den bedste sygepleje til kræft-

patienterne også anvendes. Der er blevet
bearbejdet 5 guidelines fra amerikanske forhold til europæiske inden for følgende symptomer: anæmi, neutropeni, oral mucocitis,
ekstravasation og en guideline omhandlende
implementering. Den guideline, der omhandler ’ekstravasation’ er oversat til dansk,
og SKA har på hjemmesiden: www.skaccd.
org oprettet et link til EONS, hvor de forskellige guidelines frit kan hentes.

Symptombehandling
På SKAs hjemmeside www.skaccd.org findes
vejledning om behandling af symptomer opstået som følge af kræftsygdommen eller forårsaget af behandlingen. Vejledningerne er
udarbejdet af eksperter fra de danske kræftafdelinger og er udtryk for proceduren på de
Anæmi
Depression hos kræftpatienter
Diaré forårsaget af kemoterapi
Diaré forårsaget af stråleterapi
Dyspnø
Hudtoxicitet ved targeteret behandling
Hypomagnesiæmi
Hyponatriæmi
Knoglemarvsundersøgelse
Koagulationsforstyrrelser
Kvalme forårsaget af kemoterapi
Malign ascites
Malign hyperkalciæmi
Malign tarmobstruktion
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fleste onkologiske afdelinger.
Vejledningerne forsøges opdateret ved behov eller ca. hvert andet år. Der findes i alt 25
vejledninger inden for områderne:

Malignt pleuraeksudat
Meningeal karcinose
Neutropen feber
– hæmatologiske sygdomme
Neutropen feber
– solide tumorer
Oral mucositis
Paravenøs cytostatikaindgift
Smertebehandling ved avanceret cancer
Stråleterapiinduceret kvalme og opkastning
Thrombopflebitis/thromboemboli
Trombocytopeni
Vena cava superior syndrom
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Praktiske sygeplejevejledninger
Følgende vejledninger på SKAs hjemmeside
er udarbejdet af kliniske sygeplejespecialister baseret på den foreliggende litteratur
om emnet:

•
•

Kræftsår - pleje og behandling
Sygepleje til hudtoksisitet ved targeteret behandling

SKA/KB protokoloversigt
Siden maj 2011 har det været muligt på SKAs
hjemmeside at finde en oversigt over onkologiske, hæmatologiske, børneonkologiske
og cancerkirurgiske protokoller. Oversigten
bliver løbende opdateret med protokoloplysninger fra landets kliniske forskningsenheder. I SKA bearbejdes protokollerne i første
omgang af 2 projektsygeplejersker. Herefter
godkendes oplysningerne af lægelige konsulenter inden for de 4 fagområder, inden den
enkelte protokol publiceres på SKAs hjemmeside. En kopi af teksten sendes til Kræftens
Bekæmpelse, hvor de samme lægekonsulenter og en kommunikationsmedarbejder
omskriver den til en lægmandsudgave. På
SKAs hjemmeside præsenteres protokollerne
i en kort version til fagfolk, og der henvises
til Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, hvor
protokollerne findes i en lægmandsudgave.

Ultimo oktober 2013 er der følgende igangværende protokoller: 128 onkologiske, 51
hæmatologiske, 11 cancerkirurgiske og 23
børneonkologiske protokoller. I alt har ca.
20.000 besøgt protokollisterne, enten via
Kræftens Bekæmpelses hjemmeside eller
SKAs, siden vi gik i luften for ca. 2,5 år siden.
I alt er der publiceret 450 protokoller, hvoraf
de 269 er afsluttet.
SKA er yderst taknemmelige for vores gode
samarbejde med landets kliniske onkologiske
og hæmatologiske forskningsenheder, og vi
vil gerne takke jer alle for at levere protokoloplysninger til os.

Medikaminahåndbogen
I 2013 er medikaminahåndbogen blevet udbygget med flere lægemidler, og vi er gået i
gang med en større revision af den almene
del af håndbogen. Nogle kapitler er blevet
fjernet, og andre er blevet opdateret. Des-

uden har vi fået adgang til e-samlingen fra
Odense Universitetshospital: ”Den lille onkolog”. Vi er fortsat meget interesseret i at
få feed-back fra brugerne af medikaminahåndbogen.
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GI Symposium for onkologiske sygeplejersker
Som et nyt initiativ har SKA afholdt et heldags symposium for onkologiske sygeplejersker inden for GI området. Fokus var på de
behandlings- og sygeplejefaglige udfordringer, der er i arbejdet med denne patientgruppe. Emnerne på dagen var ønsket af GIsygeplejerskerne selv, og foredragsholderne

tog udganspunkt i cases og praksiseksempler
fra den kliniske hverdag. Der deltog omkring
40 sygeplejersker på dette symposium.
Det næste symposium for onkologiske sygeplejersker omhandler gynækologiske kræftsygdomme og afholdes den 15. januar, 2014.

Molekylært målrettet medicinsk kræftbehandling
SKA fulgte op på hovedtemaet fra årets
ASCO symposium, ”precision cancer medicine”, med kurset ”Molekylært målrettet
medicinsk kræftbehandling”. På kurset blev
gennemgået markører, patientselektion,
virknings- og resistensmekanismer samt
laboratoriemetoder belyst med klinisk relevante eksempler. Emnerne blev livligt diskuteret med fokus på svagheder og begrænsninger, og ikke mindst perspektiverne for
den fremtidige udvikling. Programmet omfattede følgende hovedemner:
Den molekylære baggrund for målrettet
onkologisk behandling
Ved professor Claus Lindbjerg Andersen,
Institut for klinisk medicin, Aarhus
Behandlingsprincipper og medicamina
Ved overlæge, ph.d. Morten Mau-Sørensen,
onkologisk afdeling, Rigshospitalet.
Klinisk relevante markører og laboratoriemetoder
Ved overlæge, ph.d. Lars Henrik Jensen, Vejle
Sygehus.
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Sekretærkurser
I 2013 har SKA afholdt de basale kurser for
sekretærer i kræftsygdomme og -behandling, der giver deltagerne en medicinsk baggrundsviden for det administrative arbejde i
klinikken og for de særlige udfordringer, der
findes på en onkologisk eller en hæmatologisk afdeling. Kurserne er inddelt i fire moduler, som kan tages i vilkårlig rækkefølge.
Følgende moduler tilbydes:
• Modul I:
Kræftsygdomme og -behandling
• Modul II:
Gynækologiske tumorer, eksperimentel
behandling og kommunikation for 		
sekretærer

• Modul III:
Sekretærens møde med patienter med
forskellig kulturel baggrund
• Modul IV:
Hæmatologiske sygdomme
Hvert kursus afsluttes med en evaluering,
hvor kursisterne også har mulighed for at
komme med forslag til nye emner. I 2013 har
vi med baggrund i evalueringerne bl.a. taget
undervisning i ”introduktion til patologi” ind
på Modul III. Kurserne nyder fortsat stor popularitet – således har i alt 66 sekretærer været på et SKA sekretærkursus i 2013. I 2014
udbydes alle fire moduler.

Smertebehandling: fra lidelse til lindring
SKAs tilbagevendende tilbud om undervisning i Palliation – Supportive Care – Smertebehandling var i maj måned nået til emnet:
”Smertebehandling: fra lidelse til lindring.”
Kurset er tværfagligt og tager udgangspunkt
i kliniske eksempler fra hverdagen. De vigtigste facetter i smertebehandling af kræftpatienter gennemgås – fra den nyeste medikamentelle viden til praktiske øvelser. Gennem
opgaver og gruppearbejde trænes kursisterne i at omsætte viden til praksis. Den psykiske del af smerten belyses ved indlæg fra
erfaren psykolog.

Ved kursets start blev deltagerne bedt om at
udfylde et spørgeskema, og samme skema
blev brugt ved afslutning af kurset til synliggørelse af, hvor meget den enkelte havde
fået med sig fra dagens tema.
En kursist nævnte i sin evaluering, at kurset
var: ”inspirerende og tankevækkende – med
til at give en mod på arbejdet.”
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SKAs temaeftermiddag for sygeplejersker

Sygepleje – når tiden er knap
Mange – såvel kræftpatienter, pårørende
som personale - oplever, at tiden til pleje og
behandling i dag er knap. Ventetidsgarantier, kræftpakker og accelererede forløb kan
hæve kvaliteten af behandlingen for mange
patienter, men spørgsmålet er, om forløbene
kan blive så korte og kontakten så knap, at
sygeplejen forringes, og patienternes basale
behov overses eller nedprioriteres. På årets
temaeftermiddag diskuterede indlægsholderne nogle af hverdagens problematikker,
bl.a. hvordan vi håndterer kræftpatienters
pårørende, ældre med kræft og komorbiditet, og den intensive ernæring af kræftpatienter i fasttrack forløb. Dagen sluttede
med et indlæg om, hvad vi kan forvente os
af fremtidens sundhedsvæsen. Programmet
så således ud:

• De professionelles forlængede arm? De
pårørendes oplevelser af et accelereret
forløb.
Annelise Norlyk, adjunkt, cand.cur., ph.d.
• Den usynlige ægtefælle
– en pårørendes tanker om ambulatoriekontrol, personalekontakt og livskvalitet.
Pårørende Marianne Kibernich
• Ældre med kræft
– fokus på komorbiditet.
Trine Lembrecht Jørgensen, læge, ph.d.
• Muligheder og risici ved intensiv ernæring af patienter i fasttrack forløb.
Jens Rikardt Andersen, lektor, overlæge
• Fremtidens sundhedsvæsen, krav og
forventninger.
Johan Peter Paludan, fremtidsforsker,
forfatter, cand.scient.pol.
Sygeplejerske Lonnie Ryssel skrev efterfølgende et indlæg i SKA Nyt nr. 2, 2013 med
indtryk fra dagen.

Kursister på SKA kurser
I 2013 havde SKAs kurser i alt 669 deltagere fordelt på følgende faggrupper:
Bioanalytikere
Biologer
Farmaceuter
Læger
Portører
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Præster
Psykologer
Sekretærer
Serviceassistenter
Sygeplejersker
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POST ASCO Symposium
For 10. gang afholdt SKA et POST ASCO symposium, hvor de væsentligste nyheder fra
årets ASCO symposium blev præsenteret.
I år rejste 8 yngre læger til ASCO mødet i Chicago, USA for at indsamle de største nyheder
inden for hver deres sygdomsgruppe. Resultatet af anstrengelserne blev derpå præsenteret på POST ASCO mødet, hvor 8 eksperter
på de enkelte felter kommenterede og perspektiverede.

Det videnskabelige program er sammensat
af SKA, og en række medicinalfirmaer i Danmark har givet rejselegater til de yngre foredragsholderes rejse og ophold i forbindelse
med ASCO Annual Meeting.
Symposiet, der henvender sig til læger, projektsygeplejersker samt andre med tilknytning til det onkologiske område, havde i år
samlet 165 deltagere.
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SKA 6. workshop for ansatte i enhederne
for eksperimentel kræftbehandling
Danmarks 6 enheder for eksperimentel
kræftbehandling (EEK) i Ålborg, Vejle, Odense, Århus, Herlev og Rigshospitalet mødtes
for 6. gang den 2. og 3. september i år. I alt
30 tværfaglige deltagere fra de 6 enheder
mødtes traditionen tro på Skjoldenæsholm i
Jystrup på Sjælland.
I år omfattede programmet
følgende emner:

Aktuelle SKA aktiviteter og nyheder omfattede præsentation af den nye formand for
SKAs Forretningsudvalg, overlæge Peter Michael Vestlev, Roskilde Hospital, samt de nye
tiltag på SKAs hjemmeside, herunder online
kursusregistrering og SKAs kursusaktiviteter.
Hvad er på vej af nyt?
Dette handlede om de præmisser, EEK’erne
arbejder under aktuelt, bl.a. at det humane
genom er kortlagt, at der er fundet nye targets, hvilket målretter behandlinger yderligere, og derfor er der nye udfordringer for
lægemiddeludvikling, men også nye muligheder. Lægemidler godkendes på forskelligt
tidspunkt i FDA og EMA, og det kan medføre
vanskeligheder med at få overblik over, hvad
der er på vej af nyt i ’pipeline’. Afslutningsvis drøftedes de udfordringer, vi står overfor
trods stor ny viden samt de ønsker, krav, visioner og mål, der kan stilles til fremtidige
målrettede forsøg.
Hvorledes de eksperimentelle enheder ser
på egen fremtid?
Fire enheder præsenterede deres nuværen-
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de ståsted og de forventninger og forestillinger, de havde til fremtiden. Det blev endnu
engang synligt, at enhederne forsat er meget
forskelligt organiseret med hensyn til struktur, ledelse, størrelse og ressourcer. Indholdet i det daglige arbejde varierer ligeledes,
og forventningerne til fremtiden var derfor
også meget forskellige.
Fremtidens sygehus – perspektiv for EEK.
Patienternes forventninger, politikernes
forventninger, samfundsmæssige muligheder og begrænsninger.
Risikoen ved hospitaler er, at de bygges til
fortidens behov under nutidens økonomi,
men de skal tjene fremtidens behov”. En
række spændingsfelter, som fremtidens hospital skal forholde sig til, blev gennemgået,
og afslutningsvis blev 3 begreber fremhævet,
som med sikkerhed får særlig betydning i det
fremtidige sygehus: fleksibilitet, faglighed og
produktivitet.
Kræftpatienters krav, ønsker og forventninger til fremtidens sygehuse blev også drøftet. Disse omfatter bl.a. at blive mødt med
respekt og individualitet, at der er et velfungerende kontaktpersonsystem, at ventetider
minimeres, en ordentlig kommunikation og
en åben og transparent information og synlighed af behandlingsmuligheder, såvel nationalt som internationalt.
Væsentlige faktorer af betydning for fremtidens sygehus blev gennemgået. Disse omfattede tilblivelsen af de økonomiske og fysiske rammer for fremtidens sygehuse og en
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kronologisk gennemgang af betydningsfulde
beslutninger, der er truffet for de fremtidige
sygehuse. Sygehusinvesteringerne blev også
drøftet i lyset af de hensyn og udfordringer,
der skal imødekommes for patienterne, for
personalet og for samfundet.
Samarbejdet med lægemiddelindustrien:
implikationer for den enkelte og for EEK’erne
Det blev præciseret, hvorfor samarbejdet
med industrien er vigtig og nødvendig for
alle parter: eksperimentelle enheder, læger,
patienter og industrien med henblik på lægemiddeludvikling. Samarbejdet med medicinalindustrien er et helt nødvendigt gode.
Forskellen på KRIS og RADS blev herefter gennemgået. KRIS opgave og mål er at bedømme
nye præparater, nye indikationer og komme
med en hurtig afgørelse. De onkologiske og
hæmatologiske lægemidler, som KRIS har
godkendt til indikationsudvidelse, blev præsenteret, sammen med nye godkendte lægemidler. Også ansøgninger, som har fået
afslag, blev nævnt. KRIS hidtidige erfaringer
blev diskuteret.

En repræsentant for lægemiddelindustrien
forklarede nødvendigheden af og det frugtbare i samarbejdet med klinikere, med
særligt fokus på advisory boards. Lægemiddelindustrien har et stort behov for fagprofessionelle klinikere at sparre med for at
blive dygtigere, og der blev ikke lagt skjul på
ærgelsen over den senere tids mediestorm,
hvor samarbejdet mellem læger og industri
kritiseres. Det blev præciseret at gældende
regler og love naturligvis skal overholdes.

”

Risikoen ved hospitaler er, at de bygges til
fortidens behov under
nutidens økonomi,
men de skal tjene
fremtidens behov.

”

Lægemiddelindustrien og medierne
Der blev præsenteret aktuelle cases, hvor
medier har bragt historier – hovedsageligt
om læger, der har en dobbeltrolle i forhold
til lægemiddelindustrien. Der blev argumenteret for, hvorfor medierne bringer disse historier, og hvorledes der indimellem er dårlig
gennemskuelighed i samarbejdet, der derfor
bør afdækkes.
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Portørkursus
Kursets målgruppe er portører og serviceassistenter, der i deres daglige arbejde møder
kræftpatienter og deres familier. De mest
almindelige kræftsygdomme gennemgås og
principperne for medicinsk behandling og
stråleterapi omtales. Kommunikation med

patienter stiller særlige krav til sundhedspersonalet, og den udfordring bliver belyst ud
fra det korte møde, portøren har i sit arbejde
med patienter. Dagens sidste tema havde
fokus på portørens og serviceassistentens
mange samarbejdsrelationer.

Kursus i klinisk onkologi for ansatte i medicinalindustrien
SKA har igennem flere år afholdt et årligt 4
dages velbesøgt kursus i basal klinisk og praktisk onkologi for ansatte i medicinalindustrien, der beskæftiger sig med onkologi. Kursets
formål er at give kursisterne basisviden inden
for de største sygdomsgrupper og skitsere de
nyeste behandlingsmuligheder. Kurset er en
vekslen mellem teori- og praktikdage, sidst-

nævnte på henholdsvis en central og en decentral afdeling. På teoridagene gennemgås
kræftsygdommens biologi, epidemiologi og
patologi samt de medicinske og stråleterapeutiske behandlingsstrategier. Klinikdagene
foregår på de onkologiske afdelinger i Herlev,
Hillerød, Roskilde og på Rigshospitalet.

Præst, psykolog – giv mig nogle redskaber
Kurset, der afholdtes for første gang i 2013,
henvendte sig primært til præster og psykologer, der i deres daglige arbejde møder
kræftpatienter, pårørende og samarbejdspartnere. Hensigten med kurset var at søge
at belyse det dilemma, præsten/psykologen
kan blive sat i ved spørgsmål fra den alvorligt
syge kræftpatient, der befinder sig i en smertefuld og/eller afmægtig position i livet.
SKA havde inviteret undervisere med videnskabsteoretisk uddannelse, en lektor i bioetik, en neuropsykolog samt en lektor i socialpsykologi. Efterfølgende skrev en kursist,
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psykolog Camilla Schrøder, i et indlæg i SKA
Nyt 2013, nr. 2 bl.a.:
”Arrangørerne af temadagen – SKA og Bo
Snedker Boman – skal have stor tak for deres
mod til at bevæge sig herud på grænsen for
SKAs fokusområde. Temadagen gav et solidt
og spændende grundlag til at tænke over
præstens/psykologens position og opgave.
Og der er lagt op til en ’2’er’. Næste gang måske også med besøg af en teolog – og med
mere tid til dialog mellem deltagerne. Vi vil
gerne høre, hvad hinanden gør, udfordres af
og tænker om den opgave, vi stilles overfor.
Jeg kommer!”

Årsrapport 2013

Supportive Care
SKAs 4 dages kursus i supportive care blev
afholdt fra den 4. til den 7. nov. Supportive
care handler ikke længere blot om at kunne
behandle patienters kvalme og opkastning,
men omfatter en bred vifte af tilbud inden
for den understøttende behandling. Blandt
de nye emner på kurset denne gang var seksualitet, hvor kursisterne undervistes i nogle
meget konkrete vejledninger til også her at
kunne hjælpe patienterne. Et andet nyt tiltag
var, at en pårørende fortalte om sin oplevelse
af at være med som med- og modspiller i den
daglige klinik. Også dette gav anledning til
diskussion og reflektion hos deltagerne.

Undervisningsformen er en blanding af katederundervisning, sidemandsgruppearbejde,
patient cases, ’walk and talk’ sessioner, hvor
kursisterne sendes på gåtur med et emne til
diskussion, samt intensiv kommunikationstræning, hvor deltagerne bliver udfordret
i deres faglige roller. Kurset var tværfagligt
med deltagelse af 20 yngre læger, sygeplejersker ansat på onkologiske afdelinger og palliationsenheder, fra Grønland i nord til Sønderjylland i syd. Der var mange spændende
diskussioner undervejs med læring fra de
forskellige kulturer, som patienter og personale arbejder i.

SKA Nyt 2013
Bladet udkom planmæssigt i marts, juli og
oktober - og årets sidste nummer planlægges udgivet inden jul. Vanskelighederne med
den elektronisk udsendelse af pdf-filen af
bladet synes nu at være overvundet, og vi
håber, at alle interessenter modtager bladet
som ønsket – det være sig pr. e-mail eller pr.
post.
Mange nyheder inden for klinisk onkologi
er blevet bragt i årets løb, og vi modtager
fortsat meget gerne faglige indlæg, nyheder,
kommentarer, etc., som måtte være af interesse for kolleger.
Alle numre af nyhedsbladet kan findes på
SKAs hjemmeside, www.skaccd.org, hvor
der også findes en kort indholdsfortegnelse
for hvert nummer.
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SKA årsmøde 2012
Årsmødet havde 110 deltagere og et varieret
program med gode oplægsholdere.
Klinikchef Anne-Marie Gerdes fra Klinisk
Genetisk afd., Rigshospitalet holdt et meget
informativt indlæg om de utroligt mange
muligheder – og dilemmaer, de senere års
studier af genomet åbner op for.
Projektsygeplejerske Heidi Kjeldgaard Grufstedt, hæmatologisk klinik, Righospitalet,
fortalte om sit igangværende projekt ’Accelereret patientforløb i relation til højdosis kemoterapi med autolog stamcellestøtte’.
Chefpsykolog Svend Aage Madsen gav os en
fornøjelig tur gennem den mandlige patients
genvordigheder i teori og praksis. Mændene
dominerer alle de kedelig statistikker, inkl.
kræftsygdommene, så sundhedssektoren
bør bestræber sig på at blive bedre til at
møde manden på hans præmisser.
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Overlæge Ole Larsen, Onkologisk afd., Herlev
berettede om et forbilledligt samarbejde,
der skal sikre colorektalpatienter et optimalt
behandlingsforløb. Ugentlige MDT (multidisciplinært team) konferencer mellem Hvidovre, Herlev, Rigshospitalet og Hillerød Hospital muliggør, at patienterne får den bedste
behandling på den korteste tid.
Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen,
Rigshospitalet sluttede dagen af med at give
et overblik over Region Hovedstadens forvaltning af bevillingerne til kræftområdet.
SKA årsmøde 2013 afholdes efter redaktionens slutning den 28. november på Vilvorde
Kursuscenter, Kbh.

Årsrapport 2013

SKA 2013 kursusaktiviteter
Præst, psykolog – giv mig nogle redskaber
Symposium for sygeplejersker inden for GI området
Sekretærkursus modul III: Sekretærens møde med patienter med forskellig kulturel baggrund
11.-14. marts Kursus i klinisk onkologi for medicinalindustrien
9. april
Sekretærkursus, modul II: Gynækologiske tumorer, eksperimentel behandling og kommunikation for lægesekretærer
18. april
Sekretærkursus, modul IV: Hæmatologiske sygdomme – anno 201
22. maj
Smertebehandling: Fra lidelse til lindring
30. maj
Temaeftermiddag for kræftsygeplejersker
14. juni
10. Post ASCO Symposium
2.-3. sept.
Workshop for Enheder for Eksperimentel Kræftbehandling
2. okt.
Portørkursus modul
I9. okt.
Molekylært målrettet medicinsk kræftbehanding – principper og metoder
23. okt.
Sekretærkursus modul I: Kræftsygdomme og –behandling
4.-07. nov.
Supportive care
20. nov.
Vejlederkursus i klinisk onkologi
28. nov.
Årsmøde
14. januar
27. februar
5. marts

Året 2013 har været et rigtigt godt år for
SKA. Det er lykkedes os med stor succes at
holde et landsdækkende symposium for sygeplejersker, der gerne skulle blive en årligt
tilbagevende begivenhed, i første omgang
med fokus på kolorektal cancer. Der var et
flot fremmøde, og SKA er blevet beriget
med masser af spændende og brugbare
kommentarer. Det viser endnu en gang,
at der ude omkring i landet sidder mange
ildsjæle med en enorm viden, stort engagement og et fælles håb om at optimere
patientforløbene. Succesen med symposiet
har givet SKA blod på tanden, og vi har allerede planlagt det næste landsdækkende

sygeplejesymposium med fokus på gynækologisk cancer. Et andet nyt fokusområde for
SKA i året 2013 har været efteruddannelse
i form af et vejlederkursus i klinisk onkologi
med udgangspunkt i de nye krav til de syv
lægelige roller og målbeskrivelsen i klinisk
onkologi. Her skal onkologisk kliniske vejledere kunne mødes fagligt og socialt. Jeg
ser frem til et 2014, hvor mange nye ideer
fortsat vil blive vakt til live, og hvor vi forhåbentligt vil se et stadigt bedre samarbejde
på tværs af regionerne.
Fahimeh Z. Andersen
Kursusleder, SKA
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