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Kære medlem
”Det er en kold tid som vi lever i, alle går rundt og fryser” synger Kim Larsen. 
Jeg må give ham ret. Vinteren er kommet, og det er bidende koldt udenfor. 

Vi har været igennem en travl sommer og efterår. 

Vi udgav i 2016 børnebogen ”Kræften og kræfterne”, som vi skrev om i sid-
ste ”Nyt om Lungekræft”. Denne børnebog er der blevet taget godt imod 
i hele landet. Vi overvejer derfor, om vi skal udgive en bog for de større 
børn i 2017.

Så har vi i oktober deltaget ved den europæiske konference ESMO (Euro-
pean Society for Medical Oncology). Det møde handlede om, hvordan de fik 
startet en patientforening op i England, samt et oplæg omkring screening. 
Vi var repræsenteret ved de 4 nordiske lande til mødet, som vil prøve at få 
et samarbejde op at stå i 2017.

Så har arbejdet i Danske Kræftpatientforeninger haft møder med de fleste 
sundhedsordførere omkring Kræftplan IV. Det glæder os, at det som vi gerne 
vil have skal med i planen også er det regeringen og Kræftens Bekæmpelse 
gerne vil have med i planen. Vi er blevet positivt modtaget hos sundheds-
ordførerne, og vi har fortalt dem, hvilke udfordringer vi har som lungekræft-
patienter og pårørende.

Vi har afholdt den 12. Internationale Lungekræftdag, hvor vi for anden gang 
har afholdt mødet som 2 debatter. Det blev igen vel modtaget. Herudover 
havde vi skiftet lokalefaciliteterne ud til Ingeniørforeningen IDA. 

Så vil vi se frem til 2017, hvor vi glæder os til at komme i gang med plan-
lægning af generalforsamlingen og øvrige aktiviteter, som bestyrelsen vil 
gå i gang med at planlægge.

Jeg vil gerne ønske jer alle 
en rigtig glædelig jul 
samt et godt nytår. 

Mange hilsner
Lisbeth Søbæk Hansen

Magasinet Nyt om Lungekræft´ 
udgives af Patientforeningen 
Lungekræft og udkommer to gange 
om året.

Formand:
Lisbeth Søbæk Hansen
Tlf. 40 16 23 35
Mail: info@lungekraeft.com

Udgivelse:
Patientforeningen Lungekræft
www.lungekraeft.com

Redaktion:
Patientforeningen Lungekræft

Design & layout:
Ebbe Pedersen, Rasthof.dk

Tryk: 
Øko-Tryk

Oplag: 
1.000

14

18

2



Indhold
04  folKeMøde 2016

06 MedleMsMøde i KøBenhavn

08 BaneBrydende Behandling

10 MedleMsMøde i herning

12  MedleMsMøde i næstved

14 at leve Med uhelBredelig sygdoM 

16 dansK lunge CanCer gruppe

18  international lungeKræftdag

21 stafet for livet

22  tur i zoologisK have

23  Kalender

 December 2016   NYT Om LUNGeKrÆFT  

04

06

08

12

3



I modsætning til året før, hvor vi var der én 
dag og forsøgte at dele pjecer ud, deltog 
formand Lisbeth Søbæk Hansen i år i tre 
forskellige debatter.

Den første var en rundbordssamtale sam-
men med fire andre patientforeninger 
samt Svend Hartling fra Region Hovedsta-
den, Dorte Crüger, formand for Kræftens 
Bekæmpelse, Lars Kjeldsen, klinikchef fra 
Rigshospitalet og Bolette Friedrichsen, 
næstformand DSAM.

Emnet for rundbordssamtalen var opfølg-
ningsprogrammerne, som bliver indført i 
2016. Lungekræft var først en uge før ble-
vet præsenteret for vores opfølgningspro-
gram, hvorfor vi ikke har så meget erfaring 
at dele ud af. 

Et af emner omkring opfølgningsprogram-
merne var, hvordan det ville være, hvis de 
fremtidige opfølgninger efter behandling 
på hospitalerne skulle fortsætte hos de 
praktiserende læger. Her var patientfor-
eningerne enige i, at mange patienter er 
utrygge ved, at den opgave ligger hos de 
praktiserende læger, som efter eget ud-
sagn ved for lidt om kræft. 

Bolette Friderichsen som repræsenterede 
de praktiserende læger, oplyste om, at de 
praktiserende læger skal lære mere om 
de forskellige kræftformer – ikke med det 
formål, at de skal blive specialister, men 
får en bredere generel viden om kræft. 

Til gengæld kan de tilbyde et godt sam-
arbejde mellem sygehus og de praktise-
rende læger. 

En anderledes samtale 
Lisbeth Søbæk Hansen deltog i en de-
bat under emnet ”en anderledes samta-
le” sammen med overlæge Jesper Ravn 
og praktiserende læge Karsten Rejkjær 
Svenden, formand for PLO i Region Midt. 
Debatten blev modereret af Anders Lund 
Madsen.

Debatten kom omkring de alvorlige 
aspekter i forbindelse med lungekræft, 
men med et humoristisk tvist og samtidig 
et fokus på, hvad der skal fokuseres på 
inden for lungekræftområdet i fremtiden, 
hvor både eksperter og patientforeningen 
var enige om en langt bedre opsporing, 
så patienterne kan findes i tide og derved 
opnå den bedst mulige behandling.

Patienternes Kræftplan IV
Sammen med Rita O. Christensen, for-
mand for Patientforeningen Lyle (lymfe 
og leukæmi) deltog Lisbeth Søbæk Han-
sen på vegne af Danske Kræftpatientfor-
eninger i en debat om den kommende 
Kræftplan IV, som Sundheds- og ældremi-
nister Sophie Løhde har kaldt patienter-
nes kræftplan. Sundhedsordførere Flem-
ming Møller Mortensen (S) og May-Britt 
Kattrup (LA) samt overlæge Inge-Marie 
Svane fra Herlev Hospital deltog i debatten. 

Det er utrolig vigtigt med tidlig diagnosti-
cering og behandling for vores patienter 
og pårørende. 

Rita og Lisbeth oplyste på denne baggrund 
Danske Kræftpatientforeningers hoved-
budskaber til den kommende kræftplan IV.

Fra den 16. juni 2016 til den 19. juni 2016 del-
tog Patientforeningen Lungekræft igen 
på Folkemødet på Bornholm. 

Folkemøde 2016
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Referent Lisbeth Søbæk Hansen
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• Den enkelte patient skal, hvis vedkommende ønsker det, have 

tilknyttet en tovholder, en behandlingsansvarlig sundhedsper-

son, f.eks en sygeplejerske, der kan guide patienten gennem 

systemet. Er der tale om patienter med særlige udfordringer, 

skal tovholderen kunne bemyndiges til at repræsentere patien-

ten og udtrykke vedkommendes ønsker med henblik på at sikre 

individuelt tilpasset tilbud.

• Samarbejdet mellem egen læge og hospitalet, der står for den 

egentlige behandling, skal styrkes. Den praktiserende læge skal 

i højere grad kunne rådgive sin patient, samt henvise patien-

ter med lavere grad af mistanke om kræft end tidligere. Her 

kunne brug af udredning på såkaldte ja/nej klinikker være en 

mulighed. Sådanne klinikker kan sikre de nødvendige, tidligere 

diagnoser og aflaste andre led i sundhedssystemet. Den prakti-

serende læge bør i øvrigt i højere grad følge op i forhold til be-

handlingen f.eks. ved symptomer eller tilbagefald. Det kræver 

ressourcer til nødvendig efteruddannelse og pligt til at holde sig 

ajour med kræftområdet.

• Samlet skal muligheden for at sikre individuelt tilpassede og 

sammenhængende patientforløb forbedres ved at udvikle og 

implementere elektroniske patientjournalsystemer, der både 

åbner mulighed for fuld integration med kliniske databaser 

og sikre, at der samles relevante informationer om patientens 

livsomstændigheder. Disse informationer skal anvendes til at 

give et sammenhængende billede af ”den hele patient”. Psy-

kosociale forhold skal kunne integreres med rent kliniske data. 

Muligheden for adgang til patientdata eksisterer allerede, men 

kan forbedres, således at billedet af den enkelte patient fuld-

stændiggøres og muliggør en indsats, der er afstemt efter den 

enkeltes behov.

• Den enkelte patients behov for rehabilitering bør ligeledes være 

en integreret del af det sammenhængende patientforløb, så 

patienter fremover ikke længere vil opleve at være kastebold 

mellem forskellige afdelinger og systemer, der ikke taler sam-

men. En simpel behovsanalyse, der afdækker patientens behov 

i overgangen til rehabilitering, kan være en god løsning. Et så-

dant tilbud vil hjælpe patienten med at få overblik over hans/ 

hendes konkrete behov og praktiske muligheder. 

Fra politisk side blev der sagt, at det vigtige er, hvilket møde 
den enkelte borger skal have med sundhedsvæsenet. Tingene 
skal fungere optimalt mellem patienten og fagligheden. Der 
hvor man møder lægen, skal der ikke opstå ængstelighed men 
derimod tryghed. 

I forbindelse med adgang til dyr sygehusmedicin skal man ikke 
kigge på økonomien. 

Ude fra publikum blev der spurgt til lægens og politikernes hold-
ning til immunterapi, som er det sidste nye indenfor behandling 
af kræft. Inge-Marie Svane oplyser, at denne behandling er dyr og 
man mangler viden på området i sundhedssektoren – men på sigt 
vil det kunne have en gavnlig effekt.

Også rehabilitering kom vi ind på i debatten. 

Der er meget forskel fra kommune til kommune. Postnummer 
skal ikke bestemme, hvilken behandling man får tilbudt. Der vil 
komme nogle retningslinjer, som regioner og kommuner skal føl-
ge – så man har ret til den samme behandling alle steder. 
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Formanden Lisbeth Søbæk Hansen bød velkommen til åbent 
møde og oplyste, at der fremover afholdes 6 møder årligt, og 
at der altid vil være en læge til stede. Hun omtalte, at forening-
en lever af frivillige midler og pointerede, at patientforeningen 
mangler gavebreve for at kunne søge staten om at få momsre-
fusion tilbage. Hun bad deltagerne om at tegne gavebreve, hvor 
beløbet endvidere kan trækkes fra i skat. 
 
Hun oplyste om, at der er International Lungekræftdag d. 17. no-
vember 2016. Emnerne vil være: forebyggelse, behandling og 
stigmatisering i forbindelse med lungekræft.

Der er lavet en lille bog om lungekræft ”Kræften & kræfterne” til 
børn i alderen 3–6 år, som er en succes, og det er tanken i 2017 
at lave en lignende bog til 9-12-årige.

Zoologisk Haveturen i København havde været en stor succes. 
Der planlægges lignende i 2017.

Hun orienterede kort om lokalafdelingerne i Aarhus og Aalborg. 

Der har været afholdt folkemøde på Bornholm, hvor der bl.a. var 
en debat om Kræftplan IV.

Forskningsfysioterapeut Morten Quist, Krop og Kræft Kø-
benhavn
Han orienterede om, hvad det vil sige at være lungekræftpa-
tient, og hvor vigtigt det er at dyrke motion. Morten fortalte om 
aktivitet og inaktivitet, påpegede at hjerte, lunge, muskler og 
kredsløb kræver ilt og at processen kun kommer i gang, når man 
bliver forpustet, hvilket kræver træning. Når der trænes bruger 

Åbent møde

Af Dorte Schütt

MedleMsMøde i købeNhavN
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strålebehandling går den ikke efter at bekæmpe selve kræften, 
men styrker i stedet immunforsvaret, så det bedre kan spise 
kræftcellerne.

Immunterapi kan øge levetiden og i nogle tilfælde helt helbrede 
for kræften.

Overlevelsen er ca. 42 % ved immunterapi og ca. 20 %  ved kemo-
terapi. Virker disse behandlinger ikke, gives docetaxel, der ved 
individualiseret behandling kun virker i 9 % af tillfældende. 

Åbent møde

musklerne ilt, som kommer retur til lungerne, hvorved hjertet 
pumper bedre, og lungekræftspatienten får det bedre.

Dallas Bedrest træning study om effekt af alder på den kardiova-
skulære respons på motion.

Krop og Kræft træner i Sundhedshuset, København, 4 dage ugent-
ligt, prolucostudiet 2 gange om ugen, og der arbejdes på at imple-
mentere luftstudie 2 gange ugentligt i 12 uger.  Han viste 2 videoer 
fra Krop og Kræft og lufttræning.

Overlæge Jens Benn Sørensen, Rigshospitalet Onkologisk 
Afdeling har arbejdet med kræft i 30 år og skrevet en doktor-
disputats om lungekræft. Han orienterede om sidste nyt indenfor 
behandlingsmuligheder for lungekræft i alle stadier, bivirkninger, 
prognose over de sidste 10-15 år og om en ny gruppe af medi-
cinsk behandling. som under et kaldes targeteret behandling.

Mange behandlinger består af at fjerne tumoren og det omgi-
vende væv, efterfulgt af kemo-, strålebehandling eller begge 
dele. En ny form for kemoterapi omfatter en gruppe stoffer, der 
fra starten er designet til at virke på bestemte processer i cel-
lerne, som hæmmes eller dræbes. Man kan give targeteret be-
handling i længere tid og give perioder med forskellige behand-
lingsformer. Det er et stort fremskridt for patienterne, som har 
det bedre og lever længere.

Individualiseret behandling; ved gavn af behandling skal man 
bruge vævsprøver og specifikke mutationer, f.eks. ingen muta-
tion = kemotarapi. Individualiseret, f.eks. ingen oplysninger = 
kemoterapi ikke individualiseret.

Medicinsk kræftbehandling = targeterede behandlinger som 
er lægemidler, der er målrettet stoffer i kræftcellerne.

TKI behandling med tablet, der virker ved at stoppe vækstsigna-
lerne som en antenne på overfladen af kræftcellen. Signalet bli-
ver sendt ind via EGRF, som opfanger vækstsignalerne. Den tåles 
bedre end kemoterapi.

Immunterapi, T-celleinfiltrering af ikke-småcellet kræft. Man 
udnytter specielle dele af immunsystemet til at bekæmpe krop-
pens immunforsvar effektivt, fremmede eller unormale celler i 
kroppen. Selvom kroppen kan genkende visse kræftceller, rea-
gerer den ikke tilstrækkeligt overfor kræftcellerne.
Immunterapi er godkendt til brug i Danmark, en alternativ måde 
at bekæmpe lungekræft, og i modsætning til kemoterapi eller 
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Medierne nærmest snubler over hinanden i iveren efter at 
omtale det helt nye ‘gennembrud’ i behandling af kræft: 
Immunterapi eller immuno-onkologi. Men hvad er op og 
ned i debatten – og hvad er effekten af behandlingen?

På ESMO-konferencen i Bella Center Copenhagen, der havde 
deltagelse af 20.500 sundhedsprofessionelle og patientorgani-
sationer, blev der ikke lagt skjul på, at forventningerne er store, 
men der blev dog også af forskere og andre eksperter verden 
over manet til ophøjet ro.

Først og fremmest er immunterapi ikke noget nyt – det har med 
relativ stor succes været anvendt i behandlingen af modermær-
kekræft, og nu breder det sig til andre kræftformer, bl.a. lymfe-
kræft, hvor der flere steder i verden pt. pågår kliniske forsøg for at 
få klarlagt effekten. I Danmark har overlæge Lars Møller Petersen 
netop forladt sin stilling på Roskilde Sygehus for at fortsætte i 

forskning af dette på Center for Cancer Immunterapi ved Herlev 
Hospital, der har vel nok Danmarks førende ekspert på området, 
professor Inge Marie Svane, i spidsen.

Hvad er immunterapi?
Immunterapi er en behandlingsform, hvor man udnytter krop-
pens eget immunforsvar til målrettet at bekæmpe kræftceller.

Immunterapi bruges som led i behandlingen af fx lymfeknude-
kræft, leukæmi, nyrekræft og modermærkekræft. Desuden er 
der lovende udvikling af forskellige former for immunterapi af 
mange andre typer kræft som eksempelvis lungekræft.

Immunterapi er forsøg på at aktivere immunsystemet til på for-
skellige måder at gå til angreb på kræftcellerne. Metoden er 
meget specifik, og den kan ikke sammenlignes med at styrke 
immunsystemet generelt gennem fx kost og motion.

baNebrydeNde behaNdliNg?

Artiklen er bragt med tilladelse fra LyLe

Af Villy O. Christensen, redaktør, LyLe
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I samarbejde med en gruppe hollandske forskere igangsatte for-
skerne på Herlev sidset år et fase 3-forsøg, der skal føre til en-
delig godkendelse af T-cellebehandling. Men af frygt for at blive 
ved med at rykke ned i behandlingslinjen i takt med, at nye stof-
fer overhaler indenom og bliver godkendt, vil Inge Marie Svane 
i løbet af efteråret tage kontakt til Det Europæiske Lægemid-
delagentur, EMA, for at diskutere, hvordan behandlingen med 
T-celler hurtigst muligt kan blive godkendt.

Udviklingen af T-celleterapi startede i USA for ti år siden og går 
ud på, at der udvindes T-celler fra patienternes tumorvæv, som 
opformeres og aktiveres og tilbagegives til patienten. Immunte-
rapi er således ikke den nye, revolutionerende behandlingsform, 
som nogle journalister gør den til.

International forskning
Førende forskere i hele verden har kastet sig over denne form for 
målrettet behandling og til en vis grad opnået lovende resultater, 
men man kender fortsat ikke den langsigtede effekt – ej heller 
bivirkninger og senfølger forbundet med behandlingen.

Der hersker en vis uenighed om den faktuelle effekt, da igangvæ-
rende og afsluttede kliniske forsøg udviser forskellige resultater 
f.s.v. angår den relative overlevelsesevne, tilbagefald og utilsig-
tede bivirkninger, nogle af sidstnævnte er nye og ukendte.

De kliniske forsøg omfatter endvidere forskellige kombinations-
behandlinger med allerede afprøvet medicin, kemo og placebo 
m.m. Nogle forsøg udviser positive resultater med effekt hos op 
til ca. 80 procent af patienterne, mens andre har en væsentligt 
lavere responsrate. Fælles for alle disse forsøg er, at de er udført 
med relativt få patienter, da det er svært at rekruttere deltagere 
til forsøgene pga. den forholdsvis lave udbredelse af de enkelte 
diagnoser og den høje medianalder.

Livskvalitet og overlevelse
Det kom frem på ESMO-konferencen, at hvis man sammenhol-
der de forskellige undersøgelsesresultater, udgør succesraten 
nok ca. 60 procent; forsknigen er kommet langt, men der er et 
godt stykke vej, inden vi ser et mere retvisende billede af be-
handlings reelle effekt.

Der var stor enighed blandt forskerne om, at den vigtigste para-
meter i målingen af effekten må og skal være livskvalitet, da en 
forholdsvis stor del af deltagerne i disse forsøg afgår ved døden 
af andre årsager end den hæmatologiske kræftdiagnose. Langt 
de fleste diagnoser har en medianalder på 60-70 år, så udfor-

dringen er ikke at kurere, men at gøre en tidligere potentielt 
livstruende sygdom til en kronisk lidelse, som man forhåbentlig 
lever godt med og ikke dør af.

Konklusion fra sidelinjen
Er det så godt eller skidt? Tjah, som lægmand uden sundheds-
faglig baggrund vil jeg driste mig til at kalde det for en absolut 
lovende form for behandling, der falder rigtigt godt i tråd med 
bestræbelserne på at skabe målrettet og individuel behandling.

Fremhæves skal da også kombinationsbehandlinger, hvor der 
tages nyudviklet medicin i brug sammen med afprøvede me-
dikamenter, der igen gør behandlingen mere effektiv og skån-
som, hvilket øger livskvaliteten for patienterne og dermed også 
deres pårørende.

Sidstnævnte bør fremadrettet indtænkes i forløbet som en res-
source, når patient fx er til kontrolsamtaler på det behandlende 
sygehus.

Det var endvidere opløftende at høre nordiske forsøg og hæ-
matologer blive fremhævet som værende blandt de førende på 
området. Selvom diagnosen naturligvis skaber utryghed, så er 
det trods alt betryggende at vide, at vi er i gode hænder.

Forskning og udvikling af ny medicin og ibrugtagning af nye 
behandlingsformer går så stærkt, at man ikke skal blinke med 
øjnene, men tal med og lyt til din hæmatolog – de taler internt 
med hinanden for at sikre dig den bedst mulig behandling. 
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Lisbeth bød velkommen og glædede sig over det 
pæne fremmøde på 29 personer. Hun fortalte kort 
om to højt prioriterede projekter i 2017.  Det ene er 
en ny udgivelse af bogen ”Livet med lungekræft”, 
hvor vi gerne vil have nye patient- og pårørendehi-
storier. Hvis nogen har lyst til at fortælle deres histo-
rie, må de meget gerne kontakte Lisbeth. Det andet 
projekt er udgivelse af en ny pædagogisk børnebog 
til børn i aldersgruppen 9-12 år. Lisbeth efterspurgte 
også gode ideer og ønsker til kommende medlems-
møder.

Første oplægsholder var sygeplejerske Ellen Schultz An-
dersen, som havde stor erfaring med lungekræftpatien-
ter fra sine ansættelser på lungemedicinske og palliative 
afdelinger og mange efteruddannelser bl.a. diplomud-
dannelse. Hun fortalte, at de mange patienter der kom til 

udredning oftest havde meget korte indlæggelser, men 
det var så vigtigt, at de følte sig set, selvom de var kort 
i afdelingen inden de kom på thoraxkirurgisk afdeling 
til lidt længere indlæggelse. Vedrørende hospiceophold 
sagde Ellen, at folk ofte havde den fejlopfattelse, at det 
var sidste sted. Men hun fortalte, at et hospice også var 
et sted, man fik symptomlindring og ro til eftertanke, så 
man kom hjem bedre rustet til hverdagen. Hun fortal-
te endvidere, at i hendes afdeling arbejdede man efter 
de seks S’er med afsæt i den enkeltes liv og livskvalitet 
på trods af den livstruende sygdom, så man bliver set 
som det hele menneske. De seks punkter var symptom-
lindring, selvbestemmelse, sociale relationer, selvbil-
lede, sammenhæng, samtykke/accept. Der fulgte nogle 
meget indsigtsfulde og kloge ord med hvert punkt. Der 
var ingen spørgsmål fra salen, da man var godt oriente-
ret af oplægget.

Af Jytte Lawsen
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Derefter var det overlæge fra Aarhus Universi-
tetshospital Peter Meldgaard.  Peter Meldga-
ard bad salen om at stille spørgsmål. Der blev 
spurgt, hvordan man kan finde ud af, hvilken 
form for kræft man har og hvordan det skal 
behandles. Man tager prøver enten ved biopsi 
eller bronkoskopi, cellerne bliver sendt til pa-
tologen, inddeler det i stadier, ser om det er 
lokalt eller der er spredning, små eller store 
tumorer. Små tumorer er ”godt”, så er der mu-
lighed for helbredelse. Hvis der er spredning, 
bliver man ikke rask. Symptomerne kommer 
sent og man kan ikke sige, hvordan det går 
den specifikke patient, ingen kan med sikker-
hed sige, hvor længe en lungekræftramt kan 
leve, men det er vigtigt med et godt samar-
bejde mellem patient og læge og andre sund-
hedsfaglige personer. Det er en kunst at leve 
uden at blive rask, men med godt humør og 
behandling opdager man ofte, at livet får en 
anden og dybere mening, når man får en 
kræftsygdom. Han sagde også, at der er man-
ge muligheder i dag. De nye tabletbehandlin-
ger har langt færre bivirkninger og er betyde-
ligt mere virksomme. I løbet af de sidste år 
er der kommet mange nye produkter, og der 
ventes endnu flere. Der blev spurgt, hvorfor 
man ikke opererede småcellet kræft. Svaret er 
fordi det vokser, kan man risikere, at det man 
lige har opereret vokser uhæmmet, så det er 
ikke anbefalelsesværdigt. Han talte også om 
stråleterapi, mutationer, immunterapi samt at 
brænde eller koge kræftknuder væk og om at 
kunne opdage kræft gennem blodprøver - det-
te var dog kun på forskningsmæssigt niveau, 
og nok med lang vej igen. Screening for lun-
gekræft blev også berørt. Så det var en me-
get interessant aften med mange spørgsmål 
og svar. 

Ind imellem oplæggene serverede patientfor-
eningen lækkert smørrebrød, hvilket var me-
get populært.

Da tiden var gået, takkede Lisbeth for i dag. 
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Referat fra Patientforeningen Lungekræfts 
medlemsmøde den 12. september 2016 
fra kl. 17.00-20.00 i Kræftens Bekæmpel-
ses lokaler i Næstved.

Formand Lisbeth bød velkommen og 
glædede sig over det pæne fremmøde 
på 27 personer. Hun gav ordet til den 
første oplægsholder, autoriseret klinisk 
diætist fra Diætisthuset i Næstved, Lotte 
Schmidt Svendsen.

Lotte fortalte, at sund kost er mange ting, 

det er altid en individuel vurdering. Der 
er forskel på før og efter sygdom og no-
get tredje under sygdomsforløbet. Det 
er vigtigt, at man ikke taber sig under et 
sygdomsforløb, da det oftest er muskel-
masse, der tabes. Mad er også livsglæde, 
socialt samvær og kultur, men man skal 
altid huske, at indholdet af maden skal 
være i orden, da det er det, der opbygger 
vores krop. Hun henviste til de officielle 
kostråd, som sikrer, at kroppen får dækket 
behovet for vitaminer, mineraler og andre 
vigtige næringsstoffer, og nedsætter risi-

meDLemsmøDe 
i NæStved
Referent Jytte Lawsen
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koen for livsstilssygdomme. Hun nævnte 
også den pædagogiske Y-tallerken, der 
gør det lettere i hverdagen at følge de 
officielle kostråd, og hvordan man med 
overblik kan regulere Y-tallerkenen, hvis 
man f.eks. er småtspisende og har brug 
for flere kalorier. Lotte kom med mange 
gode tips og gennemgik de forskellige 
elementer i maden. Hun nævnte også, at 
fysisk aktivitet var vigtigt. Selvom man 
ikke orkede de anbefalede 30 min. pr. 
dag, så var selv små ting bedre intet. Hun 
henviste til gode opskrifter på :

www.cancer.dk/hjaelp-viden/opskrifter 
og www.altomkost.dk. 

Der var mange spørgsmål fra salen både 
under oplægget og efter, som blev besva-
ret med stor kompetence. 

Lisbeth takkede for det gode oplæg og 
bød næste taler velkommen. Dog blev 
der inden oplægget serveret lækkert 
smørrebrød.

Asbjørn Høegholm, overlæge i i lunge-
medicin på Næstved Sygehus, var dagens 
næste oplægsholder.

Han fortalte, at et lungekræftpakkeforløb 
må vare 41 dage, så skal 85 % af patien-
terne have været igennem. Han fortalte, 
at det i Region Sjælland er Næstved og 
Roskilde Sygehuse, der udreder lunge-
kræftpatienterne. Røg, støv, skidt og ra-
don er grunde til, at cellerne muterer i 
lungerne, celler bliver vilde og kroppen 
taber styringen. Pletter på lungerne kan 
være flere ting, et røntgenbillede er ikke 
nok, mindst 10% opdages ikke. En CT-
scanning er en mere sikker scanning. På 
Næstved Sygehus findes 400 lungekræft-
patienter om året. Er også i gang med en 
videnskabelig undersøgelse, om telefon-
svar er godt nok. Undersøgelsens svar for-
ventes færdigt om et års tid.  Man spørger 
patienterne, om de vil have en fysisk læ-
gesamtale eller et telefonsvar med mulig-

hed for samtale med læge efterfølgende. 
2/3 af patienterne vil have hurtigt svar pr. 
telefon. Han nævnte, at tobaksrygning er 
årsag til 75% af alle lungekræfttilfælde, 
og 70% af mave-/tarmkræft og blære-
kræft er også påvirket af tobaksrygning. 
Han gennemgik de forskellige undersø-
gelser fra scanning til bronkoskopi, biopsi, 
operation og kemo og stråling, samt de 
nye metoder som immunterapi.

Der var mange spørgsmål fra salen, og 
det var tydeligt, at Asbjørn Høegholm var 
kendt og højt værdsat og respekteret som 
læge til mange af deltagerne.

Tiden var gået hurtigt, aftenen skulle slut-
te og Lisbeth takkede for det gode oplæg 
og sagde tak for i aften. 

13
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Forleden aften holdt jeg et foredrag for 
lungekræftramte mennesker og deres 
nærmeste pårørende her på Hejmdal. Ef-
terfølgende blev jeg forespurgt, om jeg 
ville skrive lidt om oplægget. Det takker 
jeg for, og vil forsøge at lave et lille refe-
rat af det talte ord. Det skal bemærkes, at 
aftenen blev en fin aften især p.g.a del-
tagernes villighed til åbent at dele nogle 
af de udfordringer, de står i i livet. Derfor 
er resumeet ikke fyldestgørende for afte-
nens fine forløb.

Jeg vil starte med et lille citat:
”Det lille ord kræft er den mest radikale nedbryder, 

jeg har oplevet. Da det nåede frem til min bevidsthed, 

forandrede tilværelsen fundamentalt karakter.

Alt blev rystet ud af sin vante form, alle forestillinger 

blev væltet omkuld, kroppen ændrede sig og mit so-

ciale liv blev ramt af tavshed og mørkt indelukke. Jeg 

var ikke længere den Flemming, jeg kendte så godt. 

Hvor var min frihed blevet af? Hvor var min vilje? Min 

lyst til livet? Diagnosen havde berøvet mig fornuft og 

overblik”  (Flemming Flyvholm: På kanten af livet)

at leve med 
uhelBredelig sygdoM 
Af Birgit Myrup Munk, psykolog i Kræftens Bekæmpelse
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Det citat har jeg valgt, fordi det i få sætninger præ-
ciserer den tsunami, der kan oversvømme individet 
både fysisk, psykisk og sjæleligt efter diagnosen 
kræft (uanset prognose).

Hvorfor sker det med så stor voldsomhed? 
Der kan være individuelle svar på det, alt afhængig 
af den ramtes samlede situation, men jeg vil prøve 
at give nogle af de fælles svar, som vi kender til:

Vi går alle rundt med en grundforventning til livet 
– en grundforventning, som vi også kan kalde den 
sunde fortrængning. 
En af grundforventningerne er, at livet er menings-
fyldt, sammenhængende og forudsigeligt. Vi plan-
lægger livet og fremtiden. Når kræftdiagnosen en-
trerer, så opdager vi, at vi hverken kan kontrollere 
fremtiden eller livet, at døden ikke kun kommer, når 
man er mæt af dage og vi opdager, at vi er sårbare 
og afmægtige eksistenser, som har brug for andres 
hjælp. Så når grundforventningen brister, så mister 
vi noget af vores uskyld, og det kan kalde på sorg, 
fortvivlelse, vrede afmagt, tomhed og meningstab.

Livet ændrer sig og en gammel zen-myte lyder: ”Det 
er først, når vandet er væk, at fisken forstår, hvad 
vand er”, på samme måde kan det være med hver-
dagen, at når kæden af de begivenheder, der udgør 
hverdagens indforståede struktur bliver ødelagt af 
kræftdiagnosen og behandling, så forstår man, hvad 
hverdag er, og hvad det vil sige at miste den dag-
lige rutine, gøremålene og forudsigeligheden. Fra 
at være et ganske almindeligt hverdagsmenneske, 
som på mange måder lever sit anonyme liv, så bli-
ver hverdagslivets orden brudt – man er forvandlet 
til kræftpatient og rystet i sin grundvold.

Dette kan føre til, at man sætter spørgsmålstegn 
ved de forventninger, som der tidligere var til livet. 
Ikke alene kan sygdommen sætte spørgsmålstegn 
ved selve eksistensen og hverdagspraksis, men 
også den rolle og identitet, man kender sig selv 
i, kan blive påvirket. Mange siger: ”jeg kan ikke 
kende mig selv i den her rolle, jeg plejer ikke...” 
osv. Mange oplever, at de ikke kan genkende egne 
reaktioner, og at det kan være svært for de pårø-
rende at følge med og forstå de følelsesmæssige 

svingninger mellem eksempelvis håb og opgiven-
hed, glæde og sorg o.s.v .

Mange forventer, sammen med pårørende, venner 
og familie, at den kræftramte med tiden indtræder 
i sin gamle rolle og ”bliver sit gamle” selv igen. For 
mange sker dette ikke. Årsagen hertil kan blandt 
andet være, at konfrontationen med livets eksi-
stentielle dimension manifesterer sig i personens 
hverdagsliv og skal integreres og blive en bevidst 
og accepteret del af personen selv. Med andre ord 
kan sygdomsforløbet medføre en forandringsproces 
i den enkeltes selvforståelse og tilgang til livet.

At blive kronisk eller uhelbredeligt syg, kan medføre 
angst, bekymringer og uro om livet og fremtiden. 
Eksistenspsykologer kalder dette for en grundangst, 
som man bliver nødt til at komme i dialog med. Det 
er man nødt til, fordi den angst er en del af livet, 
som ikke kan fjernes (hvorfor medicinsk – og kog-
nitiv – behandling, altid bør følges op af samtaler 
vedrørende det eksistentielle).

At leve med livstruende sygdom kræver derfor mod 
til at konfrontere sin eksistentielle angst – mang-
lende mod dertil kan medføre mere angst og i nogle 
tilfælde depression, hvilket vil reducere livskvalite-
ten. Jeg vil citere tidligere præst i Silkeborg, Chri-
stian Højlund, som siger, at ”sygdom kan bringe en 
et skridt nærmere på døden, og 2 skridt nærmere på 
livet, men der vil altid være noget, som skal bæres”. 
Man kan sige, at mennesket må lære at navigere i 
den simultane udfordring at kunne engagere sig i 
livet, mens man også lever med en bevidsthed om 
alvorlig truende sygdom. Det kræver mod, og mod 
er sindets kraft til at overvinde frygten! 
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Baggrund
I begyndelsen af 1990’erne kunne danske læger og andet 
sundhedspersonale, der beskæftigede sig med lungekræft, 
konstatere, at resultaterne af behandlingen af lungekræft 
i Danmark var markant dårligere end i de lande, vi normalt 
sammenligner os med, såsom Norge, Sverige, Finland og 
Tyskland. Af danske lungekræftpatienter var der kun 5 ud 
af 100, der overlevede mere end 5 år efter, at de havde fået 
stillet diagnosen. Ydermere fortalte prognoser, at antallet af 
lungekræftpatienter i de kommende år ville stige væsent-
ligt. Således var der i begyndelsen af 90’erne 3300-3400 nye 
tilfælde af lungecancer om året, og man forventede, at det-
te tal ville stige til 4400 i år 2010. Desuden forventede man 
også, at efterhånden ville langt flere kvinder end mænd få 
lungekræft.

På denne baggrund etablerede man i 1992 Dansk Lunge Cancer 
Gruppe (DLCG), som var og stadig er en tværfaglig gruppe bestå-
ende af faglige repræsentanter udpeget af alle videnskabelige 
selskaber og faglige grupper m.v., der beskæftiger sig med diag-
nostik og behandling af lungekræft.

Det primære mål med dannelsen af DLCG var at forbedre den kli-
niske behandling og dermed overlevelse af danske lungekræft-
patienter. Et sekundært mål har også været at etablere en plat-
form for forskning i lungekræft.

DLCG påtog sig i første omgang at beskrive status for lungekræft-
behandlingen i Danmark på daværende tidspunkt. I 1990 del-
tog mere end 90 hospitalsafdelinger i Danmark i udredning og 
behandling af lungekræft, og en opgørelse udført af DLCG viste, 
at de anvendte meget forskelligartede metoder i dette arbejde – 
metoder der ikke altid levede op til internationalt gældende stan-
darder. DLCG besluttede derfor at skabe et sæt af nationale ret-
ningslinjer for udredning og behandling af lungekræft i Danmark 
– Referenceprogrammet for Udredning og Behandling af Lunge-
kræft i Danmark. Målet var at identificere og beskrive, hvordan 
man bedst muligt behandler lungekræft. Den første udgave blev 
offentliggjort i 1998. Sideløbende besluttede DLCG, at der var be-
hov for at udvikle et register, der kunne registrere al aktivitet 
omkring diagnostik og behandling af lungecancerpatienter med 
henblik på at monitorere kvaliteten af både lungecancerudred-
ning og -behandling i Danmark. Odense Universitetshospital blev 
udset til at være tovholder for udviklingen af det nye register, 
Dansk Lunge Cancer Register (DLCR).

Dansk Lunge Cancer Register via Internet
Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) var færdigudviklet og klar 
til premiere den 1. januar 2000. Registret var resultatet af et 
tæt samarbejde mellem DLCR, Odense Universitetshospital og 
det daværende Kommunedata. I forhold til mange andre regi-
stre anvendte DLCR fra starten internetteknologi, hvor data sen-

Artikel af Torben Riis Rasmussen, overlæge, Aarhus Universitets hospital

Dansk 
Lunge 
cancer 
gruPPe
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des over det lukkede sundhedsdatanet, der er 
koblet op til alle landets regioner. DLCR var den 
første landsdækkende kliniske database, hvor 
brugerne indberettede data direkte via en in-
ternetbrowser.

Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) inkludere-
de den første patient i januar 2000. Databasen 
er siden løbende blev udviklet og opgraderet 
teknologisk og indholdsmæssigt. Således er 
databasen nu koblet op på flere centrale da-
tabaser, såsom Patobanken, CPR-registret m.fl. 
Siden starten af 2000 har de danske afdelin-
ger, der beskæftiger sig med udredning og be-
handling af lungekræft, indrapporteret mere 
end 60.000 patientforløb, og i dag omfatter 
registret således mere end 95% af alle nye til-
fælde af lungekræft.

I starten var mere end 50 afdelinger tilsluttet re-
gistret. Siden er dette tal stærkt reduceret som 
følge af centraliseringerne i sundhedsvæsenet, 

og i dag er kun 28 afdelinger tilsluttet databasen. Disse afdeling-
er dækker samtlige afdelinger, der beskæftiger sig med udred-
ning eller behandling af sygdommen.

DLCR har i hele forløbet arbejdet tæt sammen med Kvalitets-
afdelingen på Odense Universitetshospital. Et samarbejde, der 
med dannelsen af Kompetencecenter Syd i 2006, blev yderlige-
re styrket, da centeret hurtigt kunne tilføre DLCR en lang række 
kompetencer inden for epidemiologi, statistik og administration. 
Kompetencecenter Syd har siden skiftet navn til Center for Klinisk 
Epidemiologi, Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik 
- Syd (KCEB-Syd).

Siden 2011 har DLCR været tilknyttet Regionernes Kliniske Kvali-
tetsprogram (RKKP).

Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)
Siden 1. januar 2013 har DLCR anvendt en metode kaldet Den 
Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK), hvormed der udtræk-
kes relevante oplysninger fra en række sundhedsregistre. DNKK 
er en fælles platform for flere nationale kliniske kræftdatabaser, 
som tager udgangspunkt i allerede tilgængelige informationer 
om udredning og behandling i centrale sundhedsregistre. Såle-
des trækkes oplysninger fra Landspatientregisteret (LPR), hvortil 
alle hospitaler indrapporterer alle indlæggelser med detaljer om 

undersøgelser, behandling og diagnoser, og Patobanken, hvortil 
alle resultater fra undersøgelser af vævsprøver i hele Danmark 
indrapporteres, samt det Centrale Personregister (CPR). Alle disse 
oplysninger samkøres med data indsamlet direkte til databasen, 
hvor de udredende og de behandlende læger indrapporterer sup-
plerende oplysninger, som ikke fremgår af de eksisterende regi-
stre, samtidig med at de verificerer de indsamlede registerdata, 
så der sikres høj datakvalitet.

DLCG i dag
Ved opstarten af DLCG var det en rent lægefaglig gruppe. Men 
med årene er DLCG indgået i et stedse tættere samarbejde med 
det offentlige sundhedsvæsen, repræsenteret ved organisatio-
nen Danske Regioner (DR), og i dag sidder der repræsentanter 
udpeget af DR med i bestyrelsen for DLCG. Ligeledes er Patientfor-
eningen for Lungekræft også repræsenteret i DLCG’s bestyrelse.

DLCG’s opgave er fortsat at dokumentere kvaliteten af lunge-
kræftbehandlingen i Danmark, og i samarbejde med det sam-
lede offentlige sundhedsvæsen at forbedre behandlingen.

Til det formål udgiver DLCG og DLCR i fællesskab hvert år en 
rapport, som beskriver kvaliteten af lungekræftbehandlingen i 
Danmark. Rapporterne sendes til alle hospitalsafdelinger og of-
fentlige instanser, som er involverede i lungekræftopsporing, 
-udredning og -behandling. Herudover ligger rapporterne offent-
ligt tilgængelige på DLCG’s hjemmeside www.lungecancer.dk.

Herudover var DLCG i 2007 med til i samarbejde med Sundheds-
styrelsen at definere og udforme pakkeforløb for lungekræft. 
Senest har DLCG ligeledes samarbejdet med Sundhedsstyrelsen 
om udformningen af et program for opfølgning af danske lunge-
kræftpatienter efter den primære behandling.

Fra DLCR leveres fortløbende data til diverse forskningsprojek-
ter vedrørende lungekræft. Alle ansøgninger om data går først 
gennem den offentlige organisation RKKP, som sikrer, at alle 
regler om godkendelse i Videnskabsetisk Komité og ved Data-
tilsynet er i orden.

DLCG har også en række mere specialiserede undergrupper, som 
hver især repræsenterer de medicinske specialer, som er de vig-
tigste for at stille diagnose og behandle lungekræft. Der er så-
ledes en undergruppe for diagnostik, Dansk Diagnostisk Lunge 
Cancer Gruppe, for kirurgi, Dansk Kirurgisk Lunge Cancer Gruppe, 
for onkologi, Dansk Onkologisk Lunge Gruppe og en gruppe for 
Lunge Cancer Patologi. 
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Patientforeningen Lungekræft havde be-
sluttet til en forandring at prøve nye loka-
ler til dagen, og valget var faldet på Inge-
niørforeningen IDA. Lyse og lækre lokaler 
med udsigt over vandet, en stor foredrags-
sal med en god akustik og topmoderne 
velfungerende AV-udstyr.

Formanden bød velkommen og var glad 
for det store fremmøde til trods for, at vi 
konkurrerede med en stor kræftkonferen-
ce afholdt af Dagens Medicin.

Bestyrelsen samt moderator Lene Johan-
sen blev præsenteret.

Lene Johansen introducerede dagens pro-
gram, der var delt op i tre vigtige emner: 
Forebyggelse i forbindelse med lunge-
kræft. Behandling – Hvor er vi behand-

lingsmæssigt inden for lungekræft om-
rådet?  Stigmatisering i forbindelse med 
lungekræft.

Til det første emne ” Forebyggelse” var der 
indlæg af professor Jan Sørensen, Syddansk 
Universitet og Royal College of Surgeons 
in Ireland, Bolette Friederichsen, næstfor-
mand i Dansk Selskab for Almen Medicin 
og praktiserende læge i et udkantsom-
råde, Flemming Møller Mortensen, sund-
hedsordfører (S) samt administrerende 
direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Ve-
stergaard. Sessionen blev afsluttet med 
en paneldebat, hvor formand Lisbeth også 
deltog. Der kom mange interessante syns-
punkter frem, blandt meget andet blev 
nævnt, at der er en trafikdødelighed på 78 
personer pr. år, og tænk hvilken opmærk-
somhed, økonomi og massiv indsats, der 

bliver ydet kontra 13.600 dødsfald pr. år på 
grund af tobak.

Så var der tid til en dejlig frokost i restau-
ranten, igen med kig ud over vandet, og 
tid til hyggesnak og samvær med ligestil-
lede, hvor dagens indlæg blev diskuteret.
Efter frokost var emnet” Stigmatisering” 
med indlæg af forfatter og lungekræftramt 
Klaus Lynggaard, Merete Mærsk, sund-
hedspsykolog og fysioterapeut samt Lise-
lotte Blixt, formand for Sundheds-og Æl-
dreudvalget, sundhedsordfører (DF). Der 
blev også sagt mange kloge ord set fra 
forskellige vinkler. Klaus Lynggaard læste 
op af sin nyeste udgivelse, bl.a. digtet Ke-
moguden. Efter indlæggene var der også 
her paneldebat ledet af Lene Johansen og 
med deltagelse af Lisbeth. Klaus Lyngga-
ard var ude med nogle stærke meninger 

Den 17. november 2016  i Ingeniørforeningen IDA, 
Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København.

international lungekræFtdag 2016 
Referent Jytte Lawsen
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om den offentlige sektor, om velfærdssam-
fundets effektivitet og menneskelighed. 
Kæmpe ros til hospitalsvæsenets behand-
linger og personale, men drøje hug til den 
kommunale del.

Efter kaffepausen var der nyt indenfor be-
handling af lungekræft ved overlæge An-
ders Mellemgaard, Herlev Hospital. Han 
omtalte blandt andet de mange gode nyhe-
der for lungekræft. Nemlig at lungekræft får 
mere opmærksomhed end tidligere, Kræft-
plan IV, som sætter lungekræft på dagsor-
denen, at der er nedsat et medicinråd, at 
Danmark er i top med lungekræftforskning, 
vi er på en femteplads i verden målt af-
hængig af størrelse, få andre lande har fri 
og gratis behandling, at ny cancermedicin 
udvikles meget hurtigere end tidligere, pt 
er der 123 stoffer til afprøvning, samt nye 
behandlinger.

Så var der nyt fra Patientforeningen Lunge-
kræft ved formand Lisbeth Søbæk Hansen.

Lisbeth fortalte om aktiviteter og planer 
for foreningen siden sidst. Vi har udgivet 
en børnebog til børn fra 3-6 år, ”Kræften 
og kræfterne”, som er blevet utroligt godt 
modaget. Vores nye hjemmeside går i luf-
ten netop i dag, og skal udbygges yderli-
gere, når økonomien tillader det. Så har 
vi fået lavet en sløjfe, gennemsigtig med 
guldkant, for at symbolisere, at lungekræft 

er en usynlig sygdom, der opdages alt for sent. Vi har afholdt en 
politisk høring på Christiansborg. Et af vores mål i 2017 er at få 
vores medlemstal op, 4700 danskere får lunge- eller lungehinde-
kræft om året, her vil vi gerne gøre en forskel. At få øget vores 
økonomi til forskellige projekter. Vi vil afholde 6 åbne møder i 
2017 og vores generalforsamling den 8. april 2017 i Fredericia. Vi 
vil igen i 2017 arbejde på en ny høring på Christiansborg, og gerne 
afholde en temadag på Fyn, som ligger centralt for landsdelene. 
Der er også planer om at udgive en børnebog til de 9-12-årige, 
hvis vi kan rejse penge til det. Endvidere ønsker vi at udgive bo-
gen ”Livet med lungekræft” med patient- og pårørendehistorier 
samt med faglige indlæg. Vi ønsker også at sætte et aftryk på den 
politiske dagsorden. Så der er mange bolde i luften.

Lene Johansen rundede dagen af, og Lisbeth Søbæk Hansen tak-
kede de fremmødte, oplægsholdere og sponsorer og håbede at 
ses igen til næste år. 

20



 December 2016   NYT Om LUNGeKrÆFT  

staFet For Livet
Denne sommer har vi forsøgt at sætte fokus på lungekræft og gøre opmærksom på for-
eningens arbejde ved at deltage med en stand ved Stafet for Livet i Aalborg d. 13. august, 
Hvidovre d. 3. september og Bogense d. 10. september. 

Det var tre spændende og succesfulde dage med godt vejr, og en masse glade og entu-
siastiske mennesker, som var interesserede i at dele deres historier og erfaringer med os, 
samt høre om, hvordan vi som forening kan hjælpe andre. Der blev delt en masse pjecer 
og bøger ud, og folk var meget interesseret i at få lavet en lungefunktionstest. 

Alt i alt tre spændende dage, hvor vi fik mulighed for at møde en masse mennesker 
med alle former for kræft tæt på livet. 

Referent Natascha Søbæk Hansen
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Patientforeningen Lungekræft havde den 19. august 2016 invi-
teret patienter og deres pårørende sammen med deres børn/ 
børnebørn en tur i Zoologisk Have. Det var en tur, der blev spon-
soreret af Heinrich og Laurine Jessens Fond, som ønskede, at 
vores patienter og deres pårørende skulle have nogle dejlige 
oplevelser sammen uden at skulle tænke på sygdom, hvilket vi 
i foreningen var rigtig glade for. I denne anledning var Zoologisk 
Have lukket for andre besøgende.

Glade og spændte på, hvad aftenen ville byde på, mødtes vi alle 
kl. 18.00 foran Zoologisk Have. Vi fortsatte ind på en restaurant, 
hvor vi fik serveret dagens ret, som var hakkebøf med sovs og 
kartofter samt en øl eller vand til. Mætte og tilfredse kunne de, 
der ønskede det, tage en varm kop kaffe eller the med i hån-
den sammen med en lækker muffin. Nu kom vi til rundvisningen, 
hvor vi endelig skulle ud og se på dyr. Da vi var så mange menne-
sker, blev vi delt op i tre hold med hver vores rundviser. Vi fik alle 
mulighed for at ønske at se eller høre mere om nogle bestemt 
dyr. Alle de forslag der kom, blev taget meget positivt imod, og 
alle ønsker blev opfyldt. Rundviserne fortalte med meget stor en-
tusiasme og viden, og stod klar til at tage imod og svare på alle 
de spørgsmål, der kom fra de nysgerrige og spørgelystne delta-

gere. De var med til at skabe en afslappet og hyggelig stemning, 
som varede gennem hele rundvisningen på 2 timer.

Alle var glade og havde haft en rigtig hyggelig aften, så vi håber 
meget, at vi igen får mulighed for at lave et lignende arrange-
ment for jer alle. 

tur i 
zoologisK have

Referent Lisbeth Søbæk Hansen
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Åbne møder / medlemsmøder

25 /1 
2017

Undersøgelserne inden diagnosen
Torben Riis Rasmussen, overlæge på lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitets-
hospital vil komme og fortælle om undersøgelserne inden diagnosen stilles. 

Peter Meldgaard, overlæge, Aarhus Universitetshospital vil komme og og fortælle 
om nyt indenfor behandlinger.

Den 25. januar 2017 fra kl. 16.00 – 20.00 Dokk1, Undervisningslokalet, 

Hack Kampmannsplads 2, 8000 Aarhus

Tine Schytte, overlæge på Odense Universitetshospital vil fortælle om strålebehand-
ling af Lungekræft.

Patientforum og erfaringskonsulent i afdeling T v/ oversygeplejerske Gitte Bekker og 

afdelingssygeplejeske Inge Aagaard.

Den 8. februar 2017 i Kræftens Bekæmpelses lokaler, 

Kløvervænget 18 B, 5000  Odense C

Sidste nyt indenfor behandling af lungekræft
Anders Mellemgaard, overlæge fra Herlev vil komme og fortælle om sidste nyt in-
denfor behandling af lungekræft. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål.

Jesper Holst Pedersen, overlæge, Rigshospitalet vil komme og fortælle om kirurgisk 
behandling og screening.

14. marts 2017 fra kl. 16.00 – 20.00 i Kræftens Bekæmpelses lokaler i Hillerød, 

Østergade 14, 1, 3400 Hillerød 

På møderne vil der blive servereret en sandwich/ smørrebrød. 
Tilmelding senest 3 dage før arrangementets afholdelse til Lisbeth Søbæk Hansen på 
telefon 40 16 23 35 eller på mail info@lungekraeft.com

14 /03 
2017

08 /02 
2017

Kalender 2017
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Af Natascha Søbæk Hansen

tid til forandring!

Så blev det tid til forandring! Derfor har vi valgt 
at lave en stor opdatering af vores hjemmeside, 
hvor den vil få et ansigtsløft med nyt udseende 
samt en masse nye informationer. Fremover vil 
det også være muligt at læse om, hvad lungernes 
funktion er og få viden om de forskellige lunge-
kræftfomer. Hjemmesiden kommer til at hedde 
det samme, så kig ind på www.lungekraeft.com 
og se, hvad der er af nyt.

Derudover har vi også forsøgt at få mere aktivi-
tet på vores Facebook. Vi har hidtil haft både en 
Facebookside og en Facebookgruppe. Da der var 
begrænsninger for, hvad vi kunne lægge op på 
vores side, har vi valgt, at den skal udfases, så 
vi kun bruger vores Facebookgruppe, som også 
har fået nyt navn: ”Patientforeningen Lungekræft 
– gruppe for patienter og pårørende”. Den vil fort-
sat være lukket, så den kan være et trygt forum, 
hvor man har mulighed for at erfaringsudveksle 
og dele sine tanker. Vi vil som bestyrelse løbende 
holde jer opdateret derinde med seneste nyt. I 
må meget gerne søge om, at blive medlem af 
vores Facebookgruppe.

Vi håber, at I vil tage godt imod vores nye tiltag. 

Følg os her:
lungekraeft.com
facebook.com


