
 

Medlemsmøde for Patientforeningen Lungekræft 

Aarhus Dokk1, den 25. januar 2017  
 

Tak for veloplagt medlemsmøde med hele 32 fremmødte.  

 

Vi kom godt omkring:  

 Patientforeningen gjorde status over 2016 og så frem mod nye aktiviteter i 2017.  

 Løve Apoteket gav sammen med Pierre Fabre gode råd til lindring af bivirkninger.  

 Overlæge Torben Riis Rasmussen fortalte om processen ved udredning af lungekræft.  

 Overlæge Peter Meldgaard gjorde os klogere på ALK, EGFR mutationer og immunterapi. 

 

Foreningens arbejde i 2016 

 Børnebog for de 3-6-årige. 

 Ny hjemmeside med betydelig mere information end tidligere. 

 Vi har fået lavet vores egen sløjfe af gennemsigtigt materiale med 

guldkant for at symbolisere, at lungekræft er en usynlig sygdom. 

 Stort møde på Christiansborg i maj 2016 med tema som tidlig 

opsporing og screening. 

 

Foreningens ønsker for aktiviteter i 2017 

 Ny børnebog for de 9-12-årige.  

 Nyt Christiansborg-møde. 

 Genoptryk af ny udgave af Livet med lungekræft. 

 Deltagelse på Folkemødet på Bornholm.  

 Afholdelse af generalforsamling og International Lungekræftdag. 

 

 
 

Lindring af bivirkninger 

Løve Apoteket og Pierre Fabre ved Mette og Tove gav en grunding indføring i, hvilke produkter der er 

velegnet til lindring af de mange forskellige bivirkninger, der kan være ved kemo og strålebehandling. Alle 

produkternes effekt er veldokumenterede. Bl.a. har et projekt med seks hospitaler vist god effekt.  

Termalt kildevand på sprayflaske blev fremhævet for sin beroligende effekt på ødelagt hud. Også 

reparationscremen fik gode ord med sig. Der var mulighed for at få forskellige prøver med hjem. 

 

  



 

Processen ved udredning af lungekræft  

Overlæge Torben Riis Rasmussen fra Aarhus Universitetshospital gjorde status ovre lungekræft og fortalte 

om hele processen ved udredning af lungekræft.  

 

 Mens antallet af mænd med lungekræft falder, 

stiger antallet af kvinder, der får lungekræft.  

 For 85 % af de kvinder, der får lungekræft, skyldes 

sygdommen rygning, en lille del skyldtes radon og 

asbest og 5 % har aldrig røget.  

 Lungekræft opdages stadig ofte sent: Kun 1/3 har 

alarmsymptomer, 1/3 har uspecifikke symptomer 

og den sidste 1/3 har ukarakteristiske symptomer.  

 

Udredningen foregår på en lungemedicinsk afdeling, og på Aarhus afklares det fra dag til dag. Udredningen 

starter med en CT-skanning og PET/CT-skanning, der kan vise, om der er spredning. Derefter bronkoskopi, 

kikkertundersøgelse, evt. børsteprøve, lymfeknuder, evt. kikkertundersøgelse med ultralydsvejledning og 

nålevævsprøve. Imellem prøverne har patient og behandler samtaler.  

 

Efter div. undersøgelser kan man vurdere, hvilket stadie patienten er i. Om det er muligt at operere 

vurderes bl.a. ud fra patientens fysik, hjerte, kredsløb og lungefunktion, og om der er andre sygdomme. 

Omkring 25 % kan opereres, og det giver langt den bedste overlevelse. 

 

ALK, EGFR mutationer og immunterapi 

Overlæge Peter Meldgaard fra Aarhus Universitetshospital fortalte 

om ALK og EGFR mutationer og gjorde status for immunterapi. 

 

Der er mange nye stoffer og flere på vej til behandling af ALK, dog er 

det kun 3-4 %, der har en ALK mutation.   

10-14 % har en EGFR mutation. Også her udvikles nye stoffer til 

behandling, men EGFR kan udvikle resistens og muterer på et 

tidspunkt, så det er ikke til at vide, hvor længe behandlingen virker. I 

Asien er det 40-50 % af lungekræft tilfældene, der har EGFR mutation.  

 

Lungekræftpatienter er utroligt forskellige, og derfor er det heller ikke muligt at vide, hvor længe stofferne 

virker, og hvornår de holder op med at virke. Lægerne mangler redskaber til at finde og styre behandlingen 

af lungecancer. De er afhængige af, hvad medicinalindustrien fremstiller og forsker i. Overraskende var det, 

at al forskning er privat sponseret.  

 

Ved immunterapi kan man aktivere immunsystemet, så det kan reparere sig selv og bremse kræftcellerne. 

Derved styrker man immunsystemet, så det ikke bliver udtrættet, men kan klare den kamp, der er i gang og 

dræbe tumorcellerne. Peter Meldgaard fortalte, at immunterapi har færre bivirkninger, og de fleste kan 

behandles med hormoner. Han fortalte også om et nyt norsk studie, der er ved at blive godkendt og giver 

50 % bedre overlevelse. Der findes også flere forskellige hæmmere PD1 og PDL1.  

 

Formanden takkede for oplæggene og sagde tak for en spændende og lærerig i dag. 


