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FORORD

Kære læser
Det er med stor tilfredshed, at vi for andet år i træk på vegne af Urinvejskirurgisk Forsk-
ningsenhed kan udgive et årsskrift til formidling af den samlede oversigt over de mange 
forskelligartede aktiviteter, der i 2016 udgik fra, eller med deltagelse, af Urinvejskirurgisk 
afdeling, Aarhus Universitetshospital. Alle har vedholdt sidste års høje tempo og store ind-
sats, så 2016 blev ligeså travlt og spændende et udviklings- og forskningsår som forventet.

Tommy Kjærgaard Nielsen kunne på flotteste vis krone hans hidtidige forskning med den 
medicinske ph.d.-grad, alt imens en lang række personer blev prismodtagere for fremragen-
de præstationer i såvel ind- som udland. De yngre forskeres spændende udenlandsophold 
berigede atter forskningsenheden og afdelingen. Forskningsenhedens faste stab løb, lige-
som afdelingens øvrige personale, hurtigt i bestræbelserne på at screene, rekruttere, konsul-
tere, indsamle væv og data i forbindelse med en lang række meget forskelligartede studier.

Forskningsenheden har igen, i det forgangne år, knyttet nye kontakter til den allerede lange 
række af meget vigtige samarbejdspartnere både nationalt og internationalt. Der skal lyde 
en stor tak til vores samarbejdspartnere og de deltagende patienter for et yderst konstruktivt  
samarbejde i løbet af et meget produktivt 2016. Således afspejler årets publikations- 
liste, afdelingens store videnskabelige produktion og kliniske forsknings-aktivitet – den me-
get høje kvalitet. Herudover har afdelingen været rigt repræsenteret i nationale- og inter-
nationale forskningsfora, tværvidenskabelige og multidisciplinære samarbejder. I en ofte 
presset og fortravlet produktionsorienteret hverdag, er det til stadighed vigtigt at synliggøre 
de mange spændende forsknings- og udviklingstiltag, der tager udspring i Forskningsen-
heden og afdelingen i øvrigt. Netop derfor var det en fornøjelse med den store tilslutning til 
årets traditionsrige Akademiske juleafslutning. Det var et klart vidnesbyrd om, at der allige-
vel er stor interesse for de forsknings- og udviklingsmæssige tiltag indenfor urologien.

Jeg finder igen i år, at Årsskrift 2016 tydeligt demonstrerer, at alle afdelingens med-
arbejdere bidrager på hver deres måde til den store og værdifulde samlede indsats, og 
naturligvis fortjener alle stor påskønnelse her.

God læselyst!

Michael Borre, 
Lærestolsprofessor,overlæge, dr.med., ph.d. 
Urinvejskirugi
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ÅRETS PH.D.-FORSVAR

RESUMÉ
Afhandlingen var baseret på i alt fire studier, som alle er publiceret i internationale an-
erkendte tidsskrifter. Det første studie omhandlede udviklingen af en dyremodel, hvori 
sammenhængen mellem histologi og billeddiagnostisk fremstilling af cryolæsioner kun-
ne studeres. Det andet studie undersøgte sammenhængen mellem kontrastopladning i 
cryolæsioner og behandlingssvigt. Det tredje studie viste for første gang en sammehæng 
mellem tumorens anatomiske konfiguration (PADUA-score) og effekten af cryoablation. 
Det fjerde studie var et stort europæisk multicenter studie med mere end 800 patienter, der   
alle havde fået foretaget laparoskopisk cryoablation. Studiet er netop publiceret i BJUI og 
er det hidtil mest omfattende materiale, som beskriver komplikationer og onkologisk resul-
tater i relation til cryoablation.

Fra venstre; Formand for bedømmelsesudvalget, associeret professor Frede Donskov, 
professor Emeritus Anders Magnusson, læge, ph.d. Tommy Kjærgaard Nielsen & professor  Mark Emberton.
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TOMMY KJÆRGAARD NIELSEN, 1. reservelæge, ph.d.

TITEL: Cryoablation of small renal tumours – experimental and clinical investigations

HOVEDVEJLEDER: Michael Borre

FORSVARET: 29.06.2016

OPPONENTER: Associeret professor Frede Donskov (DK), professor Mark Emberton (UK) 
og professor emeritus Anders Magnusson (SE)

LÆS MERE OM DE 4 STUDIER I FØLGENDE  ARTIKLER
Nielsen TK, Lagerveld B, Østraat Ø, Andersen G, Høyer S, van der Zee J, Nonboe 
L, Graumann O, Borre M. PADUA score predicts treatment failures in laparoscopic 
cryoablation of small renal masses. J. Endourol. 2016 Feb 2.

Nielsen TK, Østraat Ø, Graumann O, Pedersen BG, Andersen G, Høyer S, Borre M. 
Computed Tomography Perfusion, Magnetic Resonance Imaging, and Histopat-
hological Findings After Laparoscopic Renal Cryoablation: An In Vivo Pig Model. 
Technol Cancer Res Treat. 2016 Jul 11. pii: 1533034616657251

Nielsen TK, Lagerveld BW, Keeley F, Lughezzani G, Sriprasad S, Barber NJ, Hansen 
LU, Buffi NM, Guazzoni G, van der Zee JA, Ismail M, Farrag K, Emara AM, Lund L, 
Østraat Ø, Borre M. Oncologic outcomes and complication rates after laparosco-
pic- assisted cryoablation: a EuRECA multi-institutional study. BJU Int. 2016 Aug 4.

Nielsen, T. K., Ostraat, O., Andersen, G., Hoyer, S., Graumann, O., & Borre, M. (2015). 
Computed Tomography Contrast Enhancement Following Renal Cryoablation-Do-
es it Represent Treatment Failure? J. Endourol., 29, 1353-1360.
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BESKRIVELSE
Vi ved, at børn og unge går tidligere i pubertet end deres bedsteforældre gjorde for blot  
50-100 år siden. Det er imidlertid uklart, hvorvidt den gennemsnitlige pubertetsalder fortsat 
falder, hvad årsagen i så fald kan være og om tidlig eller sen pubertetsudvikling har betyd-
ning for vores helbred senere i livet.

Det er i dyreforsøg påvist, at udsættelse for hormonforstyrrende stoffer i fostertilværelsen 
kan spille en afgørende rolle for pubertetsudvikling, men sammenhængen er aldrig bekræf-
tet i undersøgelser på mennesker.

Vi ønsker derfor at undersøge hvorvidt 3 forskellige påvirkninger med potentiel hormon-
forstyrrende effekt hhv. indtag af hovedpinepiller under graviditeten, brug af hormonbe-
handling og kunstig befrugtning for at opnå graviditet, samt indhold af hormonforstyrren-
de stoffer (PFCs) i moderens blod under graviditeten, ændrer pubertetsalderen og første 
del af pubertetsforløbet hos unge.

 
I 2002-2003 fik en gruppe af gravide mødre taget blodprøver og blev interviewet om  livs-
stil og medicinforbrug. 22.550 børn født af disse mødre har siden 11-års alderen besvaret 
et detaljeret spørgeskema vedr. pubertetsudvikling hver 6. måned. Vi indhenter med an-
dre ord oplysninger om deres pubertetsudvikling mens den står på, og vil med disse kunne 
undersøge ovennævnte  sammenhænge.

Projekt vil bidrage til den eksisterende, begrænsede viden om pubertetsudvikling og 
identificere potentielt årsager til ændringer i pubertetsalderen hos danske unge. Undersø-
gelser af årsager til sådanne ændringer er yderst vigtige, da f.eks. tidlig pubertetsudvikling 
kan være en markør for udvikling af betydningsfulde sygdomme som sukkersyge, fedme 
og testikelkræft i voksentilværelsen.
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LÆGE DITTE DREJER
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HOVEDVEJLEDER: Professor Jørgen Bjerggaard Jensen
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BESKRIVELSE
Patienter med polypper eller carcinoma in situ i blæren har ofte mere end én tumor på 
diagnosetidspunktet, idet sygdommen skyldes en generel sygdom i urothelet. 

Ikke-muskel invasiv blærekræft kan behandles ved trans-urethrale resektioner (TUR-B),-
men recidivraten er høj, og hvis sygdommen er ubehandlet, kan det medføre en risiko for 
udvikling af invasiv sygdom i form af regulær blærekræft. Tidlig diagnose af CIS vil med-
føre korrekt tidlig behandling med Bacillus Calmette Guérin, BCG, som vil kunne forebyg-
ge udvikling af blærekræft ved størstedelen af patienterne. Ubehandlet CIS vil derimod 
medføre en ganske stor risiko for udvikling af invasiv sygdom med risiko for metastaser og 
sygdomsrelateret død.

Der er behov for bedre diagnostiske modaliteter, som vil øge detektionen af små blæ-
retumorer, CIS og dysplasi. Photodynamisk Diagnostik, PDD er en anerkendt og udbredt 
optisk teknik, der bruges til at synliggøre patologisk væv i urinblæren  under resektion. Efter 
TUR-B kontrolleres patienterne med fleksible cystoskoper i standard hvidt lys.

En anden metode, der kan bruges til at optimere synligheden af eventuelle blæretumorer, 
er Narrow Band Imaging, NBI. Hvor PDD har flere tekniske og logistiske udfordringer i form af 
præoperativt installation af fluorescensen i blæren eller falsk positive fund grundet tangentiel 
belysning, fremhæver NBI kontrasten imellem strukturer i blæreslimhinden, ved at spalte hvidt  
lys til 2 smalle bølgelængder ved blot et tryk på skopet.

FORMÅL:
1) At undersøge hvorvidt brugen af PDD ved fleksibel cystoskopi i kontrolforløbet kan ned- 
 sætte antallet af recidiver, som på grund af størrelsen, ikke kan fjernes i ambulant regi.

2) At undersøge om brugen af NBI ved fleksibel cystoskopi kan forbedre diagnostikken af  
 flad dysplasi eller CIS sammenlignet med konventionel hvidt lys, og hvorvidt den klini- 
 ske beslutning ændres.

3) At undersøge i hvor høj grad man ved anvendelsen af NBI ved TURB kan bedre diag- 
 nostikken mht. flad dysplasi og CIS. Dette ønskes belyst i forhold til såvel WL som PDD.  
 Perspektiverne for ph.d-studiet vil være at finde den bedste optiske modalitet til  
 cystoskopi, hvorpå diagnostikken, behandlingen og kontrollen af ikke-muskel invasive  
 blærecancer optimeres bedst muligt.
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LÆGE MARIA C. ELKJÆR

TITEL: Multiparametrisk magnetisk resonans-scanning til diagnosticering og overvågning 
af prostatakræft 

HOVEDVEJLEDER: Professor Michael Borre
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BESKRIVELSE
I Danmark er prostatakræft (PC) den hyppigste kræftform hos mænd og også den  hyp-
pigste årsag til kræftrelateret død hos mænd. Dog er langt de fleste tilfælde af PC insig-
nifikante, og der er en bekymrende overbehandling, som hos mange medfører rejsnings-
besvær og sjældnere inkontinens. Derfor vælger man ofte hos patienter med vurderet 
lav-risiko-sygdom blot at ”overvåge” sygdommen med regelmæssige blodprøvekontroller, 
samt ultralydsscanning (UL), hvor der tages 10 vævsprøver. Denne UL er desværre upræ-
cis, og man ved fra operationspræparaters histologisvar, at kræften ofte er mere aggressiv 
og mere udbredt end formodet. Dette besværliggør den individuelle risikovurdering og 
muligheden for at kunne lægge en sikker overvågningsstrategi. Der er derfor behov for 
mere præcise diagnostiske og prognostiske scanningstyper. Magnetisk resonans-scannin-
ger (MR) kan repræsentere en sådan, og en række studier fra udlandet peger også stærkt 
i denne retning. Herudover giver MR os muligheden for at tage målrettede vævsprøver af 
et specifikt suspekt område i prostata, i modsætning til vævsprøver taget tilfældigt ved UL. 
Man vil vurdere, om brugen af MR-scanninger og MR-vejledte vævsprøver vil sikre en mere 
nøjagtig diagnose og mere sikker overvågning af de ubehandlede patienter.
 
1) I undersøgelsen vil man scanne patienter, som sættes i overvågning. Hvis scanningen  
 giver en mistanke til større eller mere aggressiv kræft end vurderet ved UL med biopsier,  
 vil der suppleres med 1-2 biopsier fra det suspekte område.

2) Desuden vil man undersøge de økonomiske omkostninger ved denne nye metode. Det- 
 te vil vi gøre ved løbende at indsamle data på tidsforbrug og brug af utensilier m.m.  
 Omkostningerne vil man sammenligne med de omkostninger, der er ved det vanlige  
 regime. Således kan vi undersøge den faktiske omkostning af opdagelsen af behand- 
 lingskrævende cancere, som findes ved den supplerende brug af MR.

3) Ved gennemgang af patienter, der indenfor et år har fået deres prostata fjernet grun- 
 det cancer, vil man undersøge om graden af aggressivitet af kræften, er mere korrekt  
 vurderet hos de, som har fået stillet deres diagnose ved MR-vejledte biopsier end ved  
 de, som har fået diagnosen stillet ved de vanlige UL-vejledte biopsier, når der sam- 
 menlignes med det endelige resultat af operationspræparatet.

Med dette studie håber man at finde, at diagnose, forløbsstrategi og behandling af lav-risiko 
PC, kan forbedres radikalt ved brug af MR og MR-vejledte biopsier, og at dette er en omkost-
ningseffektiv metode. Ved udgangen af studiet håber man at have MR implanteret i de daglige 
rutiner i Urinvejskirurgisk afdeling, AUH.
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LÆGE MARIA ERVANDIAN

TITEL: Salvage strålebehandling hos patienter med prostatacancer – bivirkninger, livskva-
litet og sygdomsfri overlevelse – et nationalt studie

HOVEDVEJLEDER: Professor Michael Borre
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BESKRIVELSE
Prostatacancer (PC) er aktuelt den hyppigste cancerform hos mænd. Den generelle prostata-
cancer incidens er stigende, specielt i lande, der anvender PSA screening. Radikal prostatekto-
mi (RP) er standardbehandling for mænd med lokaliseret sygdom.
I forløbet efter RP indgår patienterne i et mangeårigt kontrolforløb, hvor måling af PSA er den 
primære parameter for behandlingseffekt. Det er velkendt, at cirka en tredjedel af  de behand-
lede patienter vil udvikle recidiv af sygdommen med stigning i PSA som et udtryk for lokalt reci-
div eller fjernmetastasering. Ved biokemisk recidiv (PSA≥0,2 ng/mL) er der efter udelukkelse af 
metastaseret sygdom indikation for salvage strålebehandling (SRT).
Desværre er viden om effekter og bivirkninger af SRT utilstrækkelige. Dette ph.d.-studium  tager 
udgangspunkt i en kohorte af samtlige patienter behandlet med SRT på  danske onkologiske 
afdelinger på Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetsho-
spital, Herlev Hospital og Rigshospitalet i perioden 2006-2010. I dette unikke materiale er det 
muligt at samle information om overlevelse og progressionsfri  overlevelse, samt behandlings-
relateret morbiditet.
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LÆGE LOTTE KAASGAARD JAKOBSEN

TITEL: The development of the urinary tract – Studies on contractile properties, aquaporin 
expression and urine composition

HOVEDVEJLEDER: Professor L. Henning Olsen

Ph.d.-afhandlingen er afleveret d. 8 januar 2016 under titlen:

”Development of the Urinary Tract: Studies on contractile properties, aquaporin 
expression and urine composition”

Dato for forsvar: 23. marts 2017
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BESKRIVELSE
Under urinvejenes udvikling dannes organerne fra forskellige dele af det primitive fosteranlæg. 
Der etableres efterhånden forbindelse mellem organerne, og deres funktioner bliver fremover 
indbyrdes afhængige. De fleste børn fødes med et fuldstændig velfungerende urinvejssystem, 
trods den komplekse udviklingsproces. I nogle tilfælde opstår der dog medfødte misdannelser 
i urinvejene, som følge af afvigelser i forløbet. Forståelse for tidsforløbet og stadierne i den nor-
male udvikling er et vigtigt grundlag for at tolke og handle på afvigelserne.

I dette projekt indgår tre studier af udviklingen og funktionen af grisens urinveje. Grise-
nes anatomi og fysiologi minder på mange måder om menneskets, særligt når det gælder 
urinvejene. Derfor anvendes grise ofte som model i studier om urinvejssygdomme.

1) I det første studie undersøges de kontraktile egenskaber i urinblæren fra grisefostre halvvejs  
 i gestationen og tæt på terminen. Det undersøges i en in vitro opstilling med strimler af blæ- 
 revæggen, hvor vi registrerer den spontane aktivitet, det nerve medierede respons, samt  
 responset på direkte receptorstimulering.
 
2) I det andet studie undersøger vi hvorvidt aquaporiner (AQP) er udtrykt i urinvejene hos gri- 
 sefostre, og om niveauet ændrer sig i løbet af gestationen. Det gør vi ved at oprense RNA  
 fra vævsprøver af nyrebækken, urinleder, blære og urinrør, og så lave PCR, stilet mod AQP  
 1-11. Vævsprøver fra de samme lokalisationer bliver undersøgt med immunhistokemi, for  
 at vurdere hvorhenne i vævet proteinerne er lokaliseret. Protein fra hele blærer bliver des 
 uden renset op til Western blotting.

Afledt af studiet om AQP, ønsker vi i det sidste studie at undersøge om urinens sammensætning 
ændrer sig under passagen af urinvejene og hvorvidt ændringen i så fald primært indtræder i 
urinlederen eller i blæren. Her anvender vi unge grise, og sammenligner urinprøver fra begge 
nyrebækkener med urinprøver fra henholdsvis urinleder og blære. Desuden samler vi urinprøver 
fra blæren i en længere opbevaringsfase. Vi undersøger urinens alkalinitet, samt koncentratio-
nen af diverse salte og affaldsstoffer.
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LÆGE PERNILLE SKJOLD KINGO

TITEL: Bestemmelse af kirurgisk stress og rekonvalescensperiode ved åben og 
robot-assisteret cystektomi på grund af blærecancer

HOVEDVEJLEDER: Professor Jørgen Bjerggaard Jensen

Ph.d.-afhandlingen er afleveret d. 23. december 2016 under titlen: 

”Robot-assisted laparoscopic cystectomy versus open mini-laparotomy cystectomy
– clinical and experimental investigations”.

Dato for forsvar: 31. marts 2017
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BESKRIVELSE
Blærecancer er den niende hyppigste cancerform i verden, og i Danmark diagnosticeres 
1600 nye tilfælde hvert år. Heraf har ca. 20 % muskelinvasiv blærecancer. Standardbehand-
lingen af ikke dissemineret muskelinvasiv blærecancer er kirurgi med fjernelse af blæren (cy-
stektomi) med samtidig anlæggelse af en urinafledning. Operationen kan foregå ved enten 
åben, laparoskopisk eller robot-assisteret laparoskopisk teknik. Ved robotassisteret laparo-
skopisk teknik kan selve urinafledningen enten udføres som robotassisteret indgreb (total 
intrakorporal urinafledning), eller man kan vælge at udføre urinafledningen som ved åben 
operation (ekstrakorporal urinafledning),  en såkaldt kombineret procedure (”hybrid”). Dis-
se robotassisterede teknikker sammen  med åben teknik med anlæggelse af kun en lille 
hudincision (mini-laparotomi) anvendes på Urinvejskirurgisk afdeling, Aarhus Universitets-
hospital. Et kirurgisk indgreb er et bevidst påført traume, der inducerer et akut fase respons 
eller stress respons. Det menes, at det akutte fase respons spiller en vigtig rolle i regulerin-
gen af immunsystemet. Minimal invasive procedurer antages at medføre mindre vævsska-
de, og er i teorien mindre aggraverende for immunsystemet. Bevarelse af immunsystemet 
efter kirurgiske indgreb er vigtig, idet det forhindrer postoperative infektioner og sepsis. Det 
er ikke endeligt klarlagt, hvordan de forskellige operationsteknikker i henhold til kirurgisk 
stress og postoperativt forløb påvirker blærecancerpatienter. Robotassisteret laparoskopisk 
cystektomi har vist en vis gevinst i forhold til åben cystektomi med hensyn til reduceret blød-
ning og eventuelt reduceret postoperativ morbiditet, men en nylig opgørelse udgående har 
fra afdelingen har vist, at samme reduktion i perioperativ morbiditet tilsyneladende kan opnås 
ved at udføre den åbne mini-laparotomi. Der findes ikke nogen gylden standard for måling 
af kirurgisk stress, men målinger af akutte fasereaktanter og humane cytokiner bruges ofte 
til dette formål. Steroid givet preoperativt og CO

2 (pneumoperitoneum), som indgives i for-
bindelse med kikkertoperation, menes at medføre et mindre kirurgisk stressrespons, således i 
teorien medførende bedre rekonvalescens og færre postoperative komplikationer, hvilket er 
yderst vigtigt hos specielt den onkologiske patient.

 
FØLGENDE ØNSKES BELYST:
1) Hvilke nye potentielle kirurgisk stressrespons biomarkører kan bruges til at måle det  
 kirurgiske stressrespons efter radikal  cystektomi?
2) Hvilken kirurgisk operationsmetode ved radikal cystektomi inducerer mindst kirurgisk  
 stressrespons?
3) Er der en sammenhæng mellem kirurgisk stress og rekonvalescens?
4) Ved sammenligning af indgift af CO

2 og steroid forud for  cystektomi, i hvilken grad vil  
 det påvirke det kirurgiske stressrespons? Først demonstreret i en dyremodel og derefter  
 i et humant klinisk prospektivt randomiseret studie.
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LÆGE MARY NGUYEN NIELSEN

TITEL: Prostatacancer – prognostiske faktorer og outcomes

HOVEDVEJLEDER: Professor Michael Borre
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BESKRIVELSE
Prostatakræft er en hyppig kræftform blandt danske mænd, og incidensen forventes at 
stige markant i takt med den voksende ældre befolkning.

Projektet har som hovedformål at undersøge faktorer, der påvirker overlevelse  (progno-
se) blandt danske mænd med prostatakræft. Projekterne er registerbaseret med udgangs-
punkt i data fra den nationale kliniske kræftdatabase for prostatakræft, Danske Prostata 
Cancer Database (DAPROCAdata).

I studiet vil man bl.a. undersøge dødsårsager, fedme, livskvalitet og psykiske sygdomme 
blandt mænd med prostatakræft.
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LÆGE MARIANNE TRIER BJERRE

TITEL: Udvikling af nye blod/urin baserede biomarkører for spredt kastrationsufølsom 
prostatakræft med henblik på forbedret individuel medicinskbehandling (CRPC) 

HOVEDVEJLEDER: Professor Michael Borre
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BESKRIVELSE
Projektets overordnede formål er at udvikle nye ikke- eller minimalt invasive molekylære 
biomarkører til forbedret behandling af avanceret prostatakræft og bedre forudsigelighed 
af effekt af de nuværende sekundære hormonbehandlinger og kemobehandlinger hos 
disse patienter.

Biomarkørerne vejleder om, hvilke patienter der skal tilbydes kemoterapi og hvilke pa-
tienter, der vil have fordel af sekundær hormonbehandling som første valg hos prostat-
kræft patienter, hvor den primære hormonbehandling ikke længere er tilstrækkelig. Vi 
indsamler systematisk og fremadrettet blod og urinprøver fra patienter, hvor den primære 
hormonbehandling ikke længere er tilstrækkeligt effektiv (patienten har da diagnosen ka-
strationsresistent prostatakræft (CRPC)).

Om muligt vil der blive taget op til 4 vævs-prøver fra prostata ved start af sekundær 
hormonbehandling- og kemobehandling. Vi vil undersøge for molekylære forskelle i det 
primære kræftvæv og sammenholde det med de molekylære forskelle i blod/urinprøver 
taget på samme tid. Vi tager vævsprøver for at få en mere grundlæggende viden om de 
tilgrundliggende molekylære forhold i prostata kræftvæv under behandling med sekun-
dær hormon- og/eller kemoterapibehandling.

HEV. Foto: Jesper Rais, AU Foto, Aarhus Universitet
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SYGEPLEJERSKE CAND.CUR. BRIGITTA R. VILLUMSEN, 
Hospitalsenhed Vest (HEV) 

TITEL: Xbox Kinect træning til mænd i kastrationsbehandling for prostatakræft 

HOVEDVEJLEDER: Professor Michael Borre
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BESKRIVELSE
Betydning af fysisk træning af patienter med prostatakræft i kastrationsbehandling. Næ-
sten halvdelen af alle prostatakræftpatienter, som modtager medicinsk kastrationsbe-
handling på grund af sygdommens spredning til f.eks. skelettet, oplever bivirkninger, som 
påvirker deres dagligdag. Patienterne beretter blandt andet om impotens, træthed, tab af 
muskelmasse samt vægtøgning.

Ud over de bivirkninger, som patienterne direkte oplever, ses også bivirkninger såsom 
bl.a. udvikling af sukkersyge, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol. Studier har vist, at styr-
ke- og kredsløbstræning kan begrænse nogle af bivirkningerne ved behandlingen, men 
studier af hjemmetræning er til dato kun udført i meget lille mængde, og der efterlyses 
mere forskning på området.

Træning ved hjælp af computerspil på tv-skærme er blevet afprøvet med personer i 
samme aldersgruppe som hovedparten af mænd med prostatakræft, og derfor afprøves 
denne træningsform nu på mænd med prostatakræft i medicinsk kastrationsbehandling.

Formålet med dette projekt er at undersøge effekten af 12 ugers hjemmetræning med 
Xbox Kinect målt på fysisk funktion, livskvalitet og blodværdier såsom blodsukker, insulin 
samt kolesterol.

Fysioterapeut Per Korsgaard og overlæge  hor Knudsen, HEV. 
Foto: Mark Cowper Dyer / Kommunikation, Hospitalsenheden Vest
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ÅRETS NYE PH.D. – STUDERENDE 

LÆGE YUTAO LU

TITEL: Rollen af Bone Morphogenic Protein -7(BMP-7) i behandlingen af blærefibrose for-
årsaget af funktionelt eller mekanisk afløbshindring fra blæren.

MEDVEJLEDER: Professor, overlæge, dr.med. L. Henning Olsen
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BESKRIVELSE
Et klinisk og eksperimentelt studie der skal belyse BMP-7’s rolle i behandlingen af blærefi-
brose. Skulle det lykkes, har dette studie et meget stort perspektiv for børn med kongenitte 
misdannelser blæren, herunder myelomeningocele, urethralklap og blæreekstrofi.
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ÅRETS AFSLUTTEDE FORSKNINGSÅR

STUD.MED. KARINA TRELBORG

TITEL: The Fetal Bladder: Development Characteristics and Patterns of 
Spontaneous Activity

FORSVARET: 03.05.2016
HOVEDVEJLEDER: Professor, overlæge, dr.med. L. Henning Olsen
MEDVEJLEDERE: Reservelæge, ph.d.-stud. Lotte Kaasgaard Jakobsen 
og MD., ph.d., professor Karl-Erik Andersson

Fra venstre: Professor Karl-Erik Andersson, professor 
Jens Christian Djurhuus, stud.med. Karina Trelborg, 
professor L. Henning Olsen og reservelæge, ph.d.-.stud. 
Lotte Kaasgaard Jakobsen.
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ÅRETS IGANGVÆRENDE 
FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE
STUD.MED. KIT JØRGENSEN: Human Papillomavirus og planocellulær karcinom i 
urinblæren, DaBlaCa-10 studiet

HOVEDVEJLEDER: Professor, overlæge, dr.med., Jørgen Bjerggaard Jensen

MEDVEJLEDERE: Overlæge Søren Høyer og 1. reservelæge, ph.d. Jakob Kristian Jakobsen. 

FORSKNINGSÅR: Februar 2016-2017

STUD MED. ANNE LOUISE MOLTKE: Det økonomiske aspekt ved brugen af PDD til kontrol- 
cystoskopi efter transurethral resektion af blæren.

HOVEDVEJLEDER: Professor, overlæge, dr.med., Jørgen Bjerggaard Jensen

MEDVEJLEDER: Reservelæge, ph.d-stud. Ditte Drejer. 

FORSKNINGSÅR: Februar 2016-2017

STUD.MED. CHRISTINE SCHMIDT ANDERSEN: Prospektivt versus retrospektivt studie af 
komorbiditet og komplikationer i relation til radikal nefrektomi og cystektomi.

HOVEDVEJLEDER: Professor, overlæge, dr.med. Jørgen Bjerggaard Jensen

MEDVEJLEDER: Reservelæge, ph.d.-stud. Pernille Skjold Kingo 

FORSKNINGSÅR: Oktober 2016-2017

STUD.MED. IDA FAURSKOU: The biomechanical properties of urethra in boys with 
hypospadias / Urinrørets biomekaniske egenskaber hos drenge med hypospadi. 

HOVEDVEJLEDER: Professor, overlæge, dr.med., L. Henning Olsen

MEDVEJLEDER: Reservelæge, ph.d.–stud. Andreas Ernst 

FORSKNINGSÅR: Februar 2016-2017
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ÅRETS IGANGVÆRENDE 
KLINISKE STUDIER

Studierne præsenteres med titel og samarbejdspartner. Ikke alle studier er åbne for 
inklusion og enkelte studier er afsluttet i 2016.

BENIGN UROLOGI
Ansvarlig: Overlæge, ph.d, klinisk lektor, Allan Maltha Ryhammer

SYNERGY (178-CL-102): Et randomiseret, dobbeltblindet, parallelgruppe, aktivkontrolleret 
multicenterforsøg til evaluering af langsigtet sikkerhed og effekt af en kombination 
af solifenacinsuccinat og mirabegron sammenlignet med monoterapi med 
solifenacinsuccinat og mirabegron hos forsøgspersoner med overaktiv blære – SYNERGY II
– i samarbejde med firmaet Astellas – afsluttet i 2016

Titel: A randomized study on the possible differences in the use of a magnetic JJ-stent 
and a standard JJ-stent in the upper urinary tract concerning patient tolerance and 
removal procedure.
– i samarbejde med Urologisk afdeling, Frederiksberg Hospital – afsluttet i 2016

Titel: Genitalnervestimulation til behandling af overaktiv blæresyndrom
– i samarbejde med Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet  
– afsluttet i 2016

Titel: Selvinstillering af chondroitinsulfat ved behandling af smertefuld blæresyndrom, 
et randomiseret studie
– gennemføres af kontinenssygeplejerske Anette Hjuler, Center for 
Vandladningsforstyrrelser, Aarhus Universitetshospital.
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BLÆRECANCER
Ansvarlig: Klinisk professor Jørgen Bjerggaard Jensen

CheckMate 274 (CA209274):”Et randomiseret, dobbeltblindet, multicenter fase 3 forsøg 
med adjuverende nivolumab versus placebo hos patienter med høj-risiko invasivt 
urotelialt carcinom” – i daglig tale ”Adj.blære-studiet”
– i samarbejde med Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital.

DaBlaCa-11: ”Nye billeddiagnostiske modaliteter anvendt i cystoskopisk evaluering af 
urinblæren – undersøgelser af Narrow Band Imaging og Photo Dynamisk Diagnostik”
– i samarbejde med Urologisk afdeling, Hospitalsenden Vest og Urologisk afdeling, 
Herlev Hospital.

DaBlaCa-12/ LURP: “Lymphadenectomy in urothelial carcinoma in the renal pelvis 
and ureter – A randomized international clinical trial on lymphadenectomy in urothelial 
carcinoma in the renal pelvis and ureter”
– i samarbejde med nationale og internationale urologiske afdelinger.
 
MOB: Udvikling og anvendelse af molekylær teknologi ved diagnostik for behandling af 
blærepolypper der i nogle tilfælde kan udvikle sig til blæresvulster (MOB).
– i samarbejde med Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

PAGER: Analyse af personlige genomiske forandringer hos patineter med blærekræft
– i samarbejde med Molekylær Medicinsk Afdeling, og Kræftafdelingen, 
Aarhus Universitetshospital

DCB-REN: Indsamling af blod og urin i regi af Dansk Cancer Biobank (DCB) – nyrekræft
– i samarbejde med Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

STOP-OP: Intensiv ryge- og alkoholstopintervention i forbindelse med cystektomi.
– i samarbejde med Urologisk Klinik, Rigshospitalet Børneurologi 
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BØRNEUROLOGI
Ansvarlig Klinisk professor L. Henning Olsen

Biomarkøranalyser hos børn med medfødt hydronefrose. 
Forudsigelse af evt. operation på basis af vævs-, blod- og urinprøver.

Urethral klapper – neonatal urodynamik. International multicenterstudie om de 
urodynamiske egenskaber hos børn med medfødt infravesikal afløbshindring.

Urethral biomekanik hos børn med hypospadi. Functional Luminal Imaging
– i samarbejde med Giome Academia, Klinisk Institut, Aarhus Universitet.

Overaktiv blære og high frequency pelvic nerve stimulation hos både børn og voksne.
– i samarbejde med Reader Thelma Lovick og postdoc Jon Crook fra Institute of 
Physiology, University of Bristol.

BMP-7 i forbindelse med blærefibrose hos børn med neurogen blære og urethralklapper.
– i samarbejde med lektor Rikke Nørregaard, Klinisk Institut, Aarhus Universitet.

PROSTATACANCER
Ansvarlig: Lærestolsprofessor Michael Borre

PC-projektet: Prognostiske markører hos patienter med klinisk lokaliseret prostatacancer
– i samarbejde med Molekylær MedicinskAfdeling, Aarhus Universitetshospital

MOLPROS: Individuel risikovurdering for udvikling af prostatacancer
– i samarbejde med Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

MDM: Udvikling af molekylær diagnostiske metoder for patienter henvist til prostatabiopsi
– i samarbejde med Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

RyeproC: Whole grain rye as a functional food for suppression of prostate cancer
– Elucidating the role of benzoxazinoids and other bioactive constituents (RyeproC). 
Dansk undersøgelse af indholdstoffer i fuldkorns-rug og deres gavnlige effekt på 
prostatakræft.
– i samarbejde med Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
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PET-CT scanning: Parasympatisk tumorinnervation og tumorperfusion hos patienter med 
prostata cancer: Et proof-of-concept studie.
– i samarbejde med Nuklearmedicinsk afdeling & PET center, Aarhus Universitetshospital

KROP & SIND: Online mindfulnesstræning mod stress, angst og depression blandt 
kræftoverlevere
– i samarbejde med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi ved Aarhus 
Universitet og Aarhus Universitetshospital

PSA-ERECT (SPCG 14): Et randomiseret, åbent, multicenter-,2-armet fase III forsøg med 
androgen deprivation +/- Taxotere (docetaxel) til patienter med ikke- metastaserende 
prostatacancer og en stigende PSA.
– i samarbejde med Scandinavian Prostate Cancer Group

RADICALS: Klinisk forsøg efter operation for prostatacancer RADICALS: Radioterapi og 
androgen deprevation i kombination efter prostatektomi.
– i samarbejde med Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

LATITUDE (21202082PCR3011): Et randomiseret, dobbeltblindet, komparator-forsøg 
med abirateron-acetat plus lavdosis prednisolon plus androgen deprivationsterapi(ADT) 
sammenlignet med ADT alene hos nyligt diagnosticerede forsøgspersoner med højrisiko, 
metastatisk prostatakræft, som ikke tidligere er blevet behandlet med hormoner 
(mHNPC)
– i samarbejde med firmaet Janssen-Cilag

PREVAIL – Open label (MDV3100-03): Et multinationalt fase 3-, randomiseret, 
dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg til undersøgelse af effekt og sikkerhed 
ved behandling med oralt MDV3100 hos patienter med progressiv metastatisk 
prostatacancer, som ikke tidligere har modtaget kemoterapi, og for hvem 
androgendeprivationsbehandling ikke har virket.
– i samarbejde med firmaet Medivation

TERRAIN – Open label: Et fase 2-, randomiseret, dobbelblindet, effekt-og sikkerhedsforsøg 
med MDV3100 (ASP9785) versus Bicalutamid hos kastreret mænd med metastatisk 
prostatacancer.
– i samarbejde med firmaet Medivation
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MDV3100: Et fase 2-, åbent, enkeltgruppe, effekt- og sikkerhed med MDV3100 hos 
patienter med hormonnaiv prostatacancer.
– i samarbejde med firmaet Medivation
-
PLATO (MDV3100-10): Et fase 4, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg  
til undersøgelse af fortsat behandling med enzalutamid efter progression hos patienter 
med kemoterapinaiv metastatisk kastrationsresistentprostatacancer.
– i samarbejde med firmaet Medivation

EMBARK (MDV3100-13): Et randomiseret fase 3-virknings- og sikkerhedsforsøg med 
enzalutamid plus leuprolid, enzalutamid monoterapi og placebo plus leuprolid hos 
mænd med høj-risiko ikke-metastatisk prostatacancer, som er forværret efter definitiv 
terapi.
– i samarbejde med firmaet Medivation

PROSPER (MDV3100-14): Et multinationalt, fase 3, randomiseret, dobbeltblindet, 
placebokontrolleret, virknings- og sikkerhedsforsøg med enzalutamid hos patienter med 
ikke-metastaserende, kastrationsresistent prostatkræft. 
– i samarbejde med firmaet Medivation

PREMISE: Et Europæisk prospektivt Observationsforsøg med henblik på en vurdering af 
effekten af og resultaterne i forbindelse med behandling med enzalutamid hos patienter 
med metastaserende kastrationsresistent  prostatacancer. 
– i samarbejde med firmaet Medivation

FC Prostata community: Examination of community-based recreational football as 
clinical health promotion in men with prostate cancer.
– i samarbejde med Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning 
(UCSF), Rigshospitalet og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

PROSTVAC- studiet: Et randomiseret, dobbeltblindet, fase 3 effektforsøg
med PROSTVAC-V/F +/- GM-CSF til mænd med asymptomatisk eller minimalt 
symsptomatisk, metastatisk og kastratresistent prostatacancer.
– i samarbejde med firmaet Bavarian Nordic
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DR-THERAPAT: Validering af multiparametrisk MR skanning ved prostatakræft
– i samarbejde med Onkologisk Afdeling D, Radiologisk afdeling & Patologisk afdeling, 
Aarhus Universitetshospital - afsluttet i 2016

ARCHES (9785-CL-0335): ”A Multinational, Phase 3, Randomized, Double-blind, Placebo- 
controlled Efficacy and Safety Study of Enzalutamide Plus Androgen Deprivation 
Therapy(ADT) Versus Placebo Plus ADT in Patients with Metastatic Hormone Sensitive 
Prostate Cancer (mHSPC).
– i samarbejde med firmaet Astellas

SPCG 15: “Primary radical prostatectomy versus primary radiotherapy for locally 
advanced prostate cancer: an open randomized clinical trial.”
– i samarbejde med Scandinavian Prostate Cancer Group
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Dagens Medicin. Kroman og Borre: Politikerne oversælger den patientansvarlige læge
MetroXpress. Kræftpatienter venter længere på behandling

INTERVIEWS: ANNE-DORTE SEYER-HANSEN
DR Nyhederne. Anvendelse af PROM

ÅRETS KURSER OG ARRANGEMENTER

OLYMPUS KURSUS
Aarhus Universitetshospital
6. april
 
REKONSTRUKTIV KIRURGI – HVEM, HVORNÅR OG HVORDAN?
Comwell Aarhus. Yngre Danske Urologer (YDU)
29. april

Arrangeret af ansatte på Urinvejskirurgiskafdeling
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SYMPOSIUM: SURGICAL AND MEDICAL TREATMENT OF KIDNEY DISEASES IN CHILDREN
Aarhus Universitetshospital
27. maj

ANNUAL DANISH SCIENTIFIC MEETING FOR UROLOGICAL NURSES (EAUN)
Aarhus Universitetshospital
16. juni

THE VIITH PRACTICAL COURSE IN LAPAROSCOPIC & ROBOTIC UROLOGY 
& PAEDIATRIC UROLOGY
Aarhus Universitetshospital
29. & 31. august
Det velkendte kursus tiltrak deltagere fra 8 forskellige lande, med Finland i nord og Sydafri-
ka i syd som yderpunkter. Falculty kom fra 5 forskellige lande i Europa.
Kursisternes evaluering var særdeles positiv. Kurset er akkrediteret under European Ac-
creditation Council for Continuing Medical Education (EACCME).

2ND NORDIC HANDS-ON COURSE IN INTRACORPOREAL URINARY DIVERSION
Aarhus Universitetshospital
8. & 9. december

MIUC BASAL ROBOTKIRURGISK TEKNIK FOR UROLOGER OG KOLOREKTALKIRURGER
Aarhus Universitetshospital
2. maj, 26. & 27. september

AKADEMISK JULEAFSLUTNING
Smedien, Centralværkstedet, Aarhus
15.  december
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TILLIDSPOSTER
PROJEKTSYGEPLEJERSKE BIRGIT KAA BACH 
Medlemsskaber og tillidsposter
Nationalt Netværk for ’Patientskoler i Danmark’

RESERVELÆGE MARIANNE TRIER BJERRE 
Medlemsskaber og tillidsposter 
Bestyrelsesmedlem af YDU (Yngre Danske Urologer)
Ansvarlig for Fellow of the European Board of Urology (FEBU) i Vest

PROFESSOR MICHAEL BORRE 
Formandsskaber
Sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) 
Dansk Urologisk Cancer Gruppe (DUCG).
Dansk Prostatacancer Gruppe (DAPROCA).
Bestyrelsen for Dansk prostatacancer Database (DAPROCAdata). 
National Indsats for Patientsikkerhed i Kræftforløb (NIPK) 
Arbejdsgruppen for pakkeforløb for prostatacancer (Sundhedsstyrelsen).
Arbejdsgruppen for opfølgningsprogrammer for prostatacancer, (Sundhedsstyrelsen). 
Urologisk Specialeråd, Region Midtjylland

Medlemsskaber og tillidsposter
Dansk Kræftforskningsforum
RADS fagudvalg for behandling af prostatacancer
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprograms (RKKP) bestyrelse 
Styregruppen – Dansk Biobank
Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg 
(KBVU) Dansk Urologisk Selskabs bestyrelse
Udvalget for Kræft. Sundhedsstyrelsen – Sygehuse og Beredskab 
Sundhedsdataprogrammets referencegruppe. Sundheds- og ældreministeriet 
Advisory board, Aarhus University Hospital Clinical Trial Unit (AUH-CTU).
Baggrundsgruppen, Opfølgningsprogrammer for kræft. Danske regioner 
DMCG.dk Cancer Benchmarking Consortium
Styregruppen for Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) 
Arbejdsgruppen ”Partnerskab om PROM i Praksis”
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Styregruppen for The Danish “Diet, Cancer and Health” cohort: Next Generations
Planlægningsgruppen for ”Overordnede temaer for anvendelse af Knæk Cancer midler”
Projektgruppen for ”Tidlig død blandt kræftpatienter – årsager skal findes” 
Projektgruppen for “Quality registries in the Nordic countries”
Danish National TNM Committee, Prostate 
Cancer Rejse- og skolarudvalget, KBVU 
Bestyrelsen, Agnes Niebuhr Andersson’s Cancerforskningfond Movember, 
Global Network Group – patient outcomes 
Data and Safety Monitoring Board (DSMB),
Orion Steering committee, PLATO. 
Medivation
Chairman. 2th Nordic and Baltic Prostate cancer Symposium for Urologists and 
Oncologists. Stockholm

AFDELINGSLÆGE CHARLOTTE GRAUGAARD-JENSEN 
Medlemsskaber og tillidsposter
November 2015- : Medlem af De Videnskabsetiske komitéer for Region Midtjylland 
Kasserer i Dansk Urogynækologisk Selskab (DUGS) 
Repræsentant for DUGS i Organisation af Lægevidenskabelig Selskaber (LVS)
Formand for Nordisk gruppe; Lower Urinary Tract Disorders, under Nordisk Urologisk 
Forening (NUF)
Kursusleder ved A-kurset i Urodynamik

RESERVELÆGE ERIK HANSEN 
Medlemsskaber og tillidsposter
Medlem af styregruppen for den nationale kvalitetsdatabase for invasiv blærecancer 
(DaBlaCa.data)

1.RESERVELÆGE JAKOB KRISTIAN JAKOBSEN 
Formandsskaber
Scandinavian penile cancer group (SCAPECA) 
Dansk Peniscancergruppe (DaPeCa)

Medlemsskaber og tillidsposter
Medlem af den danske TNM-komité
Reviewer for: International Journal of Urology og journal for sexually transmitted diseases
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SYGEPLEJERSKE RIKKE KNUDSEN 
Formandsskaber
Fagligt Selskab for Urologisk Interesserede Sygeplejersker (FSUIS)

PROFESSOR JØRGEN BJERGGAARD JENSEN 
Formandsskaber
Dansk Blærecancergruppe (DaBlaCa) 
Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) – for blærecancer
Styregruppen for den nationale kvalitetsdatabase for invasiv blærecancer (DaBlaCa.data) 
Samarbejdsgruppen for Urothelsygdom under Nordisk Urologisk Forening (NUF)
Kode- og registreringsgruppen under Dansk Urologisk Selskab (DUS)
Medlem af styregruppen Robot For U, Den regionale faglige undergruppe for Robotkirurgi

Medlemsskaber og tillidsposter
“EAU Guidelines Office Panel on Reporting Complications in Urological Surgery” 
“Non Muscle Invasive Bladder Cancer Working Group”. Internationalt ekspertpanel 
Styregruppen for Dansk Urologisk Cancer Gruppe (DUCG) 
Repræsentantskabet for Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) 
Valgkomitéen for Nordisk Urologisk Forening (NUF)
Arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen (SST) vedr. opfølgning efter kræft i urinvejene 
Arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen SST vedr. revision af pakkeforløb for kræft i urin-
vejene
Arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen SST vedr. ny og skånsom kræftkirurgi 
Delkursusleder for A-kursus i uro-onkologi for kommende urologer 
Observertørstatus i Nationellt Kvalitetsregister för Blåscancer i Sverige
Opdatering af nationale kliniske retningslinier for blæretumorer, øvre urotheltumorer og 
urethracancer

FORSKNINGSSYGEPLEJERSKE BENTE THOFT JENSEN 
Medlemsskaber og tillidsposter
Medlem af den videnskabelige komité i European Association of Urology Nurses (EAUN) 
Bestyrelsesmedlem i European School of Urology Nurses (ESUN)
Medlem af guideline-gruppen i European School of Urology Nurses (EAUN) 
Bestyrelsesmedlem i Skeletal Care Academy The Multi-professional Academy (SCA) 
Bestyrelsesmedlem i European Specialized Nurse Organization (ESNO)
Medlem af Society of Urologic Nurses and Associates (SUNA)
Styregruppen for Forskningsprogrammet Rehabilitering, Aarhus Universitetshospital
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Pelvic Floor Center Initiative, Senfølgeklinik for kræftpatienter, Aarhus Universitetshospital 
Nationalt Netværk for patientskoler i Danmark

RESERVELÆGE PERNILLE SKJOLD KINGO 
Formandsskaber
Formand for Yngre Danske Urologer

Medlemsskaber og tillidsposter
National repræsentant i European Society of Resident in Urology (ESRU)
National repræsentant og bestyrelsesmedlem for Nordic Residents in Urology (NRU)

1.RESERVELÆGE TOMMY KJÆRGAARD NIELSEN 
Medlemsskaber og tillidsposter
Styregruppemedlem European Registry for Renal Cryoablation

PROFESSOR L. HENNING OLSEN 
Medlemsskaber og tillidsposter
Medlem Nordisk Urologisk Forening – samarbejdsgruppe Rekonstruktiv Urologi Medlem af 
Dansk Urologisk Selskabs Laparoskopi-/Robotkirurgisk udvalg
Formand for UroLap databasen
Eksaminator for Joint Committee for Paediatric Urology (JCPU) under UEMS 
Scientific Review committee under European Society for Peadiatric Urology (ESPU) 
Chairman of Directors Board of Accredited Training Centres
Moderator for The International Benchmarking Project – Børneurologi 
European Reference Network – for Sjældne Sygdomme – Børneurologi 
Section editor- basic research, Journal of Pediatric Urology

OVERLÆGE ALLAN MALTHA RYHAMMER 
Medlemsskaber og tillidsposter
Bestyrelsesmedlem i Dansk Urogynækologisk Selskab
Medlem af arbejdsgruppen under Sundhedsstyrelsen i udarbejdelsen af Nationale Kliniske 
Retningslinjer for behandling af urininkontinens hos kvinder

SYGEPLEJERSKE ANNE-DORTHE SEYER-HANSEN 
Medlemsskaber og tillidsposter
Klinisk koordinationsforum, Region Midtjylland
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SAMARBEJDE MED 
UNIVERSITY OF WITWATERSRAND

Aarhus Universitet har indgået en samarbejdsaftale med Witwatersrand Universitet i Jo-
hannesburg. På det børneurologiske område er der indledt et samarbejde med de lokale 
børnekirurger som dækker et enormt optageområde. Ved et indledende besøg i juni må-
ned blev det aftalt at samarbejde om forskningsprojekter med den børnekirurgiske sekti-
on, som modtager mange patienter med sjældne medfødte sygdomme. Vi kan til bistå 
med udvikling af forskningsinfrastruktur og undervisning. Der mangler viden og træning 
i endourologi, laparoskopi og urodynamik. Hermed adskiller man sig dog ikke meget fra 
nærliggende lande/øer, hvor man har børneurologien forankret i børnekirurgien. Det fag-
lige niveau er højt og meget akademisk, men de fysiske rammer på afdelingen på Chris 
Hani Baragwanath Hospital i Soweto er noget kummerlige. Til gengæld er de ved at etab-
lere et meget moderne børnehospital (Nelson Mandela Childrens Hospital), som kommer 
alle befolkningsgrupper til gode. Der er planlagt en fælles workshop/kongres til næste år. 
Universiteterne er ved at aftale fælles/internationale ph.d.-forløb.

ØVRIGT FORSKNINGSSAMARBEJDE
Urinvejskirurgisk afdeling har med forskningssygeplejerske Bente Thoft Jensens 
ihærdige indsats, etableret et netværkssamarbejde med følgende afdelinger:

Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York (USA)
Dr. Guido Dalbagni (MD), Nursing Director of Research; Margaret Barton-Burke

Mount Sinai Cancer Center, New York (USA)
Dr. Nihal E. Mohamed

Dundee University Hospital, Scotland (UK)
Dr. Catherine Paterson, Senior Prostate Cancer Clinical Nurse Specialist

Netherlands cancer Institute, NKI, Amsterdam(NL)
Erik v Muilekom, CNS-RN
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ÅRETS BESØGENDE FRA UDLANDET

Stud.med. Alptug Koc, Istanbul og læge Kamal Salama, Alexandria var på besøg i en må-
ned hen over sommeren som ’visiting fellows’ i børneurologien.

I maj måned besøgte Craig Peters, Editor of Campbell-Walsh’s Urology og Paul Austin, 
Chairman ICCS, afdelingen for at overvære en retroperitoneal robotassisteret pyeloplastik. 
Igen i august besøgte en delegation fra L´hôpital Necker, Paris, afdelingen for også at se 
en retroperitoneal robotassisteret pyeloplastik. Afdelingen har en lang erfaring med retro-
peritoneoskopi og har nu fået en robot.

I november/december havde afdelingen besøg af Dr. Ramya Nagarajan, MBBS, MS, MCh. 
Ramya Nagarajan er ’assistant professor’ ved Department of Urology and Transplantation, 
Surgery Institute of Kidney Diseases and Research Centre & Institute of Transplantation 
Sciences Civil Hospital Campus i Indien.



66

ÅRETS ANERKENDELSER OG PRISER
BJUI ARTICLE OF THE MONTH
Jakobsen JK, ”DaPeCa-1 – Diagnostic Accuracy of SNB in Penile Cancer” British Journal of 
Urology International, februar 2016

MEDAC STIPENDIUM 2015
Seyer-Hansen A-D, for ”Et arbejde udført med kundskab, interesse og med fokus på pa-
tienternes bedste”

FSUIS LEGAT 2016
Nielsen AM. ”Undersøgelse af patienttilfredshed med anvendelse af Photodynamisk Diag-
nostik ved fleksibel kontrolcystoskopi for non-muskelinvasiv blærecancer – et udviklings-
projekt”

FSUIS LEGAT 2016
Grainger E & Knudsen R. ”Et kvalitetsudviklingsprojekt; ”Om nefrostomikatetre og forbin-
dinger”

EAU, BEST POSTER 
in the session “Enhanced recovery after surgery – what’s new in urology” Jensen BT. Exer-
cise-based prehabilitation is feasible and effective in radical cystectomy pathways – Se-
condary results from a RCT.

EAUN, RESEARCH COMPETITION
Grainger E, Knudsen R, Bjergaard JB, Jensen BT. Vinder af ”Nursing Research Competition 
2016” med projektet ”A Quality Assurance Project: Nephrostomy catheters and bandages”.

SOCIETY OF UROLOGIC NURSES AND ASSOCIATES (SUNA)
Jensen BT. Best Manuscript, Journal of Urologic Nursing- 2015-2016
Jensen BT. Society of Urologic Nurses and Associates (SUNA); Service Award: Outstanding 
Contribution to Urologic Nursing
 
LEGATUDDELING FRA AGNES NIEBUHR ANDERSSONS FOND 2016
Uddeling af legater blev afholdt den 6. december på Urinvejskirurgisk afdeling, hvor hver 
legatmodtager fik overrakt en donation på 13.000 kr.
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Fra venstre; læge, ph.d-stud. Stine Korremann, læge, ph.d.-stud. Sheyanth Mohanakumar 
og sygeplejerske, ph.d.-stud. Brigitta R. Villumsen.
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FC PROSTATA VINDER 
DANSKERNES IDRÆTSPRIS

Danskernes Idrætspris gik ved DR’s show ’Sport 2016’ i BOXEN i Herning til projektet FC 
Prostata. Prisen uddeles til et projekt, der gavner den lokale foreningsidræt i særlig høj 
grad. FC Prostata er et landsdækkende projekt, der handler om at udvikle, afprøve og 
implementere klubbaseret fodbold til mænd med prostatakræft 
(læs mere på www.fcprostata.dk).

Udover æren, modtager FC Prostata 100.000 kr., der er øremærket til at fremme projek-
tet yderligere.

På Aarhus Universitetshospital, er vi stolte over at have været med til at sparke den midt-
jyske del af projektet i gang.

Fra venstre: Seniorforsker cand psych., ph.d., Julie 
Midtgaard, UCSF, stud. fys., Anders B..Jørgensen 
(træner i Lyseng IF), ph.d.- stud. Eik  Bjerre, cand. 
scient. san. publ. Mette Rørth, stud.med. Alexandra 
Eriksen og stud. fys. Thomas Hindborg - alle fra 
Universitetshospitalernes Center for Sundhedsforskning, 
Rigshospitalet

Fra venstre; projektbioanalytiker Tove Stenum, Osteoporoseklinikke, projektdeltager Anders Munk, træner Anders B. 
Jørgensen, træner Mathias Damgaard Pedersen, projektsygeplejerske Birgit Kaa Bach, projektsygeplejerske Helene 
Holm Pedersen og professor Michael  Borre
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ÅRETS TRÆNING MED 
FC PROSTATA-HOLDET

Forskningsenheden erfarede, at spillerne på FC Prostata-holdet i Aarhus havde et stort 
ønske om ens spillertrøjer, da det ville være medvirkende til en særlig holdfølelse, og det 
ville være en herlig måde at byde nye spillere velkommen på holdet. Forskningsenheden 
tog udfordringen op – og det lykkedes at finde en sponsor.

Eksportchef i ProShop Europe, Mads Lind, fortæller i Aarhus Stiftstidende d. 15. april 2016, 
at ”det var et meget bevidst valg, at vi gerne vil støtte op om en god sag. Samtidig er der 
det sportslige element i det, at mændene kæmper sammen i en fælles sag, og det, at de 
nu kan trække den samme trøje over hovedet, kan forhåbentligt være med til at styrke de-
res sammenhold yderligere. Derfor giver det god mening for os at stå sammen med dem 
i den kamp, de kæmper”.

I forbindelse med, at spillerne fik overrakt de nye trøjer, en forårsdag i april, deltog pro-
fessor Michael Borre i dagens træning på Lyseng IF´s baneanlæg.

FØLGENDE ER FRA MICHAEL BORRES BLOGINDLÆG I ”DAGENS MEDICIN” 
DEN 26.APRIL 2016:
Forleden på en solbeskinnet forårsdag fandt jeg mine gamle fodboldstøvler frem fra kæl-
derens gemmer og tog cyklen til Lyseng baneanlæg. Her har FC Prostata Aarhus trænet 
siden sidste sensommer.

I alt ni ud af 10 deltagere var mødt op til træning. Faktisk var den sidste – til trods for at 
gårsdagen kemobehandling fortsat bed og forhindrede aktiv deltagelse – mødt frem for at 
heppe på og tage del i 3. halvleg.

FC Prostata-konceptet blev lanceret i 2012 i forbindelse med et ph.d.-projekt i hoved-
staden, hvor uhelbredeligt syge kastrerede patienter med prostatakræft ved blot 12 ugers 
boldspil imod alle ods øgede muskel- og knoglemassen samt muskelstyrke og kondition i 
forhold til en kontrolgruppe.

Igennem det nye projekt, FC Prostata Community, er indtil videre fire nye klubber etab-

Stor TAK til ProShop Europe
– for at støtte deltagerne i Lyseng IF
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leret til undersøgelse af klubfodbolds rolle i rehabilitering af mænd med prostatakræft.
Fysisk aktivitet er livet igennem livgivende for os alle, men hos kræftramt, og eventuelt til 
med kastrerede, får livgivende pludseligt betydning af ‘bogstaveligt talt’.

I en netop publiceret metaanalyse af Bourke L. et al. understøttes vigtigheden af fysisk 
aktivitet ved prostatakræft og den specielt gavnlige effekt på livskvalitet, fatique, styrke og 
kondition.

Desuden er helbredsskavanker typisk ikke noget, mænd involverer andre i, måske med 
mindre man mødes i et sjældent fortroligt kammeratskab, hvor netop skavanken udover 
f.eks. boldspillet er en fællesnævner.

Til trods for den friske og ofte drilske tone på FC Prostataholdet fornemmes en rørende 
gensidig omsorg og hensyntagen.

Den obligatoriske halve times opvarmning er hård, og skønt alle 100 pct. erkender, at 
den specielt i deres situation er vigtig, må den stakkels træner ligesom i ungdomsrækkerne 
lægge øre til den ligeså obligatoriske verbale brok herover. Men der er naturligvis ingen 
kære mor,  og alle kræfter lægges i løb, spurt, hop og styrkeøvelser, inden selve boldspillet 
kan begynde. Når uheldet alligevel er ude, har det vist sig, at pådragelse af en mindre 
sportsskade i virkeligheden blot vidner om den maskulinitet, som mange i patientgruppen 
til hverdag har svært ved længere at kunne identificere sig med.

Anders – holdets ukronede anfører – holdt et indlæg i forbindelse med et videnskabeligt 
møde  i urologisk afdeling denne vinter. De følgende citater er udpluk herfra:

»Det mest iøjnefaldende er nok aldersspredningen, og at erfaringen med fodbold lig-
ger temmelig mange år tilbage. Et par stykker har aldrig interesseret sig for sport. Så jeg 
tænkte, at det kunne blive en svær opgave for træneren. Men vores lidt specielle situation 
og en indestængt barnlig lyst til at lege, fik os alle til at gå til makronerne. Måske også lidt 
mere, end vi fra starten burde, for flere klagede over ømme muskler og træthed bagefter.

Når jeg lidt skråsikkert kan påstå, at glæden ved deltagelsen er stor, er det bl.a. fordi en 
del af os har temmelig lang transport til Lyseng og dette til trods tropper alle op,  også når 
vejret  viser sig fra den rå side med regn, blæst og kulde. Jeg tror, at lige præcis denne lyst 
til at lege sammen, følelsen af sammenhold og tegn til fysisk udbytte er stærkt medvir-
kende til den store entusiasme. Og så har jeg også hørt nogen sige, at vi kan da ikke blive 
hjemme, for tænk hvis der er for få til at spille’.

 
Oven i alt dette er der opstået en tone, som hører til i et omklædningsrum, når man pu-
ster ud sammen efter at have dyrket sport. Jeg skal undlade at fortælle ordret, hvad der 
bliver sagt, men jeg har en fortid i skurvogne på byggepladser, og jeg mener sagtens, 
at vi kan være med. Dette er jo ikke målet i sig selv, men det viser en fortrolighed og et 
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humør, som jeg finder værdifuld. Sammenholdet har bibragt en omsorg for hinanden i 
forbindelse med bl.a. skader  og de enkeltes behandlingsforløb.

Hvis jeg til slut skal udtrykke lidt bekymring, så er det fremtidsudsigterne for holdet. Vi vil jo 
gerne blive ved ud over det halve år, som projektet løber, men det vil medføre en ekstraud-
gift i form af kontingent til klubben. Jeg er bange for, at det måske kan være en forhindring 
for nogle. Men endnu vigtigere er den manglende tilgang. Jeg ved, at afdelingen arbejder 
på at rekruttere blandt de mange patienter, men jeg tror, at det vil blive problematisk, hvis 
vi ikke løbende bliver suppleret.«

Tilbage til forleden måtte jeg dagen derpå med hudafskrabning på knæet og flere 
ømme muskelgrupper erkende, at ‘mine patienter’ uden for ambulatoriets neonrørsoplyste  
lokaler var en flok seje gutter.

Deres situation taget i betragtning er jeg fuld af beundring over det humør, gåpåmod og 
fysiske formåen, som de lagde for dagen.

Alt i alt var det en stor oplevelse at møde disse mænd på deres hjemmebane, iført sam-
me spilletrøje uden den sædvanlige patient- og behandlerrolle.

Afslutningsvist skal det understreges, at det er vigtigt, at samtlige vores patienter tilbydes 
en optimal rehabilitering og om muligt samtidigt bakkes op i tiltag, hvor de kan opleve et 
velundt frirum til at kunne træde ud af rollen som kræftpatient.

God fornøjelse,
Michael Borre
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Efter at have udfyldt et hav af papirer og  være blevet gennemtjekket for immunitet mod 
diverse børnesygdomme, testet for HIV, hepatitis, TB, vaccineret mod tetanus-polio- per-
tussis og influenza kunne jeg endelig d. 1.maj sætte mig i flyet mod Houston, Texas og se 
frem til én måneds ophold som observatør på MD Anderson Cancer Center. MD Anderson 
er et af   mange hospitaler, der ligger i den centrale del af Houston i området kaldet The 
Texas Medical center. Her ligger der både offentlige (bl.a. MD Anderson) og privatejede 
hospitaler (f.eks The Methodist private hospital). På MD Anderson er der omkring 21.000 
fastansatte, 1.714 faculty members og 3.100 onsite and offsite volunteers (som primært 
består af pensionister, der stadig gerne vil bidrage arbejdsmæssigt med noget til samfun-
det). Dertil kommer alle forskerne, uddannelsessøgende læger og sygeplejersker samt un-
dergraduate and graduate students i alt udgørende yderligere ca. 10.000. MD Anderson er 
udnævnt af the U.S. News and World Report til at rangere som nr. 1 i cancer behandling og 
pleje, så man må sige, at de gør det ganske glimrende på papiret. Jeg var derfor spændt 
på ved selvsyn at opleve dette meget velrenommerede hospital, og se om hospitalet og 
urologisk afdeling levede op til omtalen;-).

Efter et generelt orienteringsmøde, som foregik i speedtempo, og atter engang at være 
blevet tjekket for TB (for man kunne jo ikke vide, hvem der havde hostet på mig i den for-
gangne uge;-)) kunne jeg endelig starte mit ophold på urologisk afdeling. MD Anderson’s 
urologiske afdeling er placeret   i forskellige bygninger, og da jeg desværre ingen rundvis-
ning fik, så skulle jeg lige finde ud af, hvor de forskellige funktioner var lokaliseret. Så det 
gik den første dag stort set med. På urologisk afdeling er der ansat 18 overlæger, 8 fellows 
à 2 år (4 research fellows (1 år) og 4 clinical fellows (1 år)), 4 residents samt en del forskere 
(ikke lægeuddannet) og et hav af sygeplejersker og PAs1, som jeg slet ikke har tal på. Uro-
logerne mestrer, hver især at operere indenfor alle områder indenfor urologien,  men  de 
er dog fortrinsvis indenfor et subspeciale lidt ligesom i Aarhus (nyrer, blære, penis, prostata, 
neurogen blæredysfunktion, rekonstruktiv kirurgi). Men de kan uden problemer være hin-

1 PA: physician assistant, er en uddannelse, der tager blot 2 år. PAs må egentlig foretage mange af de samme ting 
som en læge, såsom objektiv undersøgelse, bestille og tolke blodprøver, diagnosticere, udforme behandlingsplan-
er, udføre mindre procedure (fx cystoskopier), udskrive medicin, foretage forebyggende samtaler og assistere til 
operationer - blot skal deres funktioner foregå under supervision af en autoriseret læge. Hver enkelt PA er tilknyttet 
en overlæge på afdelingen.

BERETNINGER FRA UDLANDET
OBSERVERSHIP PÅ MD ANDERSON CANCER CENTER, MAJ 2016
 – af Pernille Skjold Kingo, læge, ph.d - studerende
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andens stand-in, hvis der er behov herfor en dag. De fleste kan udføre både åben, klassisk 
laparoskopi samt robot-assisteret laparoskopi, men igen har de deres foretrukne teknik, 
som de primært ynder at udføre. Alle læger arbejder virkelig meget, fra tidlig morgen til 
sen eftermiddag/aften. Men dem der nok arbejder timemæssigt mest er yngre læger. Her 
skal det nævnes at residents arbejder gennemsnitligt mellem 60-80 timer om ugen. De får 
en fast løn (svarende nogenlunde til vores reservelægeløn, 67.000 $/år), der udbetales 
ikke overarbejde og der kan ikke afspadseres timer, de har 3 ugers betalt ferie årligt og 3 
ugers barsel (kvinder), 3 dage (mænd), hvis de altså vælger at få børn. Så man må sige, 
uddannelsessøgende læger har det rimelig godt i Danmark (Norden).

Dagen for de fleste af de uddannelsessøgende yngre læger; residents og fellows  samt 
de medicinstuderende2, starter mellem kl. 5-6 om morgenen, hvor de minutiøst læser jour-
nalerne igennem på de patienter, de skal gå stuegang  på.  Således lægger  de  en plan 
sammen med enten en sygeplejerske eller en PA. Hvis der er noget de er i tvivl om, eller 
blot skal have bekræftet om planen, de har lagt er ok, mailer de eller sms’er den overlæge, 
der har opereret/behandlet patienten. De ringer ikke, det tager for lang tid. Efter stuegang 
går de så ud til deres respektive funktioner, som enten er Dagkirurgisk enhed, ambulato-
riet eller store OP, som alle starter mellem kl. 7.00-7.30. Enkelte overlæger har også ”offi-
ce-days”, hvor de afholder møder eller følger op på forskningsprojekter eller skriver fonds-
ansøgninger. Der er ikke som sådan morgenkonferencer, der er kun MDT konference med 
onkologerne en gang ugentligt, og så undervisning en gang ugentligt, hvor en urologisk 
eller uroonkologisk Fellow eller resident fremlægger en case relateret til teori, begge dele 
kl 7.00-8.00.

Ambulatoriefunktionen er på nogle områder meget anderledes end i DK. Særligt er det, 
at alle patienterne afregnes for deres besøg og behandling, hvorfor ”billing” er en stor del 
af journalføringen. Ambulatoriet er delt op, ligesom på Urinvejskirurgisk afdeling, med en 
blære/penis, prostata, nyre, rekonstuktiv/neurogenblære dysfunktion linje samt en ED lin-
je. På en ambulatorielinje er der typisk ca. 40-50 patienter, hvor enten PAs, residents eller 
fellows tager sig af de nyhenviste og faculty (overlæge) tager sig af follow-ups. Derudover 
spiller PAs  en ganske stor rolle, idet de udover at have læst patientjournalen/-henvisnin-
gen udførligt igennem, foretager den objektive undersøgelse, den eventuelle cystoskopi 
og/eller TRUS med biopsi samt den opfølgende samtale. Overlægen skal blot lige kigge 
kortvarigt med på fx cystoskopien (som i øvrigt foregår under total steril afdækning og sæt-
tes på ”regningen”) og godkende planen og den medicin patienten udskrives med. Dette  

2 De medicinstuderende er på 4 ugers klinik ophold. Her forventes det, at de lægger en plan og gør sig nogle 
overvejelser om hvilken mulige behandlingstiltag eller -ændringer, der skal foretages for patienten. Denne
drøfter de så med en Fellow eller overlæge, der effektuere handleplanen, hvis den er god.



77

fungerer ganske  godt og virker rimelig effektivt. Det skal dog nævnes, at de lige pr 1. marts 
2016 har fået indført nyt EPJ system med talegenkendelse, hvorfor de stadig bandede en 
del over tekniske problemer (men det kender vi jo  slet ikke noget til herhjemme;-)). Hver  
læge har stort set kun én ambulatoriedag  om ugen uanset rang, resten af tiden er de  en-
ten på store OP eller i dagkirurgisk enhed.

Deres dagkirurgiske enhed minder på    mange områder om vores. Der foretages min-
dre kirurgiske indgreb, som selvfølgelig ikke involverer så mange benigne indgreb, efter-
som det jo er et cancerhospital. Men der foretages dog anlæggelse af Scott’s proteser, 
alfa-proteser, JJ- kateter/niti-stent anlæggelse, scrotal proteser, TURP, TURB, orkiektomi m 
modsidig biopsi og en sjælden gang en stenfjernelse (herunder også PCNL). Indgrebene 
foretages med stort set samme teknik som vores med små modifikationer hist og pist. Bl.a. 
lægger de en form for et dræn ved orkietomi, for angiveligt at undgå større hæmatom 
dannelse.  Skiftetiderne er hurtige, og der er en god  stemning generelt. Det er som regel 
en resident med supervision eller fellow uden supervision, der foretager de fleste dagkirur-
giske indgreb, men overlægen skal foretage timeout/check in før operationen må starte, 
hvorefter vedkommende går igen, forudsat han/hun føler sig tryg ved, at proceduren ud-
føres  af denenkelteresident/fellow.

Store OP, for det må man sige den er med dens 38 operationsstuer, deles mellem urolo-
gi, ØNH, mave-tarm kirurgi, neurokirurgi, gynækologi, oftalmologi, neurokirurgi og plastik 
kirurgi. Selvom der er mange operationsstuer og operationsgange, og den synes stor og en 
anelse uoverskuelig, er den meget effektiv med relativt hurtige skiftetider. Sygeplejersker-
ne er meget rutinerede og vant til at servicere mange forskellige kirurgier indenfor mange 
forskellige specialer. De assisterer ikke som sådan, det har man en anden læge til (fellow 
eller resident) eller en surgical technician, hvilket er en overbygning på sygeplejerske ud-
dannelsen, hvor man angiveligt er ekstraordinær god til at assistere.

Dog må man sige, at de holder en del flere pauser end vores egne sygeplejersker. De 
holder mange små spisepauser, men man skal jo selvfølgelig også arbejde lidt på at kun-
ne opretholde og leve op til Houston Texas’ gennemsnitlige obesity rate med 34 % over-
weight og 29,1 % obese.

Ja, der  er en del overvægtige patienter i Amerika må man sige, og der er ”langt”  ind 
ved de åbne procedurer. Hvis de ikke er ”dybe”, så havde de en del fedt omkring  selve 
organerne, væsentligt mere end man umiddelbart er vant til at se på den europæiske 
patient. Men lægerne på MDA er  meget vant hertil, og mestrer det med  ynde, både ved 
åben og robot-assisteret kirurgi. Om end var det lidt vanskeligt ind i mellem at se  tilstræk-
keligt, hvis man ikke kom i sterilt, og det var ikke alle lægerne, der var meget for, man kom 
det. Patientretssystemet er meget overvældende, og fordi det er USA kan de sagsøge læ-
gerne  for  den  mindste ting, hvorfor jeg heller  ikke måtte røre ved patienten/lejet, selvom 
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jeg var i steril. Tænk nu hvis patienten havde fået et blåt mærke, der ikke kunne forklares 
andet end ved at observatøren havde lænet for hårdt på patienten. Men heldigvis var der 
også en del robot-kirurgi, man kunne kigge med på, hvor man måtte sidde i den ekstra 
konsol, hvis den ikke blev brugt til oplæring. MD Anderson har 4 Intuitive DaVinci robotter, 
3 Si’er og 1 Xi model og deraf to ekstra konsoller til oplæring. De havde kun haft Xi’en i 2 
år robotter, 3 Si’er og 1 Xi model og deraf to ekstra konsoller til oplæring. De havde kun 
haft Xi’en i 2 års  tid og overordnet var urologerne faktisk mest begejstret for den gamle Si 
model, selvom Xi modellen har nogle smarte  funktioner. De synes, der til tider tilmed var 
en anelse delay. Abdominalkirurgierne var omend noget mere begejstrede for den  nye 
Xi model, og kunne også bedre udnytte nogle af de forskellige nye tiltag denne  model 
besidder.

Specielt kan kameraet placeres flere forskellige steder uanset port, og man kan ven-
de kameraet til at kigge cranielt uden at skulle omdocke. Men urologerne fandt den dog 
nemmere og hurtigere at docke end Si-modellen. Selvom robotter er dyre, og de har nogle 
stykker, er de meget økonomisk bevidste, også fordi patienten selv betaler for hver enkelt 
lille ting, der åbnes op og anvendes til operationen. De genbruger afdækningen, der be-
står af sterile stofklædestykker og ligeså operationskitlerne,  der også er af stof.

Stofklædestykkerne hæftes fast enten på patienten eller til andre stofstykker – lidt  spe-
cielt. Og der anvendes stadig jod til afvaskning ved potentielt ”contaminated” procedurer. 
Penis gemmes ikke pænt væk, som herhjemme, den ligger og ”flapper”  rundt med kate-
teret i ved alle operationerne – lidt irriterende, synes jeg, men det synes de åbenbart ikke.

Der er generelt god service og stor respekt overfor kirurgerne på OP. De ”klædes” sterilt 
på af sygeplejerskerne, hvilket er okay luksus-agtigt og også lidt underligt. Men stemnin-
gen er generelt afslappet på stuerne, og der spilles musik undervejs på kirurgens med-
bragte private minianlæg. Ikke alle kirurgernes musiksmag var lige god – det kunne godt 
blive en lang operation,  hvis  man skulle lytte til klassisk musik i 5  timer i træk (specielt  
som observatør).

Oplæringen af de yngre kolleger (fellows eller residents) er meget struktureret og trin 
opdelt, således de får lov til at operere meget og mere og mere selvstændigt. Det er aftalt 
inden operationen, hvad den yngre læge forventes at operere og assistere til. Ind imellem 
kan tonen godt blive lidt skarp fra den superviserende læges side, men instrumenterne 
tages ikke fra den yngre læge, medmindre det er absolut nødvendigt, eller proceduren 
vurderes at overstige den yngre læges kompetencer.

Der foretages dagligt virkelig mange operationer på store OP, ca. 2-4 cystektomier, 4-6 
nefrektomier, 6 prostatektomier + diverse andre operationer: retroperitoneal lymfeknude-
fjernelse, cryoablation af   prostata (ikke populært indgreb af mange, men en enkelt kirurg 
insisterer på fortsat at  tilbyde denne behandling til udvalgte patienter) og små nyretumo-
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rer, behandling af UUTC, penektomi, joint ventures med andre specialer mm.
Generelt må man sige, at kirurgerne på MD Anderson Urologisk afdeling er meget erfar-

ne og har et fantastisk stort volumen af patienter, som man aldrig igennem en hel livstid 
kan opnå i et lille land som Danmark. En enkelt af nyrekirurgerne foretog  ca. 12 nyre ind-
greb om ugen fordelt på  3-4 op-dage. Således havde  vedkommende et samlet volumen 
på ca. 8000  nefrektomier incl.  partielle. Men trods det store volumen, må man sige, at de-
res anvendte teknikker er meget lig vores, og på nogle  områder faktisk er lidt ringere end 
vores. De  er meget glade for at anvende dræn ved alle de åbne procedurer, og de ligger 
gerne et par dage. Desuden ved åben kirurgi foretager de fortsat relativt store incisioner 
(fra navlen og ned ved cystektomierne.  Ved åbne nefrektomier foretages midtlinie incisi-
on fra proc. xiphoideus og ned til  navlen, og der forlænges gerne, hvis de ikke kan komme 
til eller føler de ikke kan  se ordentligt). Men de er rimelig hurtige, og en kirurg når gerne 
to cystektomier på en dag, enten robot-assisteret eller åben. Den ene årsag til, at dette 
lader sig gøre, er, at de holder generelt ”længere” åbent på deres elektive OP- program 
end på Urinvejskirurgisk afdeling. En anden årsag er, at den rekonstruktive del (urinafled-
ningen) og lukningen oftest foretages af deres rekonstruktive under fascieniveau ved de 
størrincisioner. Dette har gjort, at de stort set ikke anvender morfika længere postoperativt 
til deres patienter. Derudover er de, i et studie,   i gang med at teste effekten af MitoGelTM 
i behandlingen af UTUC. Nærmere beskrivelse af MitoGelTM (www.urogen.com).

Jeg kunne blive ved med at fortælle, men jeg holder her. Alt i alt var det en fantastisk 
lærerig oplevelse for mig at besøge MD Anderson Cancer Center i en måned, og jeg blev 
da også tilbudt at søge tilbage i et Fellowship efter endt ph.d. og hoveduddannelse. De 
fortalte, de nød der for en gangs skyld var en meget snakkende og spørgende observer-
vatør, der virkede oprigtigt interesseret. De er mest vant til stille typer, der taler et mere eller 
mindre uforståeligt engelsk. kirurg eller hendes Fellow. Udover varetagning af urinafled-
ningen har den rekonstruktive kirurg et bredt samarbejde med abdominalkirugerne og 
plastikkirurgerne. De stapler alle deres anastomoser med en noget primitiv liniær stapler. 
Men det virker. Som bekendt var tingene lidt rigide rent administrativt på MD Anderson, 
og iht. at jeg var der som klinisk observatør var det vanskeligt at få bevilliget ordentligt 
adgangtil forskningsenhederne, som ligger meget spredt udover hele hospitalet alt efter 
hvilket urologisk organ, der forskes i og under hvilken professor. Men det lykkedes mig da, 
at koble mig på en af deres yngre research fellows, der forskede i peniscancer. Han viste 
mig, deres forskningslaboratorium, hvor de primært udfører basal forskning. Her har de 
bl.a. udviklet en peniscancer model på en mus, og i øjeblikket er de ved at teste for over 40 
forskellige kemoterapeutika – imponerende stykke arbejde. Der foregår også en del forsk-
ning indenfor genmapping af både blære- og prostatakræft. Derudover har de også en 
del aktive kliniske trials og mange andre små forskningsprojekter i ”krogene”. Bl.a. arbejdes 
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der hele tiden meget på at finde ud af forbedringer i det præoperative og postoperative 
forløb, der kan afkorte indlæggelsestiden. Noget de har haft stor succes med er Exparel® 
(Bupivacaine liposome injectable suspension). Det er et depotpræparat, der injiceres ca. 
1 time før lukning over og

Men MD Anderson kunne også lære at blive bedre til at tage i mod deres udenlandske 
gæster uanset rang eller uddannelsesniveau, idet folk kommer langvejs fra og ofrer en del 
penge og energi på et sådan ophold. Det skal man huske, når folk kommer til os, for det 
håber jeg da meget, folk vil. Jeg har i hvert fald inviteret en del af dem, jeg mødte på min 
vej på MD Anderson.

Derudover har jeg fået muligheden for at udveksle kommende potentielle forsknings-
projekt ideer med dem via e-mail eller endnu et besøg.

Slutteligt vil jeg sige tusind tak til Aarhus Universitet, Agnes Niebuhr Anderssons Fond for 
økonomisk støtte  og  Urinvejskirurgisk afdeling,  i særdeleshed  min vejleder professor 
Jørgen Bjerggaard Jensen og overlæge Peter Thind fra Rigshospitalet for at formidle kon-
takten til MD Anderson og Dr. Jay B. Shah.

De Bedste Hilsner, 
Pernille
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I maj repræsenterede jeg Urinvejskirurgisk afdeling (blære- teamet) med to abstracts på 
American Urological Association (AUA)  i San Diego, USA.
• En poster omhandlende præoperativ optimering før cystektomi på MSKCC (Memorial  
 Sloan Kettering Cancer Center)
• En anden podium-præsentation omhandlende effekt af fysisk træning før cystektomi
Andre hospitaler rundt om i USA har efterfølgende vist stor interesse og rettet henvendelse 
for at høre om, hvordan vi håndterer patientforløbene i dag, og om muligheder for sam-
arbejde i fremtiden. Accelererede patientforløb og patientinvolvering er ikke velkendte 
koncepter i USA, og derfor var flere af de fremmødte  meget forundret over vores ventetid, 
eller mangel på samme – kan det virkelig passe? Spørgsmålet om, hvorvidt der findes 
bio-markører, som kan prediktere fysisk funktion blev efterspurgt, men dette  er ikke tilfæl-
det på nuværende tidspunkt. Måske Pernille Skjold Kingos ph.d.-studie kan bringe lys over 
dette aspekt.

Jeg deltog primært i sessioner omhandlende blærecancer.
Der var stor interesse for resultaterne af ERUS (European Association of Robotic Urology 

Section) Scientific Working group, som afrapporterede outcome fra ”totally intra- corporal” 
robot-assisted radical cystectomy. I de foreløbige (relativt små studier) er infektionsraten 
den samme (ca 55-60 % efter 30 dage), som ved ”ekstra-corporal” robot-assisted radical 
cystectomy. Blandt patienter med komplikationer skyldes 41 % infektioner. Hovedparten 
er fortsat grade 1 og 2. Mortalitetsraten blev 
rapporteret til 1.9 % efter 90 dage.

BMI over 30, diabetes og andre meta-
bolistiske sygdomme samt proceduren 
”neo-bladder” øger signifikant risikoen for 
komplikationer (abstract # PD39-05, ab-
stract#PD39-04)

Der var flere indlæg om ”cost-effective-
ness” i cystektomiforløb i USA , hvor omkost-
ningerne varierer fra $3.500 til $32.000 pr. 
operation. Prisen er 2,5 gange højere i det 
nordøstlige USA sammenlignet med det 
sydlige og vestlige USA.

KONGRESBERETNING
FRA BENTE TOFT JENSEN, 
forskningssygeplejerske, ph.d.

Fra venstre: B.H. Bochner (MD) og N. Love (CNS-RN) 
MSKCC ved afdelingens poster, AUA 2016
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AKADEMISK JULEARRANGEMENT
Forskningsenheden og afdelingsledelsen inviterede, for 6. år i træk, læger, sygeplejersker 
og sekretærer i afdelingen til Akademisk julearrangement i december. Denne årlige begi-
venhed starter, traditionen tro, altid med et spændende videnskabeligt program, hvor flere 
af afdelingens forsknings- og udviklingstiltag præsenteres, men også gæstepræsentatio-
ner er på programmet. Temaet for årets akademiske julearrangement var i år, ”I jagtens 
tegn”- hvor de forskellige oplæg tog afsæt i spørgsmålet om ”hvad er det vi jagter, når vi 
forsker?” En projektdeltager deltog også i arrangementet, og holdt et fint oplæg om at 
være deltager i et klinisk studie – med titlen ”At være forsøgskanin”.

ÅRETS SEJLTUR

ÅRETS TILBAGEVENDENDE 
BEGIVENHEDER

Et stemningsbillede taget ved Årets sejltur for forskere med tilknytning til den børneurologiske forskning – med pro-
fessor L. Henning Olsen som holdkaptajn. Fra venstre; reservelæge, ph.d.-stud. Lotte Kaasgaard Jakobsen, professor 
L. Henning Olsen, reservelæge, ph.d.-stud. Pernille Skjold Kingo, reservelæge, ph.d.-stud. Andreas Ernst,  stud.med 
Ida Faurskou og forrest stud.med Karina Trelborg.
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