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Forord 
 

Kære læser  

Det er med stor glæde at kunne præsentere det første årsskrift fra den Urologiske 
Forskningsenhed på Aarhus Universitets Hospital. Det er enhedens målsætning gennem 
forskning og udvikling i alle henseender at bidrage til sikring af den optimale patient-
behandling, og derved at kunne gøre en forskel for patienterne – såvel her og nu som i 
fremtiden.   
 
Forskningsenheden bærer i den sammenhæng et stort ansvar for igangsættelse og drift af 
forskningsaktiviteter af høj kvalitet. I de kommende mange år vil patienttilgangen vokse 
betragteligt og hvis det høje behandlingsniveau i fremtiden skal kunne sikres, vil der skulle 
tænkes nyt og anderledes. Klinisk forskning og udvikling er i den forbindelse bydende 
nødvendige ingredienser. Det er derfor rart i en, i øvrigt, meget fortravlet og produktions-
orienteret tid, at afdelingens personale til stadighed udviser interesse for forskning i ny 
viden og smartere arbejdsgange inden for det urologiske speciale. 
 
Antallet af personale er øget i takt med det stadigt stigende aktivitetsniveau i enheden. 
Dette dels som følge af den generelle aktivitetsøgning i afdelingen, men også som naturlig 
følge af, at afdelingen nu har tre professorer samt udbyggede forskningsrelationer til den 
urologiske afdeling på Regionshospital Vest. Forskningsenheden har herudover en lang 
række meget vigtige samarbejdspartnere, som alle skal have stor tak for det konstruktive 
samarbejde under endnu et meget produktivt år. 
Ud over publicering af en lang række forskningsresultater, har afdelingen i videnskabelige 
sammenhænge også i 2015 været stærkt repræsenteret ved deltagelse i såvel nationale 
som internationale møder og kongresser. Flere af vores forskningsaktiviteter er løbende 
blevet præsenteret i disse sammenhænge, hvoraf flere af de forskningsaktive har vundet 
flotte priser. Dette er gode lejligheder til at styrke samarbejdet med forskningsaktive 
kollegaer såvel nationalt som internationalt.  
Det er vigtigt til stadighed at informere om de mange spændende forskningsprojekter, der 
tager deres udspring i enheden og den urologiske afdeling, så alle vores 
samarbejdspartnere og ikke mindst patienterne kan tage del i den store og værdifulde 
indsats, som vores dygtige og engagerede medarbejderes fortjener stor påskønnelse for.  
 
Jeg håber, at Årsskrift 2015 er et vidnesbyrd herom.                                                                 
God læselyst!

Michael Borre 
Lærestolsprofessor, overlæge dr.med., Ph.d.,  
Urinvejskirurgisk afdeling K
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Øvrige ansatte i Forskningsenheden i 2015 
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               Pedersen, professorsekretær Belinda Momme, projektsygeplejerske Susanne Skou,  
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Forsvarede Ph.d. afhandlinger i 2015 

Martin Mørck Mortensen, Afdelingslæge, Ph.d. 
 
Titel: The Molecular signature of clinical localized prostate cancer  
Hovedvejleder: Michael Borre 
Forsvaret 18.06.2015 
Opponenter: professor Anders Bjartell (SE) og professor Henrik Ditzel (DK)

Resumé 
Prostatakræft er en af de førende årsager til cancerdød hos mænd med næsten en kvart 

million dødsfald om året på verdensplan. Det kliniske forløb af prostatakræft er meget 

forskelligartet. Nogle patienter har indolent sygdom, der aldrig forårsager dødsfald eller 

sygelighed, mens andre patienter udvikler progression f prostatakræft. Selvom den kliniske 

præsentation af sygdommen giver mulighed for en klassificering af prostata-kræft, der er 

associeret med aggres-sivteten af sygdommen, er klassificeringen ikke perfekt. 

 

 

                                 Fra venstre professor Anders Bjartell, Martin Mortensen og professor 
                                 Henrik Ditzel  

I studiet fandt man, at antallet af prostatabiopsier, der indeholder kræftceller, er en 

uafhængig prædiktor for lokal avanceret sygdom. I studie to anvendes micro-array til at 

undersøge gen ekspression på laser micro dissekerede prostatakræft prøver, for at 

identificere gener associeret med tilbagefald efter prostatatektomi.  

Baseret på cluster-analyse blev to molekylære undergrupper identificeret, som havde en 

betydelig overrepræsentation af patienter med recidiv i den ene gruppe. Man 
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identificerede gener, som var udtrykt forskelligt mellem grupperne og validerede 

associationen med recidiv i to offentligt tilgængelige dataset og desuden for genet SFRP4 

ved hjælp af immunhistokemi.  

I studie tre analyserede vi udtrykket af 647 microRNAer ved hjælp af multiplex Real-time 

PCR for at identificere mikroRNAer med recidiv. Man fandt 28 microRNAer udtrykt 

forskelligt mellem patienter med recidiv og patienter uden recidiv. Man validerede 

associationen med recidiv for mir-449b i en uafhængig kohorte af patienter. 

Dette arbejde har identificeret adskillige lovende kandidater til at identificere aggressiv 

prostatakræft som SFRP4, INHBA og mir-449b, kandidater der er blevet validerede i 

uafhængige kohorter af patienter med prostatakræft. 

 

Jakob Kristian Jakobsen, 1. Reservelæge, Ph.d. 
 
Titel: Clinical Pathway and Lymph Node Staging 
Hovedvejleder: Jørgen Bjerggaard Jensen 
Forsvaret 30.10.2015 
Opponenter: Professor Nick Watkin (UK) og Professor Simon Horenblas (NL) 
 
Resumé  
De danske pakkeforløb på kræft-området 

indførtes på baggrund af et politisk ønske 

om at betragte kræft som en akut sygdom 

og fremskynde al diagnostik og behandling 

af kræft mest muligt. Målsætningen er at 

bedre patientens prognose, mindske 

ubehag ved ventetid i forløbet og øge 

patientens livskvalitet. For peniskræft blev 

pakkeforløbet indført 1. januar 2009. 

   

Peniskræft er en sjælden sygdom og er i tidligere studier forbundet med forsinket diagnose 

og lange forløb. Tidlig diagnostik og i særdeleshed tidlig lymfeknudediagnostik har sammen 

med kirurgisk behandling af kræftknuden på penis afgørende betydning for sygdommens 

prognose. Da ingen billeddannende teknikker har vist sig sikre nok i lymfeknudediagnostik 

ved peniskræft, bruges en speciel skånsom kirurgisk teknik, som kaldes skildvagts-

lymfeknudebiopsi eller sentinel node biopsi.  

 

Man har gennem de seneste 40 år gradvist erkendt, at kræftspredning i mange tilfælde 

følger et serielt forudsigeligt mønster til regionale lymfeknuder og herfra videre til 
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lymfeknudestationer på højere niveauer og måske først herefter til andre organer som 

f.eks. lunge, lever eller knogler. 

Dette princip udnyttes ved sentinel node biopsi, hvor der indsprøjtes en lille ufarlig 

mængde radioaktivt sporstof tæt ved kræftknuden på penis, som følger de overfladiske 

lymfebaner fra penis til de første lymfeknuder i lysken, skildvagts-lymfeknuderne eller 

sentinel nodes, som herefter kan opsøges og fjernes. 

 

 
                            Fra venstre: Professor Nick Watkin, professor Simon Horenblas, Jakob Kristian 
                            Jakobsen og professor Jørgen Bjerggaard Jensen. 

 

Ph.d. afhandlingen baserer sig på fem manuskripter: to oversigtsartikler og tre kliniske 

studier: I, II og III. 

 

Studie I undersøger man om indførelsen af kræftpakkeforløb ved peniskræft har givet 

afkortede forløb og delforløb. Konklusionen er, at kræftpakken med succes har afkortet den 

unødvendige ventetid i hospitalsdelen af forløbet, og overordnet set har der været en klar 

tendens mod afkortning af alle delelementer i forløbet. Det er endnu for tidligt at sige, om 

det får betydning for patienternes prognose. 

 

Studie II omhandler den diagnostiske metode sentinel node biopsi og ser tilbage på, 

hvordan det gik danske patienter undersøgt med denne teknik fra 2000-2010 på fire 

forskellige universitetshospitaler. Undersøgelsen er den første nogensinde til at beskrive et 

helt lands data på dette område.  



10 

 

Konklusionen er, at undersøgelsen på de fire hospitaler har fungeret på niveau med og lidt 

over gennemsnittet af hidtil udgivne undersøgelser på området og har meget få og små 

bivirkninger. Sammenlignet med de allerbedste studier på området, er der stadig mulighed 

for at gøre teknikken mere følsom og opnå bedre resultater.  

 

Som et tankevækkende bifund fandt man også kræftspredning i en undersøgt kategori af 

patienter i lav risiko for spredning, som europæiske retningslinjer faktisk slet ikke anbefaler 

at undersøge. Disse patienter har således alligevel haft gavn af at blive undersøgt under 

dette studies betingelser. 

 

Studie III undersøger på to universitetshospitaler, ansvarlige for peniscancer i hele 

Danmark, kombinationen af sentinel node biopsi og en scanningsteknik kaldet FDG PET/CT. 

Resultaterne viser, at man ved kombinationen af disse to teknikker opnår en følsomhed til 

opdagelse af kræftspredning, der er fuldt på højde med de allerbedste studier på området, 

som stammer fra Holland og England. I enkelte tilfælde misser teknikken kræftspredning til 

lymfeknuden. I de få patienter, hvor dette sker (2 ud af 129), får det dog fatale følger. På 

trods af det lovende resultat er det derfor vigtigt at fokusere på fortsat at fastholde og 

udvikle teknikken til gavn for fremtidige peniskræftpatienter. 

 

 

 
Igangværende Ph.d. projekter 

Læge Ditte Drejer 
Titel: Nye billeddiagnostiske modaliteter anvendt i cystoskopisk evaluering af urinblæren - 
undersøgelser af Narrow Band Imaging og Photo Dynamisk Diagnostik 
Hovedvejleder: Jørgen Bjerggaard Jensen 
 
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 transurethrale resektioner (TUR-B), men recidivraten 
er høj, og hvis ubehandlet kan det medføre en risiko for udvikling af invasiv sygdom i form 
af regulær blærekræft. 

 



 

 

Tidlig diagnose af CIS vil medføre korrekt tidlig behandling med Bacillus Calmette Guérin, 
BCG, som vil kunne forebygge 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 

blæretumorer, 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. 

 

Mål 1: At undersøge hvorvidt brugen af PDD ved fleksibel cystoskopi i kontrolforløbet kan 

nedsætte antallet af recidiver, som på grund af størrelsen, ikke kan fjernes i ambulatoriet. 

 

Mål 2: At undersøge om brugen af NBI ved fleksibel cystoskopi kan forbedre diagnostikken 

af flad dysplasi eller CIS sammenlignet med konventionel hvidt lys, og hvor vidt den kliniske 

beslutning ændres. 

 

 

Mål 3: At undersøge i hvor høj grad man ved anvendelsen af NBI ved TURB kan bedre 

diagnostikken 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 
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cystoskopi, hvorpå diagnostikken, behandlingen og kontrollen af ikke-muskel invasive 

blærecancer optimeres bedst muligt. 

 

Læge Maria C. Elkjær 
Titel: Multi-parametrisk Magnetisk Resonans-scanning til Diagnosticering og Overvågning 
af Prostatakræft 
Hovedvejleder: Michael Borre 
 
Beskrivelse: 
I Danmark er prostatakræft (PC) den hyppigste kræftform hos mænd og også den hyppigste 
årsag til kræftrelateret død hos mænd. Dog er langt de fleste tilfælde af PC insignifikante og 
der er en bekymrende overbehandling, som hos mange medfører rejsningsbesvær 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 upræcis, 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 scannings-typer.  
 
Magnetisk resonans-scanning (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 med UL. 
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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, og 
giver scanningen 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. Dette 
vil vi gøre ved løbende at indsamle data på tidsforbrug og brug af utensilier mm. 
Omkostningerne vil man sammenligne med de omkostninger, der er ved det vanlige 
regime. Således at kunne undersøge den faktiske omkostning af opdagelsen at 
behandlingskrævende cancere, som findes ved den supplerende brug af MR. 
 
3) Ved gennemgang af patienter, der indenfor et år har fået deres prostata fjernet grundet 
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 sammenlignes 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 
omkostningseffektiv metode. Ved udgangen af studiet håber man at have MR implanteret i 
de daglige rutiner i Urologisk afdeling, AUH.  

 
 
Læge Maria Ervandian 
Titel: Salvage strålebehandling hos patienter med prostatacancer - bivirkninger, livskvalitet 
og sygdomsfri overlevelse - et nationalt 
Hovedvejleder: Michael Borre

Beskrivelse: 
Prostatacancer (PC) er aktuelt den hyppigste cancerform hos mænd. Den generelle 
prostatacancer incidens er stigende, specielt i lande, der anvender PSA screening. Radikal 
prostatektomi (RP) er standard-behandling for mænd med  
lokaliseret sygdom. 
 

http://pure.au.dk/portal/da/persons/maria-elkjaer(5290c151-02de-42e4-9cae-ecba3c1cf11a).html
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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 
behandlede patienter vil udvikle recidiv af sygdommen med stigning i PSA som et udtryk for 
lokalt recidiv 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 i hhv. Aarhus, Aalborg, Odense, Herlev og 
Rigshospitalet i perioden 2006-2010. I dette unikke materiale er det muligt at samle 
information om overlevelse og progressionsfri overlevelse, samt behandlingsrelateret 
morbiditet.   
 
 
Læge Lotte Kaasgaard Jakobsen 
Titel: Urogenital rekonstruktiv kirurgi 
Hovedvejleder: L. Henning Olsen 
 
Beskrivelse:  
Studiet fokuserer på udviklingen af Cajal-lignende celler i gravidteten i en grisemodel. Cajal-
lignende celler tilskrives en pacemakerlignende funktion og findes flere steder i kroppen. 
 
I samme grisemodel undersøges udviklingen af aquaporiner-proteiner der er ansvarlige for 
vandtransporten, både i nyren men også ureter og blæren. Ideen med denne del af 
projektet er en kortlægning af, om aquaporinerne er udtrykt i urothelet (eller evt. dybere i 
vævet), samt om dette udtryk ændrer sig i løbet af gestationen. Hos gnavere er der set en 
opregulering af nogle af aquaporinerne som følge af dehydrering eller obstruktion. Man kan 
forestille sig, at dette også kunne være tilfældet ved urethrale klapper hos drengebørn.  
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Sidstnævnte gruppe er en del af det kliniske studie af video-urodynamiske undersøgelser.
I den forbindelse er der etableret et samarbejde med de børneurologiske afdelinger på 
Great Ormond Street Hospital (GOSH) London, Ghent, Utrecht & Amsterdam. Der er 
planlagt en klinisk database for denne tilstand, men en meget lang sagsbehandlingstid i 
både regionen og Sundhedsstyrelsen forsinker processen.  

 

 
Læge Pernille Skjold Kingo 
Titel: Bestemmelse af kirurgisk stress og rekonvalescensperiode ved åben og robot-
assisteret cystektomi på grund af blærecancer 
Hovedvejleder: Jørgen Bjerggaard Jensen 

Beskrivelse: Blærecancer er den niende hyppigste cancerform i verden, og i Danmark 
diagnosticeres 1600 nye tilfælde hvert år. Heraf har ca. 20 % muskelinvasiv blærecancer. 
Standardbehandlingen af ikke dissemineret muskelinvasiv blære-cancer er kirurgi med 
fjernelse af blæren (cystektomi) med samtidig anlæggelse af en urinafledning. Operationen 
kan foregå ved enten åben, laparoskopisk eller robot-assisteret laparoskopisk teknik.  
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Ved robot-assisteret laparoskopisk teknik kan selve urinafledningen enten udføres som 
robot-assisteret indgreb (total intrakorporal urinafledning) eller man kan vælge at udføre 
urinafledningen som ved åben operation (ekstrakorporal urinafledning), en såkaldt 
kombineret procedure (”hybrid”). Disse robot-assisterede teknikker sammen med åben 
teknik med anlæggelse af kun en lille hudincision (mini-laparotomi) anvendes på Afdeling K. 
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 reguleringen af 
immunsystemet. Minimal invasive procedurer antages at medføre mindre vævsskade, 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 iht. kirurgisk stress og 
postoperativt forløb påvirker blærecancerpatienter.  

Robot-assisteret laparoskopisk cystektomi har vist en vis gevinst i forhold til åben 
cystektomi mht. reduceret blødning og eventuelt reduceret postoperativ morbiditet, men 
en nylig opgørelse udgående her 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 
fase reaktanter og humane cytokiner bruges ofte til dette formål. Steroid givet preoperativt 
og CO2 (pneumoperitoneum), som indgives i forbindelse med kikkertoperation, menes at 
medføre et mindre kirurgisk stress respons, således i teorien medførende bedre 
rekonvalescens og færre postoperative komplikationer, hvilket er yderst vigtigt hos specielt 
den onkologiske patient. 

 

Således ønskes det belyst i dette Ph.d.-projekt:

- Hvilke nye potentielle kirurgisk stress respons biomarkører kan bruges til at måle det 
kirurgiske stress respons efter radikal cystektomi? 
 

- Hvilken kirurgisk operationsmetode ved radikal cystektomi inducerer mindst kirurgisk 
stress respons? 

 
- Er der en sammenhæng mellem kirurgisk stress og rekonvalescens? 

 
- Ved sammenligning af indgift af CO2 og steroid forud for cystektomi, i hvilken grad vil 

det påvirke det kirurgiske stress respons? - 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 (Prostate cancer - prognostic 
factors and outcomes) 
Hovedvejleder: Michael Borre 
 
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 (prognose) 
blandt danske mænd med prostatakræft. Projekterne er registerbaseret med udgangspunkt 
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.  
 
 
Læge Tommy Kjærsgaard Nielsen 
Titel: Frysebehandling af patienter med nyrekræft. Sammenhæng mellem vævsskade og 
billeddiagnostisk fremstilling 
Hovedvejleder: Michael Borre 
 
Beskrivelse:  
Den øgede anvendelse af billeddiagnostik har over de seneste 10 år medvirket til en årelang 
stigning på 2 % i antallet af nydiagnostiserede nyretumorer.  
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Frysebehandling (kryoablation) af nyre-tumorer under 4 cm er et alternativ til traditionel 
kirurgi, som desværre fortsat er det rutinemæssige behandlingstilbud til patienter flere 
steder i landet. 

Dette studie har til formål at:  
 
1) Udvikle en dyremodel, hvor sammenhængen mellem den frysebehandlede vævsskade og 
billeddiagnostiske opfølgning kan analyseres. Dette med direkte henblik på at optimere 
patientforløbet og sikre patienten det bedst mulig onkologiske resultat - med samtidig 
bevarelse af størst mulig nyrefunktion.  
 
2) Påvise og analysere tilstedeværelsen af celledødsproteiner i randzonen af fryselæsionen, 
hvor recidivrisikoen er størst.  
 
3) Retrospektivt at opgøre de onkologiske resultater og komplikationsrater for 
frysebehandling af T1a nyretumorer på nationalt plan.   
 
 
 
Læge Marianne Trier Bjerre 
Titel: Udvikling af nye blod/urin baserede Biomarkører for spredt Kasterationsufølsom 
Prostatakræft med henblik på forbedret individuel medicinsk behandling (CRPC) 
Hovedvejleder: Michael Borre

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 hormon/ kemobehandlinger hos disse patienter.  
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Disse biomarkører skal vejlede om, hvilke patienter der skal tilbydes kemoterapi og hvilke 
patienter der vil have fordel af sekundær hormonbehandling som første valg hos 
prostatakræft patienter, hvor den primære hormonbehandling ikke længere er 
tilstrækkelig.  
 
Man vil systematisk og fremadrettet indsamle blod og urinprøver fra patienter, hvor den 
primære hormonbehandling ikke længere er tilstrækkelig effektiv (patienten har da 
diagnosen kasterationsresistent prostatakræft (CRPC)).  
 
Desuden vil der, hvis det er muligt, blive taget op til 4 vævsprøver fra prostata ved start af 
sekundær hormonbehandling/ kemobehandling   
 
Man vil undersøge for molekylære forskelle i det primære kræftvæv og sammenholde det 
med de molekylære forskelle i blod/urinprøver taget på samme tid. Vævsprøver tages for at 
få en mere grundlæggende viden om de tilgrundliggende molekylære forhold i prostata 
kræftvæv under behandling med sekundær hormonbehandling og/eller 
kemoterapibehandling.  
 
 
Sygeplejerske, cand.cur. Brigitta Willumsen ved Hospitalsenheden Vest (HEV) 
Titel: Xbox Kinect træning til mænd i kastrationsbehandling for prostatakræft 
Hovedvejleder: Michael Borre  
 
Beskrivelse:  
Betydning af fysisk træning af patienter med prostatakræft i kastrations-behandling  
Næsten halvdelen af alle prostatakræft-patienter, som modtager medicinsk 
kastrationsbehandling på grund af sygdommens spredning til f.eks. skelettet, oplever 
bivirkninger, som påvirker deres dagligdag. 
 
 

 
                                   Fysioterapeut Per Korsgaard og overlæge Thor Knudsen, HEV                     



 

 

 
 

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 styrke-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.  
 

 
 

Research Fellow 

Læge Yutao Lu har været Research Fellow siden april 2015. Yutao kommer fra universitetet 
i Zhengzhou, Henan, Kina.  
 
Projektet har til formål at undersøge sammenligneligheden mellem døgnmonitorering af 
blæren og en almindelig tryk-flow undersøgelse hos børn.  
De præliminære opgørelser viser, at divergensen er stor. 

                                                      

Kliniske studier 

Her følger en præsentation af igangværende kliniske studier i 2015. Studierne præsenteres 
med titel og samarbejdspartner. Ikke alle studier er åbne for inklusion og enkelte studier er 
afsluttet i 2015. 
 
 
Prostata cancer 
- ansvarlig professor Michael Borre 
 
PC- projektet: Prognostiske markører hos patienter med klinisk lokaliseret prostatacancer- i 
samarbejde med Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 
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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 
 
 
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 prostataktomi. 
 - i samarbejde med Onkologisk afdeling, 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) 
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- 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  
 
MDV3100: Et fase 2-, åbent, enkeltgruppe, effekt- og sikkerhed med MDV3100 hos 
patienter med hormon-naiv 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 kastrationsresistent prostatacancer. 
- 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. (M0 CRPC) 
- 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. (MCRPC)  
-i samarbejde med firmaet Medivation 
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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) 
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 
 
DR-THERAPAT: Validering af multiparametrisk MR skanning ved prostatakræft  
- i samarbejde med Onkologisk Afdeling D, Radiologisk afdeling & Patologisk afdeling, 
Aarhus Universitetshospital  
 
 
AdPro (SPCG 12): Åben multicenter randomiseret fase III forsøg med 6 serier docetaxel 
versus kontrol efter RP til høj-risiko PC patienter med resektionsrandspositiv pT2 eller pT3 
-i samarbejde med Scandinavian Prostate Cancer Group - Afsluttet i 2015 
 
 
TASQUINIMOD-studiet: (8-55-58102-002): Et randomiseret, dobbeltblindet, 
placebokontrolleret studie til bevis af koncept for tasquinimod-vedligeholdelsesbehandling 
hos patienter med metastaserende kastrationsresistent prostatacancer, som ikke 
progredierer efter en førstevalgt decetax-baseret kemoterapi  - Afsluttet i 2015 
- i samarbejde med firmaet Ibsen  
 
 
 
 Børneurologi 
- ansvarlig 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 Acedemia, Klinisk Institut, Aarhus Universitet. 
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Blære cancer 
- ansvarlig professor Jørgen Bjerggaard Jensen 
 

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 Onkologisk afdeling, Aarhus 
Universitetshospital 
 
DCB-REN: Indsamling af blod og urin i regi af Dansk CancerBiobank (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 D, Rigshospitalet 
 

DaBlCa-7: NBI-flex-studie, Narrow Band Imaging ved fleksibel cystoskopi. 
- i samarbejde med Urologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest og Urologisk afdeling, Herlev 
 – Afsluttet i 2015 
 
DaBlCa-8: Trimodalitets-studiet, Hvidt lys vs. PDD ved detektion af flad dysplasi og CIS ved 
TURB 
- i samarbejde med Urologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest og Urologisk afdeling, Herlev  
– Afsluttet i 2015 
 
 
 
Benign urologi:  
- ansvarlig overlæge 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  
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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 
 
 
Titel: Genitalnervestimulation til behandling af overaktiv blæresyndrom 
- i samarbejde med Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet. 
 
 
Titel: Selvinstillering af Chondroitinsulfat ved behandling af Smertefuld Blæresyndrom, et 
randomiseret studie. 
- gennemføres af kontinenssygeplejerske Annette Hjuler, CFV, Aarhus Universitetshospital   
 
 
SYNERGY (178-CL-101): Et randomiseret, dobbeltblindet, parallelgruppe, placebo- og aktiv-
kontrolleret multicenterforsøg til evaluering af effekten, sikkerheden og tolerabiliteten af 
kombinationen af solifenacinsuccinat og mirabegron sammenlignet med monoterapi med 
solifenacinsuccinat og mirabegron ved behandling af overaktiv blære – SYNERGY I   
- i samarbejde med firmaet Astellas  - Afsluttet i 2015 
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Et udviklingsprojekt 

På baggrund af et øget antal henvendelser til Urologisk Modtagelse, AUH, vedrørende dys-

fungerende nefrostomikatetre fra hjemmesygeplejersker i regionen udsprang sygeplejerske 

Kathrine Melchiorsens idé til et udviklingsprojekt. 

Katrine kontaktede Sundheds-IT/ APP lab., AUH, og præsenterede sin idé. Det blev starten 

på udvikling af en APP - et nyt redskab – med vejledning i bandagering og øvrige procedure 

til brug for hjemmesygeplejersker, som varetager plejen af nefrostomikatetre hos borgere i 

primær sundhedssektor. 

APP’en er udviklet således, at hjemmesygeplejersken guides via video og foto i korrekt 

hånd-tering i plejen af nefrostomikateter. 

Samarbejdet omkring udvikling af APP’en foregår mellem Sundheds-IT (APP-Lab.), 

Radiologisk afdeling, AUH, samt elever fra Aarhus Business School, Aarhus Universitet. 

Kathrine skal præsentere abstractet med titlen: APP for improving nursing care to patients 

with a Nepfro-stoma- An interactive nursing tool in clinical practice, ved EAUN, München, 

2016 
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Afsluttede forskningsår 2015

Stud.med. Lasse Larsen Nonboe   
Titel: Arterial clamping increases central renal cryoablation efficacy, an animal study 
Forsvaret 14.12.2015 
Hovedvejleder: Michael Borre 
Medvejleder: Tommy Kjærsgaard Nielsen 
 

 
Fra venstre: medvejleder læge Tommy Kjærsgaard  
Nielsen, Lasse Larsen Nonboe og censor overlæge  
Hans Jørgen Kirkeby 

      

 

Stud.med. Thormod Rasmussen 

Titel: Måling af metaboliske forandringer ved anlæggelse af urinafledning efter cystektomi.  
Forsvaret 18.12.2015  

Hovedvejleder: Jørgen Bjerggaard Jensen 

Medvejleder: Pernille Skjold Kingo 

 
 

Fra venstre medvejleder, læge Pernille Skjold Kingo, Thormod  
Rasmussen, hovedvejleder professor Jørgen Bjerggaard Jensen 
samt censor, overlæge Allan Maltha Ryhammer



 

 

 

Igangværende forskningsårsstuderende 

Stud.med. Karina Trelborg 
Titel: Funktionel og morfologisk karakteristik af den føtale griseblære 
Hovedvejleder: professor L. Henning Olsen 
Medvejleder: læge, Ph.d.-stud. Læge Lotte Kaasgaard Jakobsen 
 

 

12. semester forskningsopgave 

Stud. med. Anette Lund Svare:  
Titel: Shared care in prostate cancer – a long-term follow-up 
Hovedvejleder: professor Michael Borre 
 
Stud. med. Mette Holber Sørensen:  
Titel: Vurderingen af den kliniske relevans af uro-onkologisk vurdering af 
blærecancerpatienter på højt specialiseret afdeling. 
Hovedvejleder: professor Jørgen Bjerggaard Jensen 
 
 
 

'Ung forsker' 

Stud.med. Tine Maj Storebjerg  
Titel: Identifikation af mulige prognostiske og diagnostiske markører for prostatacancer 
Vejleder: professor Michael Borre 
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Priser 2015 

Læge, Ph.d -studerende, Pernille Skjold Kingo vandt prisen for bedste poster, "Surgical 

stress response and C-reactive protein concentration - Comparison between robot-assisted 

laparoscopic cystectomy and open mini-laparotomy cystectomy", præsenteret ved 35th 

Congress of the Sociéte Internationale d'urologie i Melbourne, Australien i oktober måned.  

 
Uddeling af DUCG's "Ung forsker pris" ved Årsmødet i oktober på Rigshospitalet. 
 

 
        Fra venstre: Ph.d.-studerende Per Kongsted (HEV), Vinder af prisen  
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        Gry Gundgaard (KB/RH), Mathilde Borg Thomsen (MOMA), Tommy K. 
        Nielsen (AUH) og Ditte Drejer (HEV/AUH) 

Læge, Ph.d -studerende, Mary Nguyen-Nielsen modtog legat fra Agnes Niebuhr Andersson's 
Cancer-forskningfond i efteråret. 
 
 

  

 

Læge, Ph.d., Jakob Kristian Jakobsens DapeCa 1 artikel har været feature på ”Uro Today” og 

er blevet udvalgt til månedens artikel i British Journal of Urology International. Artiklen 

bliver udgivet i februar 2016.  

 

 

Jakob Kristian Jakobsen vandt desuden bedste posterpræsentation med titlen "Sentinel 

node biopsy in penile cancer - a national retrospective study from Denmark" ved EAU i 

Madrid. 
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Arrangementer og kurser 2015

 

Tour d’Europe,   
Aarhus Universitetshospital, Skejby  
- den 15-16. april  

 
 

 
 
 
 

The 6 th Annual Meeting for Research and 
Development in Urological Nursing  
Aarhus Universitetshospital - den 11 juni  
 
 

 
 
 
 

The XVIth Practical Course in 
Laparoscopic & Robotic Urology – 
Complications  
Aarhus Universitetshospital, Skejby  

- den 2-4. september  
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Nationale kurser i laparskopi og robotkirurgi, Aarhus Universitetshospital, Skejby  
 Januar, juni, november-december  
 
 
Individuelt træningsforløb i robotkirurgi for børneurologer, Aarhus Universitetshospital, 
Skejby - udbudt både nationalt og internationalt  
 
 
 
1st Nordic Hands-On Course in Intracorporeal Urinary Diversion 
Aarhus Universitetshospital - den 5-6. november 
 
 
 
Gæsteforelæsning v/ Dr. Piet Hoebeke, professor i børneurologi ved Universitetet i Gent, 
Belgien - i anledning af modtagelse af Ole Worm prisen, Aarhus Universitetshospital, Skejby 
- den 2. oktober 
 
 

 
                                      Fra venstre professor Jens Christian Djurhuus og professor Piet  
                                      Hoebeke 
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Akademisk Julearrangement, Urologisk Forskningsenhed og afd. K - den 17. december 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nationale og internationale tillidsposter 

Michael Borre 
Formandsskaber 
Sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) 
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 Midt 
  
 
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” 
Styregruppen for The Danish “Diet, Cancer and Health” cohort: Next Generations 
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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 – patients outcomes 
Data and Safety Monitoring Board (DSMB), Orion 
Steering committee, PLATO. Medivation 
Chairman and organizer. Tour d’Europe. Aarhus University Hospital.  
Chairman. 2th Nordic and Baltic Prostate cancer Symposium for Urologists and Oncologists. 
Stockholm 
 
 
 
L. Henning Olsen 
Medlemsskaber og tillidsposter 
Medlem Nordisk Urologisk Forening – samarbejdsgruppe  Rekonstruktiv Urologi 
Medlem af Dansk Urologisk Selskabs Laparoskopi-/Robotkirurgi udvalg – Formand for  
UroLap databasen.  
Eksaminator for Joint Committee for Paediatric Urology (JCPU) under UEMS 
Scientific Review committee under 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 
 
 
 
Jørgen Bjerggaard Jensen  
Formandsskaber 
Dansk Blærecancergruppe (DaBlaCa), DMCG for blærecancer  
Styregruppen for den nationale kvalitetsdatabase for invasiv blærecancer (DaBlaCa-Data) 
Samarbejdsgruppen for Urothelsygdom under Nordisk Urologisk Forening (NUF) 
Registreringsgruppen under Dansk Urologisk Selskab (DUS) 
 
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 DMCG.dk 
Valgkomitéen for Nordisk Urologisk Forening (NUF) 



35 

 

Arbejdsgruppe under SST vedr. opfølgning efter kræft i urinvejene 
Arbejdsgruppe under SST vedr. revision af pakkeforløb for kræft i urinvejene.  
Arbejdsgruppe under SST vedr. ny og skånsom kræftkirurgi 
Delkursusleder for A-kursus i uro-onkologi for kommende urologer 
Observertørstatus i Nationellt Kvalitetsregister för Blåscancer i Sverige 
 
 
 
Overlæge Allan Maltha Ryhammer  
Medlemsskaber og tillidsposter 
Medlem af arbejdsgruppen under Sundhedsstyrelsen i udarbejdelsen af Nationale Kliniske 
Retningslinjer for behandling af urininkontinens hos kvinder 
 
 
 
Afdelingslæge Charlotte Graugaard-Jensen 
Medlemsskaber og tillidsposter 
November 2015 -: udpeget til Videnskabsetisk komite i Region midt 
Bestyrelsesmedlem og kasserer i Dansk Urogynækologisk Selskab (DUGS) 
Repræsentant for DUGS i De lægevidenskabelige Selskaber (LVS) 
Repræsentant i LUTD - gruppen under NUF 
 
 
 
1. Reservelæge Jakob Kristian Jakobsen 
Medlemsskaber og tillidsposter 
Formand: 
DAPECA, Dansk Peniscancer Gruppe/ Danish Multidisciplinary Penile Cancer Group 
SCAPECA, Scandinavian Penile Cancer Group 
 
 
 
Bente Thoft Jensen 
Medlemsskaber og tillidsposter 
Bestyrelsesformand for komitéen til fremme af forskning og udvikling af urologisk sygepleje 
i  Danmark. 
Medlem af den videnskabelig 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), (USA) 
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Medlem af European Oncology Nursing Society (EONS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videnskabelige indlæg præsenteret nationalt og internationalt 

Præsentationerne er nævnt ved foredragsholderen alene. 

 

Borre M. Regional differences in cardiovascular status and events in prostate cancer 

patients treated with a LHRH agonist vs antagonist: Results of a pooled analysis. AUA. USA  

 

Borre M. Prospective observational assessment of the effectiveness of 
Enzalutamidetreatment in patients with etastatic castration-resIstant proState cancEr in a 
real-world clinical practice setting: protocol of the ongoing PREMISE study. NUF. Sverige 
 
Drejer D. DaBlaCa-7 NBI-flex-studie ”Narrow Band Imaging ved flexibel cystoskopi” 
Forskningens Dag Hospitalsenheden Vest og DUCG og ved DUS. Danmark  
 
Elkjær M.C. Prostate Cancer: Multi-Parametric Magnetic Resonance Imaging of the Prostate 
re-classifies patients eligible for Active Surveillance. NUF. Sverige 
 
Fulsig S. Rigid patient selection for tubeless PCNL may not be warranted – the Aarhus 
experience. NUF. Sverige 
 
Grainger E.A. Pain and risk of addiction to painkillers. EAUN. Spanien 
 
Jakobsen J.K På vegne af SCAPECA, the Scandinavian Collaboration Group on Penile Cancer. 
Time to Sow the Seeds of a Future Scandinavian Penile Cancer Database, Association of the 
Nordic Cancer Registries 2015 
 
Jakobsen J.K. Penile Cancer in Scandinavia – Organisation of Care and Research. NUF. 
Sverige 
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Jakobsen J.K. Unintentional weight loss but not obesity predicts cancer-specific survival in 

patients with invasive penile cancer. NUF. Sverige                                                                                               

Jakobsen J.K. Survival impact of early lymph node staging in a national study on 454 Danish 

men with penile cancer. EAU. Spanien 

Jakobsen J.K. Sentinel node biopsy in penile cancer - a national retrospective study from 

Denmark. EAU. Spanien 

Kingo P.S. Koncentration af C-reaktivt protein – Sammenligning mellem Robot-assisteret 

laparoskopisk cystektomi og åben mini-laparotomi. DUS. Danmark 

Jakobsen J.K. Rare cancers: collaborate or collapse, DMCG. Danmark 

Jakobsen J.K. Sentinel node biopsy in penile cancer - a national retrospective study from 

Denmark, Ph.d. day Aarhus University. Health. Danmark  

Jakobsen J.K. Simultaneous precancerous lesions in patients with invasive penile squamous 

cell carcinoma, Sixth Annual UK National Penile Pathology Group Meeting. England 

Jakobsen J.K. Penile Cancer in Denmark, how to biopsy and when to refer, Danish 

Dermatological Society Annual Meeting .Danmark 

Jakobsen L.K.  Aquaporin 1 and 3 Expression Increases with Gestational Age in the Fetal 
Porcine Bladder. The 35th Congress of the Sociéte Internationale d'urologie. Australien  
 
Jensen B.T. The importance of a specialized recognition of urology nursing”- report from 
European Specialised Nurse Organisation under the umbrella of EU. EAUN. Spanien 
 
Jensen B.T.  Multimodel rehabilitation can positively impact on HRQoL following Radical 

Cystectomy. European Association of Urology Nurses. EAUN. Danmark 

Jensen B.T. European School of Urology Nursing (ESUN) in cooperation with EAUN: 

Educational material for the first international ESUN UTI-course. Holland 

Jensen B.T. Efficacy of rehabilitation in radical cystectomy pathways. ECCO /EONS 

Conference, Østrig 

Jensen B.T. Efficacy of rehabilitation in radical cystectomy pathways. Society Of Urologic 

Nurse Association in America (SUNA), USA 

Jensen B.T. Optimize the transition from medical to surgical treatment- a new multi-

professional approach - Educational meeting for uro-oncology nurses with focus on 

optimizing the bladder cancer pathway and outcome. Danmark 
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Jensen J.B. What do you see? A road map to Narrow Band Imaging in flexible cystoscopy.    

EAU. Spanien 

Jensen J.B. Resection biopsies from the prostatic urethra and bladder neck and re-resection 

(how and in which patients?) NUF. Sverige 

Jensen J.B. Translational bladder cancer research for the clinician – are molecular markers 

ready for clinical use? A clinicians perspective? NUF. Sverige  

Jensen J.B. Bladder cancer Indications and limitations of TURB. SEUS - TUR symposiet. 
Danmark 
  
Jensen J.B. Can NBI make a difference in bladder cancer? Urologic Winter Conference, 
Finnish Urological Association. Finland. 
  
Jensen J.B. Intracorporeal anastomoses. Covidien Academy. Danmark 
 
Kingo P.S. Koncentrationen af C-reaktivt protein - sammenligning mellem robot assisteret 

laparoskopisk cystektomi og åben mini-laparotomi. DUS. Danmark  

Kingo P.S. Surgical stress response and C-reactive protein concentration - Comparison 

between robot-assisted laparoscopic cystectomy and open mini-laparotomy cystectomy. 

The 35th Congress of the Sociéte internationale d'urologie. Australien  

Kiesbye B. Female and male sexuality after urological surgery. NUF. Sverige 

Knudsen R.N. Nephrostomy catheter and complications. NUF. Sverige 

Nilsen A.M. A practical nurse-led approach to the assessment and management of Lower 

Urinary Tract Symptoms (LUTS). EAUN. Spanien 

Nielsen T.K. Laparoscopic Cryoablation of Small Renal Tumours – Can PADUA Score Predict 

Treatment Outcome? DUCG. Danmark 

Nielsen T.K. Does arterial clamping increase central renal cry ablation efficacy? DUS. 

Danmark  

Nielsen T.K. Laparoscopic Cryoablation Of Small Renal Tumors – Does Anatomical Tumor 

Complexity Affect Treatment Outcome? EAU. Spanien 

Nielsen T.K. Biopsy results of Bosniak 2F and 3 cystic lesions. ESUR. Danmark 

Nielsen T.K. Complications of percutaneous renal tumor biopsy: An analysis of 340 

consecutive biopsies. ESUR. Danmark 
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Nielsen T.K. Acute renal failure and arterial hypertension due to subcapsular hematoma – is 

percutaneous drainage a feasible treatment? ESUR. Danmark 

Nielsen T.K. Segmental Testicular Infarction – is conservative management feasible? ESUR. 

Danmark. 

Nielsen T.K. Does arterial clamping increase central renal cryoablation efficacy? ESUR. 

Danmark 

Nielsen T.K: Laparoscopic Cryoablation of Small Renal Tumors – Can PADUA Score Predict 

Treatment Outcome? IKCS. USA 

Nielsen T.K. Does arterial clamping increase central renal cryoablation efficacy? IKCS. USA 

Rasmussen T.M. Metabolic Complications after Cystectomy in a Porcine model. DUS. 
Danmark 
 
Ryhammer A.M. Stentning af benigne ureterstricturer ved anvendelse af Uventa 
ureterstent. DUS. Danmark 
 
Ryhammer A.M. Dorsal genital nerve stimulation reduces incontinence episodes in 
idiopathic OAB patients. Neuroscience. Chicago. USA 
 
Trelborg K. Laparoscopic cryoablation of angiomyolipomas in adolescents and young adults: 
a report of 4 cases associated with tuberous sclerosis and 1 case of sporadic origin. NUF. 
Sverige 
 
Seyer-Hansen A-D.: Helbredsbarometeret. Fokus på patientuddannelse. AUH. Danmark 
 
Vind-Kezunovic S. Assessing potential lymph node metastasis in patients with bladder 
cancer using standardized uptake value (SUVmax) in 18FDG-PET/CT. EAU. Spanien 
 
 

Øvrige præsentationer  

 

 
Invited lectures – Michael Borre 
Opfølgningsprogrammer på kræftområdet - et klinisk kvalitetsløft. Møde med 
patientforeninger, SST og DRe, Danske Regioner 
Tid til nytænkning. PROPA’s landsmøde, Aarhus 
Clinical cancer data research. Tour d’Europe, Aarhus University Hospital 
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Prostate cancer dilemmas and the current landscape of CRPC treatment. Tour d’Europe – 
Aarhus University Hospital 
Biopsy/MRI – when? Annual Meeting, Danish Society of Uro-radiology, DURS. Aarhus 
Advances in Prostate Cancer Treatment and the Integration of Lifestyle Recommendations 
in Clinical Practice. Prostate Cancer and Exercise Training Symposium. The Danish Society of 
Behavioral Medicine. København 
Movember Global Net-work Meeting. Prostate Cancer Outcomes. Successful approaches – 
Danish experiences. Cairns, Australien 
Nurses Academy. The modern patient. København 
Nurses Academy. Prostate cancer. København  
Nurses Academy. Prostate cancer – treatment algorithms. København 
The Chairman’s perspective: Tight monitoring may improve care and MDT collaboration. 
2th Nordic and Baltic Prostate cancer Symposium for Urologists and Oncologists. Stockholm  
Foreningen af Pensionerede Læger, Region Midt. Prostatacancer på godt og ondt. Aarhus  
Hvad sker der lige nu i forhold til at håndtere de stigende udgifter på afdelingerne? 
Lægemiddeløkonomi og prioritering. Region Midt & Nord 
De største udfordringer på kræftområdet. Skandinavisk rådslagning om en bedre 
kræftindsats. Dagens Medicin. Stockholm 
DMCG and clinical research. PhD course. SUND, KU. København 
The Changing Landscape in Early CRPC – Terrain. Astellas Global Advisory Board. Budapest  
Pakkeforlöb - erfarenheter från Danmark. Höstens Regionsmöte i Urologi. Malmø 
 Opfølgningsprogrammer - på godt og ondt. SKA 19. årsmøde. København 
 
Panel debat – Michael Borre 
Dansk kræftbehandling til serviceeftersyn – har vi brug for en Kræftplan 4? Sundheds-
parlamentet. Folkemødet, Bornholm 
De nye supersygehuse – får vi plads til patienterne? Overlægeforeningen. Akademikerne. 
Folkemødet, Bornholm 
Kvalitet i kræftbehandlingen – hvorfor er det så svært? Sikring af behandling. PROPA. 
Folkemødet, Bornholm 
Kvalitet i kræftbehandlingen – hvorfor er det så svært? Hvordan implementeres et 
opfølgningsforløb reelt. PROPA. Folkemødet, Bornholm 
Exercise as Cancer Medicine. med. L Bourke, P. Cormie & J. Uth. The Danish Society of 
Behavioral Medicine. København 
Skandinavisk rådslagning om en bedre kræftindsats. Dagens Medicin. Stockholm 
 
 

Rapportering  

-Årsrapport, De Danske Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG.DK). Borre M. 

-Årsrapport, Dansk Prostatacancer Gruppe, DAPROCA. Borre M. 



41 

 

-Årsrapport, Dansk Prostatacancer Database, DAPROCAdata. Borre M.  

-Årsrapport, Dansk Blærecancer Gruppe, DaBlCa. Jensen J.B. 

-Rapport, Pakkeforløb for kræft i urinvejene, SST, Jensen J.B. 

-Rapport, Multidisciplinær kræftbehandling -en vejledning til MDT-konferencen, Borre M. 
 

 

Lærebogskapitler 

- Olsen, L.H. & Rawashdeh, Y.F.H. “Surgery of the Ureter in Children” in Campbell-Walsh 
Urology, eds. Wein, Kavoussi, Partin, Peters, 11th editon, 2016, Elsevier, Philadephia, PA, 
chapter 133, pp 3057-3074. 
 
- Olsen, L.H. & Rawashdeh, Y.F.H. “Review Surgery of the Ureter in Children” in Campbell-
Walsh Urology Eleventh Edition Review, eds. McDougal, Wein, Kavoussi, Partin, Peters. 
2016, Elsevier, PA,Chapter 133, pp 511-512. 
 
- Jakobsen, L.K., Djurhuus, J.C., Olsen, L.H.  “Anatomy and Neurophysiology of the Lower 
Urinary Tract and Pelvic Floor” in Clinical Urodynamics in Childhood and Adolescence, ed. 
Mosiello G. Springer-Verlag, Heidelberg, Berlin (in press) 
 
- Larsen J.B., Jensen J.B. ”Urologi” i ”Lærebog i Geriatri”, Munksgaard, København, 2015  
  (in press) 

 

 
 
 

Videnskabelige publikationer 2015 

 
Adhikari, K. B., Tanwir, F., Gregersen, P. L., Steffensen, S. K., Jensen, B. M., Poulsen, L. K., 
Nielsen, C. H., Hoyer, S., Borre, M., & Fomsgaard, I. S. (2015). Benzoxazinoids: Cereal 
phytochemicals with putative therapeutic and health-protecting properties. Mol.Nutr.Food 
Res., 59, 1324-1338. 
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Amin Al, O. A., Benlloch, S., Antoniou, A. C., Giles, G. G., Severi, G., Neal, D. E., Hamdy, F. C., 
Donovan, J. L., Muir, K., Schleutker, J., Henderson, B. E., Haiman, C. A., Schumacher, F. R., 
Pashayan, N., Pharoah, P. D., Ostrander, E. A., Stanford, J. L., Batra, J., Clements, J. A., 
Chambers, S. K., Weischer, M., Nordestgaard, B. G., Ingles, S. A., Sorensen, K. D., Orntoft, T. 
F., Park, J. Y., Cybulski, C., Maier, C., Doerk, T., Dickinson, J. L., Cannon-Albright, L., Brenner, 
H., Rebbeck, T. R., Zeigler-Johnson, C., Habuchi, T., Thibodeau, S. N., Cooney, K. A., 
Chappuis, P. O., Hutter, P., Kaneva, R. P., Foulkes, W. D., Zeegers, M. P., Lu, Y. J., Zhang, H. 
W., Stephenson, R., Cox, A., Southey, M. C., Spurdle, A. B., FitzGerald, L., Leongamornlert, 
D., Saunders, E., Tymrakiewicz, M., Guy, M., Dadaev, T., Little, S. J., Govindasami, K., 
Sawyer, E., Wilkinson, R., Herkommer, K., Hopper, J. L., Lophatonanon, A., Rinckleb, A. E., 
Kote-Jarai, Z., Eeles, R. A., & Easton, D. F. (2015). Risk Analysis of Prostate Cancer in 
PRACTICAL, a Multinational Consortium, Using 25 Known Prostate Cancer Susceptibility 
Loci. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev., 24, 1121-1129. 
 
Booth, B. B., Rasmussen, A., & Jensen, J. B. (2015). Evaluating sexual function in women 
after radical cystectomy as treatment for bladder cancer. Scand.J.Urol., 1-5. 
Borre, M. (2015). [In Process Citation]. Ugeskr.Laeger, 177, 835. 
 
Cundy, T. P., Mayer, E. K., Camps, J. I., Olsen, L. H., Pelizzo, G., Yang, G. Z., Darzi, A., & 
Najmaldin, A. S. (2015). Education and training in pediatric robotic surgery: lessons learned 
from an inaugural multinational workshop. J.Robot.Surg., 9, 57-63. 
 
Ervandian, M., Hoyer, M., Petersen, S. E., Sengelov, L., Hansen, S., Holmberg, M., Sveistrup, 
J., Meidahl, P. P., & Borre, M. (2015). Salvage radiation therapy following radical 
prostatectomy. A national Danish study. Acta Oncol., 1-6. 
 
Haldrup, C., Kosaka, N., Ochiya, T., Borre, M., Hoyer, S., Orntoft, T. F., & Sorensen, K. D. 
(2014). Profiling of circulating microRNAs for prostate cancer biomarker discovery. Drug 
Deliv.Transl.Res., 4, 19-30. 
 
Hammer-Hansen, N., Hoyer, S., & Jensen, J. B. (2015). Occult distal urethral carcinoma 
presenting as metastatic carcinoma in the inguinal lymph nodes. Scand.J.Urol., 49, 79-80. 
 
Jakobsen, J. K., Alslev, L., Ipsen, P., Costa, J. C., Krarup, K. P., Sommer, P., Nerstrom, H., Toft, 
B. G., Hoyer, S., Bouchelouche, K., & Jensen, J. B. (2015). DaPeCa-3: promising results of 
sentinel node biopsy combined with F-fluorodeoxyglucose positron emission 
tomography/computed tomography in clinically lymph node-negative patients with penile 
cancer - a national study from Denmark. BJU.Int. 
 
Jakobsen, J. K. & Jensen, J. B. (2015). DaPeCa-2: Implementation of fast-track clinical 
pathways for penile cancer shortens waiting time and accelerates the diagnostic process - A 
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comparative before-and-after study in a tertiary referral centre in Denmark. Scand.J.Urol., 
1-8. 
 
Jakobsen, J. K., Krarup, K. P., Sommer, P., Nerstrom, H., Bakholdt, V., Sorensen, J. A., Olsen, 
K. O., Kromann-Andersen, B., Toft, B. G., Hoyer, S., Bouchelouche, K., & Jensen, J. B. (2016). 
DaPeCa-1: diagnostic accuracy of sentinel lymph node biopsy in 222 patients with penile 
cancer at four tertiary referral centres - a national study from Denmark. BJU.Int., 117, 235-
243. 

 
Jensen, B. T., Petersen, A. K., Jensen, J. B., Laustsen, S., & Borre, M. (2015). Efficacy of a 
multiprofessional rehabilitation programme in radical cystectomy pathways: a prospective 
randomized controlled trial. Scand.J.Urol., 49, 133-141. 
 
Jensen B.T., Lausten S, Jensen J.B., Borre M. Exercise-base Prehabilitation is Feasible ande 
efective in Radical Cystectomy Pathways- Secondary Results From a Randomized Controlled 
Trial. Accepted for publication in Journal of Multidiciplinary Cancer Care, December 2015.  
 
Jespersen, C. G., Norgaard, M., Jacobsen, J. B., & Borre, M. (2015). Patient comorbidity is 
associated with conservative treatment of localized prostate cancer. Scand.J.Urol., 49, 366-
370. 

 
Kirkegard, J., Ryhammer, A. M., Larsen, U. T., & Borre, M. (2015). Outpatient endoscopic 
treatment of ureteric stones: Five years' experience in a self-contained outpatient surgery 
unit. Scand.J.Urol., 49, 395-399. 
 
Kristensen S.A., Jensen B.T. Testing  Inter-rater Reliability of the Urostomy Education Scale. 
European Journal of Oncology Nursing, 20, 17-23 
 
Lu Y.T., Djurhuus J.C., Tiema, Olsen L.H.: "What is Representative Voiding Pattern in 
Children with Lower Urinary Tract Symptoms? Lack of Consistent findings in Ambulatory 
and Conventional Urodynamic Test" (in press). 

 
Maigaard, T. & Kirkeby, H. J. (2015). Yang-Monti ileal ureter reconstruction. Scand.J.Urol., 
49, 313-318. 

 
Mortensen, M. M., Hoyer, S., Lynnerup, A. S., Orntoft, T. F., Sorensen, K. D., Borre, M., & 
Dyrskjot, L. (2015). Expression profiling of prostate cancer tissue delineates genes 
associated with recurrence after prostatectomy. Sci.Rep., 5, 16018. 

 
Nguyen-Nielsen, M., Liede, A., Maegbaek, M. L., Borre, M., Harving, N., Hernandez, R. K., 
Toft, S. H., & Ehrenstein, V. (2015). Survival and PSA-markers for mortality and metastasis in 
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nonmetastatic prostate cancer treated with androgen deprivation therapy. Cancer 
Epidemiol., 39, 623-632. 

 
Nielsen, T. K., Ostraat, O., Andersen, G., Hoyer, S., Graumann, O., & Borre, M. (2015). 
Computed Tomography Contrast Enhancement Following Renal Cryoablation-Does it 
Represent Treatment Failure? J.Endourol., 29, 1353-1360. 

 
Ording, A. G., Horvath-Puho, E., Lash, T. L., Ehrenstein, V., Borre, M., Vyberg, M., & 
Sorensen, H. T. (2015a). Does comorbidity interact with prostate cancer to increase 
mortality? A Danish cohort study of 45 326 prostate cancer patients diagnosed during 1995-
2011. Acta Oncol., 1-8. 

 
Ording, A. G., Horvath-Puho, E., Lash, T. L., Ehrenstein, V., Borre, M., Vyberg, M., & 
Sorensen, H. T. (2015b). Prostate cancer, comorbidity, and the risk of venous 
thromboembolism: A cohort study of 44,035 Danish prostate cancer patients, 1995-2011. 
Cancer, 121, 3692-3699. 

 
Rasmussen, M. M., Krogh, K., Clemmensen, D., Tankisi, H., Fuglsang-Frederiksen, A., 
Rawashdeh, Y.F, Bluhme, H., & Christensen, P. (2015). The artificial somato-autonomic 
reflex arch does not improve bowel function in subjects with spinal cord injury. Spinal Cord., 
53, 705-710. 

 
Rossen, S., Hansen-Nord, N. S., Kayser, L., Borre, M., Borre, M., Larsen, R. G., Trichopoulou, 
A., Boffetta, P., Tjonneland, A., & Hansen, R. D. (2015). The Impact of Husbands' Prostate 
Cancer Diagnosis and Participation in a Behavioral Lifestyle Intervention on Spouses' Lives 
and Relationships With Their Partners. Cancer Nurs.. 

 
Stokholm, M. G., Hoyer, S., Borre, M., Bender, D., Jakobsen, S., Frokiaer, J., & Borghammer, 
P. (2015). Molecular imaging of cholinergic processes in prostate cancer using C-donepezil 
and F-FEOBV. Eur.J.Nucl.Med.Mol.Imaging. 

 
Strand, S. H., Hoyer, S., Lynnerup, A. S., Haldrup, C., Storebjerg, T. M., Borre, M., Orntoft, T. 
F., & Sorensen, K. D. (2015). High levels of 5-hydroxymethylcytosine (5hmC) is an adverse 
predictor of biochemical recurrence after prostatectomy in ERG-negative prostate cancer. 
Clin.Epigenetics., 7, 111. 

 
Tankisi, H., Pugdahl, K., Rasmussen, M. M., Clemmensen, D., Rawashdeh, Y. F., Christensen, 
P., Krogh, K., & Fuglsang-Frederiksen, A. (2015). Peripheral nervous system involvement in 
chronic spinal cord injury. Muscle Nerve. 

 
Tombal, B., Borre, M., Rathenborg, P., Werbrouck, P., Van, P. H., Heidenreich, A., Iversen, 
P., Braeckman, J., Heracek, J., Baskin-Bey, E., Ouatas, T., Perabo, F., Phung, D., Baron, B., 
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Hirmand, M., & Smith, M. R. (2015). Long-term Efficacy and Safety of Enzalutamide 
Monotherapy in Hormone-naive Prostate Cancer: 1- and 2-Year Open-label Follow-up 
Results. Eur.Urol., 68, 787-794. 

 
Tombal, B., Borre, M., Rathenborg, P., Werbrouck, P., Van, P. H., Heidenreich, A., Iversen, 
P., Braeckman, J., Heracek, J., Baskin-Bey, E., Ouatas, T., Perabo, F., Phung, D., Hirmand, M., 
& Smith, M. R. (2014). Enzalutamide monotherapy in hormone-naive prostate cancer: 
primary analysis of an open-label, single-arm, phase 2 study. Lancet Oncol., 15, 592-600. 
 
Trelborg K., Nielsen TK., Olsen L.H.: Laparoscopic cryoablation of angiomyolipomas in 
adolescents and young adults: a report of 4 cases associated with tuberous sclerosis and 1 
case of sporadic origin (in press) 
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