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Vi er 2 læger, 2 projektsygeplejerske samt 1 
professor tilknyttet enheden med fokus på 
prostata kræft

- Professor Lars Lund

- Læge Mads H. Poulsen

- Læge Mike A. Mortensen 

- Projektsygeplejerske Anne-Kirsten Bech

- Projektsygeplejerske Maj-Britt k Jensen

Hvem er vi?



Hvilke studier arbejder vi med?

- Kommercielle studier
- Disse studier er oftest i samarbejde med medicinal industrien. Vi har 

aktuelt  5 studier kørende

- Kliniske studier
- Her ønsker man at undersøge, om kliniske tiltag kan have en 

betydning

(SPCG 15 og FC-Prostata)



Kommercielle studier

• ARN/SPARTAN

• AQUARIUS

• Embark

• PROSPER

• ARCHES

• LATTITUDE



Kliniske studier

• SPCG 15
• Projektet undersøger om årsagsspecifik overlevelse er bedre efter RARP 

enten med/eller uden efterfølgende strålebehandling sammenlignet med 
primær strålebehandling kombineret med hormonbehandling.

• Projektet sammenligner interventionen med standard behandlingen på 
forskellige  parameter såsom:

– 1: Metastasefri overlevelse og total overlevelse

– 2: Livskvalitet og hospitalisering samt smertebeh.



Kliniske studiet

• FC-PROSTATA
• Studiet undersøger effekten af at deltage i en fodboldklub sideløbende 

med at man modtager standard beh.  sammenlignet med 
standardbehandlingen alene.

• Effekten vil blive målt på følgende parameter: livskvalitet, fysisk aktivitet, 
almen helbredstilstand, fedt/muskelmasse samt knogleindhold og 
ægteskabelig trivsel

Åben for nye deltager



Hvilke opgaver varetager vi?

• Patientkontakten 
– Helhedsplejen ved patienterne, studie-relaterede opgaver fx 

blodprøver, KAD-pleje, 

• Administrative opgaver
– Kontakten med monitorer, samarbejdsaftaler, møder, koordinerende opgaver 

fx sørge for bestilling af skanninger osv. 

• Praktiske opgaver
– sende blodprøver på tøris til udlandet, indtaste data i flere systemer, sørge  



Hvad kendetegner os.

• Den nære patientkontakt

• Tæt samspil mellem patient, pårørende, læge 
og sygeplejerske

• Vi tilstræber at patienterne føler sig som 
noget særligt, og at de kan mærke at vi 
værdsætter deres deltagelse i et af 
projekterne



Hvad kendetegner os



Hvilke projekter ligger i fremtiden

• Der er tidlig forskning i diverse biomarkører 
ift. individualiseret behandling

• PARP-hæmmer-studier

• Kliniske studier med RARP hvor der er påvist 
metastaser

• Fokus på seksualitet ved beh. af prostata 
cancer



Hvad laver vi?

• Har patientbesøg 
• Forskellige besøg fra screening/randomisering til 

unsheduled besøg.

• Mange artede opgaver ved besøgene
» Blodprøver

» Arrangere skanninger

» Vurdere patienten helbredsstilstand -> evt. iværksætte 
sideløbene tiltag for patienten



Hvad laver vi?

• Planlægger patientbesøgene
• Sikre at blodprøver samt skanningsvar foreligger

• Klargøre patientmappe + ipad

• CFR- udfyldes på papirform



Hvad laver vi?

• Opfølgning efter patientbesøg
• Sende blodprøver + skanninger

• Indtaste i elektroniske databser

• Sikre at læge godkender blodprøver samt udfylder 
skemaer

• Evt. telefonisk opfølgning til patienten med svar på 
prøver eller status på helbredstilstand



Hvad laver vi?

• Siddeløbende opgaver
• Finde egnede patienter

• Monitorbesøg + op følgende opgaver

• Deltage i møder

• Regnskab

• Telefonopkald
» Variere fra patienter der kræver indlæggelse, ændring af 

tider, monitoropkald,  



Hvorfor er vi i Forskningsenheden

• Fordi vi kan lide det!!!
• Får lov til helhedsplejen omkring patienterne

• Tæt samspil med patient og pårørende

• Godt samarbejde til lægerne

• Meget selvstændigt arbejde


