Første Danske symposium:
Cancer i graviditeten – en kompleks håndtering af to liv
Forbedret og individualiseret behandling og rådgivning af gravide patienter med
cancer samt etablering af et nationalt videnscenter.

Torsdag 28.4.22 Kl 9:30 -17, Auditorium 2, Rigshospitalet, København
Tilmelding: Cipvidenscenter.rigshospitalet@regionh.dk
Håndteringen af gravide med cancer repræsenterer et klinisk og etisk dilemma i forsøget på at
tilgodese både mor og barn.
Gravide med cancer blev tidligere tilrådet at afbryde graviditeten, forløse barnet prætermt medførende
øget risiko for neonatal morbiditet og mortalitet, alternativt udskyde den onkologiske behandling til
efter fødslen med risiko for forværret maternel prognose.
I De sidste 15 år er der sket et paradigmeskifte indenfor håndtering af gravide med cancer. Dette
skyldes hovedsageligt, at den tilgængelige litteratur har vist, at det er sikkert for barnet at behandle
med visse former for kemoterapi og kirurgi i graviditeten efter 1. trimester. I Danmark har Dansk Bryst
Cancer Gruppe (DBCG) siden 2004, anbefalet samme behandling til gravide som ikke gravide med
brystkræft. Selvom det er 16 år siden, mødes den gravide stadig med tvivl om udredning,
stadieinddeling og onkologisk behandling samt håndtering under graviditeten.
Cancer i graviditeten er sjældent forekommende, og i Danmark diagnosticeres ca. 60 gravide kvinder
med cancer hvert år. Den enkelte behandler vil ofte have begrænset viden om håndtering af denne
komplekse tilstand. Udredning, cancerbehandling og samtidig håndtering af graviditeten samt
familiedannelse kræver en højt specialiseret og tværfaglig indsats.
Et mulitidisciplinært team er derfor essentielt i håndteringen af den gravide med cancer. Vi ønsker at
oprette et nationalt videnscenter bestående af repræsentanter fra kirurgiske specialer, onkologer,
hæmatologer, radiologer, pædiatere og obstetrikere som kan tilbyde vejledning til klinkere i Danmark. I
de tilfælde, hvor international rådgivning kan blive nødvendig, vil det danske nationale videnscenter
samarbejde med det internationale netværk, the Advisory Board on Cancer in Pregnancy (AB-CIP.org)
som blev etableret i 2021. Det nationale videnscenter og internationale samarbejde forventes at
bidrage med nyeste ekspertviden, så hver enkelte gravide, cancerramte kvinde får den optimale
udredning og behandling under hensyntagen til det nyfødte barn.

Foreløbigt program:
09:00-09:30
09:30-0945
09:45-10:00

Registrering, kaffe
Velkomst
Kira – en patients beretning

10:00-10:30

Christianne Lok, Consultant oncological gynecologist, Holland “Experience from a Duch
Advisory Board Cancer in Pregnancy”

10:30-10:500 Kaffe pause
10:50- 11:30 Frederic Amant, Professor, oncological gynecologist, Head of the International Network
on Cancer, Infertility and Pregnancy (INCIP), established in 2005. “Experience from an
international network in treating, staging and obstetrical handling of the pregnant
patient with cancer”
11:30-12:00

Iben Katinka Greiber, PhD stud: ”Resultater fra det danske kohorte studie –Klinisk
håndtering af graviditeterne samt neonatale og langtidsfølger for børn født af mødre
med kræft under graviditeten”

12:00-13:00

frokost

13:00-14:00

Cristel Sørensen Hjortshøj, pædiater og Ida Dyhr Caspersen, neuropsykolog ”hvordan
går det børnene?”

14:00-14:45

Bent Ejlersen, Professor klinisk onkologi og Niels Kromann, Professor, mamma kir.
”Indførelsen af retningslinjer for behandling af gravide med mamma cancer i DK”

14:45-15:15

Kaffe

15:15-16:30

Marie Lawætz, psykolog, familierådgiver, Kræftens Bekæmpelse. ”Erfaring med
rådgivning til gravide med cancer”

16:30-17:00

Afslutning, Lone Storgaard, Obstetriker, ”Etablering af Dansk Videnscenter for cancer i
graviditeten. Hvordan kommer vi videre?”

