Til kamp mod gynækologisk kræft
På Gynækologisk Klinik på Rigshospitalet er forskning og udvikling en integreret del af arbejdet med at forbedre overlevelsen for kvinder med kræft i underlivet. Forudsætningen er et
højt fagligt niveau og et godt samarbejde, fortæller professor ved Københavns Universitet og
dr.med. Bent Ottesen.
Hvilken betydning har jeres arbejde - og for hvilke patientgrupper?
Kræft i underlivet medfører ofte høj sygelighed og dødelighed, og chancen for overlevelse
er helt afhængig af den rigtige behandling. Klinikken har gennem de seneste år satset på
forskning og uddannelse med fokus på at gøre kirurgerne endnu bedre til at operere – og det
har medført en otte til ti procents øget overlevelse for kvinder med kræft i æggestokkene.
For kvinder med kræft i livmoderhalsen har klinikken udviklet mere skånsom kirurgi, der
betyder, at yngre kvinder kan bevare deres fertilitet og få deres ønskebørn. Denne skånsomme kirurgi er under yderligere udvikling på klinikken med indførelse af robotkirurgi.
Kræft i selve livmoderen og skeden rammer hyppigst ældre kvinder. Klinikken er blandt
de førende inden for diagnostik og behandling af disse sygdomme, og det medfører færre
komplikationer og bedre overlevelse.
Hvordan arbejder I – og hvem samarbejder I med?
Vores arbejdsprocesser kan opdeles i tre søjler med tæt integration: 1) Diagnostik, behandling og pleje, 2) Forskning og kvalitetsudvikling og 3) Uddannelse. Ved at integrere alle tre
søjler i hverdagen opnås behandlingsresultater af bedste internationale standard og patientog medarbejdertilfredshed.
Vi er en kræftgruppe, som består af gynækologer, mave-tarm-kirurger, kræftlæger, patologer, røntgenlæger og sygeplejersker. Herudover samarbejder vi med nationale og internationale eksperter med samme kompetencer eller med specialkompetence inden for den
laboratoriemæssige forskning.
Kan du fremhæve enkelte store resultater fra jeres klinik de seneste år?
Vores forskere har påvist en sammenhæng mellem en virus infektion (HPV) og udvikling
af livmoderhalskræft. Dette fund har medvirket til udvikling og indførelse af et vaccinationsprogram mod HPV-virus – og er med til at udrydde livmoderhalskræft og spare mange
kvinders liv.

Tildeling af Global Excellence
Gynækologisk Klinik tildeles Global Excellence for at dække alle
discipliner inden for gynækologisk
kræft på internationalt niveau.
Klinikken har et højtkvalificeret
personale og en stor bredde.
Videnskabeligt dækker klinikken en bred vifte af forskning, og
dens brede kompetencer sikrer
den højeste behandlingsmæssige standard. Klinikken ønsker
fremover at styrke uddannelsesaspektet yderligere, ikke blot for
at fastholde dens internationale
position, men for at cementere
den som europæisk center for
patientbehandling og udvikling
inden for det gynækologiske
kræftområde.
Fakta
Gynækologisk Klinik er en del af
Juliane Marie Centret på Rigshospitalet. Klinikken har omkring
100 medarbejdere.
Kontaktperson:
Professor, dr.med. Bent Ottesen
– bent.ottesen@rh.dk
Yderligere info: www.regionh.dk/
globalexcellence/vinderne2010

Der er i klinikken indført speciel skånsom og fertilitetsbevarende operationsmetode ved livmoderhalskræft. Som den første danske klinik har vi netop startet en lovende robotkirurgi,
der yderligere vil kunne forfine denne specielle operationsmetode.
Hvilke fremtidsperspektiver er der i jeres arbejde?
Vores satsning på forskning, kvalitetsudvikling samt uddannelse til ekspertniveau betyder,
at vi flytter behandlingsmæssige grænser. Vi har allerede set de første resultater i form af
forbedret overlevelse. Centret har samlet et engageret og højt kvalificeret personale, der
brænder for at accelerere denne positive udvikling.

Gynækologisk Klinik på Rigshospitalet dækker alle discipliner inden for gynækologisk kræft på internationalt niveau.
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På billedet ses professor ved Københavns Universitet og dr.med. Bent Ottesen.
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