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Introduktion: 

Kolorektal cancer (KRC, tarmkræft) repræsenterer et stort, nationalt såvel som inter-

nationalt sundhedsproblem med ca. 1,4 mio. nye tilfælde og næsten 690.000 dødsfald årligt (1). 

Ved den primære diagnose vil ca. 80% af patienterne kunne tilbydes intenderet kurativ operation, 

men 40-45% af disse vil indenfor de næste 5 år udvikle lokalt recidiv eller metastatisk sygdom 

(2,3), ofte med dødelig udgang. På diagnosetidspunktet har halvdelen af patienterne lokaliseret 

sygdom (stadium I eller II), mens den anden halvdel har dissemineret sygdom (stadium III eller IV). 

Det er velkendt, at overlevelsen vil forbedres signifikant, hvis sygdommen opdages i de tidlige sta-

dier (4,5). Erkendelsen støttes af det faktum, at populations-baseret screening for KRC, fx med 

anvendelse af en test for usynligt blod i afføring medfører, at flere personer identificeres med KRC 

i så tidlige stadier (6,7), at incidensen nedsættes og overlevelsen forbedres sammenlignet med 

sygdomsramte personer, som ikke har deltaget i screeningsprogrammer (8-10). En af årsagerne til 

nedsat incidens er formentlig, at mange med præmaligne tumorer identificeres, og derfor indrulle-

res i frekvente opfølgningsprogrammer (11,12), som betyder, at udvikling af KRC reduceres. Efter-

følgende nyere publikationer bekræfter, at tidlig detektion medfører både nedsat incidens og bed-

re overlevelse (13,14).  

Den sikreste metode til befolkningsscreening vil være at tilbyde direkte koloskopi til 

alle personer mellem 50 og 75 år, fx hvert 10. år eller hyppigere ved fund af præmalign læsion. 

Ved koloskopi opdages ca. 95% af alle maligne og benigne tumorer. Men metoden kan af flere 

årsager ikke anbefales ved befolkningsscreening: 1) den er forbundet med store økonomiske om-

kostninger; 2) der er ikke kapacitet til at gennemføre metoden på hele den relevante befolknings-

del; 3) bivirkningsfrekvensen er for høj ved direkte koloskopi af alle (15); 4) den totale omkostning 

i relation til gevinsten bliver for høj. Det er derfor nødvendigt med en metode til at identificere 

personer med høj risiko for at have sygdommen, hvorefter kun disse tilbydes koloskopi (15). I dag 

eksisterer en lang række sådanne screeningsmetoder, hvoraf de mest anvendte er tests for usyn-

ligt blod i afføring (7,8,15,16). Gennemsnitligt har de forskellige testmetoder i afføring en høj spe-

cificitet (evne til at finde alle uden sygdom) på ca. 85% og en nogenlunde god sensitivitet (evne til 

at finde alle med sygdom) på 60-70% for maligne tumorer, mens testens værdi ved identifikation 

af personer med benigne tumorer er begrænset, nøjagtigt som andre tilgængelige screenings-

metoder (15). Den altdominerende udfordring ved anvendelse af tests for usynligt blod i afføring 

er imidlertid den stærkt begrænsede kompliance (deltagelsesprocent) på 60-65%, som betyder, at 
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den kliniske sensitivitet (test sensitivitet x kompliance) reduceres til 40-45%. Samtidig har et dansk 

feasibility projekt gennemført i to tidligere amter (Vejle og København) vist, at den positive prædi-

kative værdi (ppv) af en positiv afføringstest er <10% for malign kolorektal tumor (17). Dvs. at man 

skal koloskopere >10 personer med positiv afføringstest for at finde een med kolorektal cancer. 

Baseret på de hidtil opnåede internationale såvel som nationale resultater har det 

danske folketing vedtaget at implementere FIT (immunologisk test for usynligt blod i afføring) i de 

kommende befolkningsscreeninger med efterfølgende tilbud om koloskopi af personer med posi-

tiv test.  Konceptet blev opstartet i marts 2014 med tilbud om screening af ca. ¼ af den berørte 

befolkningsgruppe pr. år indtil fuld implementering i 2017/18. Det forventes, at kompliance bliver 

>60%, så det derved bliver muligt at identificere 40-45% af de personer, som uden symptomer har 

en malign tumor i tarmen (testens sensitivitet x kompliance). Det medfører, at en sådan screening 

vil efterlade ca. 55-60% i den screeningsrelevant befolkningsgruppe med uopdaget KRC. En anden 

begrænsning i anvendelsen af screeningstests baseret på afføring er antallet af intervalcancere – 

de, som ikke identificeres ved en screening med en afføringstest, og enten allerede har eller udvik-

ler KRC inden næste screeningsrunde. Dette fænomen blev overbevisende illustreret i det danske 

feasibility projekt (17). Det er derfor afgørende for tidlig identifikation af KRC, at videreudvikle og 

forbedre screeningsmetoder, som medfører høj nøjagtighed og samtidig kan opnå tilstrækkelig høj 

kompliance. Derved kan flere identificeres korrekt, så også antallet af intervalcancere reduceres. 

 Vi har i en årrække arbejdet på at udvikle en metode til screening baseret på cancer-

relaterede proteiner i blodprøver. Resultater fra tre store projekter – et retrospektivt dansk (18) 

og to prospektive populations-baserede ihv. Danmark (19) og Australien (20) har vist, at måling af 

specifikke proteiner i blodprøver formentlig kan anvendes til tidlig detektion (screening) af KRC 

(21-25). En af udfordringerne ved anvendelse af proteiner i blodprøver er, at nogle af proteinerne 

også identificerer andre maligne og benigne sygdomme (15,19). Derfor har vi udviklet en matema-

tisk model, som kombinerer patientdata (alder, køn, BMI, andre samtidige sygdomme, mv.) og 

resultater af proteinanalyser (15). Endvidere kan inklusion af analyseresultater af proteomer, ge-

nomer, epigenomer og metabolomer formentlig forbedre testens specificitet og sensitivitet. Præ-

liminære resultater understreger, at denne antagelse kan være korrekt.  
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 Den matematiske model blev valideret i et efterfølgende, prospektivt projekt med 

inklusion af i alt 4.698 personer (Endoskopi II-projektet). Inklusion af projektpersoner blev gen-

nemført på kirurgiske afdelinger på 7 samarbejdende hospitaler – Bispebjerg, Herning, Hillerød, 

Horsens, Hvidovre, Randers og Århus - og blev afsluttet pr. 30.11.2012. Projektet, som er godkendt 

af Den Videnskabsetiske Komité (H-3-2009-110) og Datatilsynet (2008-41-2252), inkluderede per-

soner henvist til koloskopi pga. symptomer forenelige med KRC. Eksklusionskriterier var: tidligere 

kolo- og/eller sigmoideoskopi, tidligere benign eller malign tarmlidelse, tidligere eller nuværende 

malign lidelse, tilhørende HNPCC eller FAP familie samt operation indenfor de sidste 3 måneder. 

Disse kriterier er baseret på resultater fra tidligere projekter, som har vist, at proteinkoncentratio-

nen i blodprøver ændres ved de nævnte tilstande og derfor kan forstyrre en fortolkning af resulta-

terne. Iht. en gennemvalideret SOP blev der forud for koloskopi udtaget en serie blodprøver, som 

blev processeret lagret ved –80oC under 24/7 elektronisk overvågning. I alt 21 fryserør (EDTA og 

citrat plasma, serum og buffy-coats) blev lagret fra hver person via et stregkodesystem, som styres 

via et pc-baseret lagringsmodul (FreezerWorks, Seattle, USA). Ligeledes indsamledes en række 

person- og sygdomsrelaterede data inden koloskopien, og efter koloskopien indsamledes oplys-

ninger om fund (histologi mv. som i 19), evt. videre behandling, herunder operation, samt efter-

behandling og kontrolforløb. Alle oplysninger blev indtastet i en CRF og blev datakontrolleret via 

de tilgængelige hospitals-databaser (løbende audit), før end alle data blev overført til en aflåst 

database.  

  Følgende patient- og personkategorier blev identificeret: 512 med KRC, 177 med an-

den primær malign sygdom, 699 med adenomer i forskellige grader og risikogrupper, 1335 med 

benigne tarmsygdomme, 813 uden patologi i kolorektum, men med konkurrerende lidelser og 

1162 uden fund og uden konkurrerende lidelser. 

  Vi gennemfører nu sammen med akademiske og industrielle samarbejdspartnere 

analyser af følgende: 

o  TIMP-1 og CEA (19,20) Abbott COE, Amsterdam 
o   suPAR(I) (21,22) Finsenlaboratoriet 
o miRNA-xx, yy, zz (23) Exiqon A/S, Vedbæk 
o Galectin-3/ligands (24) MD Anderson, Houston, TX 
o Cathepsin X (25) Uni. of Ljubljana, Slovenien 
o Complement factor C3a (26) Uni. of Lübeck, Tyskland 
o Factor X and factor Y (CDA foreligger) Abbott Diagnostics, Chicago 
o Methyleret gen sept9 (27,28) Abbott Molecular, Des Plaines 
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o Celle frit DNA (29) Biokemisk afdeling, Vejle 
o Proteom analyser på PLA platform (30,31) Københavns Universitet, Frbg 
o Metabolom analyser (32,33) Københavns Universitet, Frbg  
o Proteom analyser API, San Diego 
o Celle frit tumor-deriveret DNA analyser Moma, Skejby 
o Genom analyser Johns Hopkins, Baltimore 
o Epigenom analyser Volition, Namur, Belgien 
o Koagulations analyser Fred Hutchinson, Seattle 

 
 Analyserne på Abbotts Center of Excellence, Klinisk Biokemisk Afdeling, VUMC, Am-

sterdam (MA Blankenstein) foretages med en automatiseret platform (Architect). I kassetterne 

til analyser inkluderes også følgende proteiner: ferritin, CyFra-21, hsCRP, AFP, galectin-3α og 

CA19-9. 

 
 Resultater fra alle analyser vil efterfølgende blive bearbejdet statistisk i et tværfagligt 

samarbejde under ledelse af projektets biostatistiker, Ib Jarle Christensen. En afgørende forud-

sætning for en matematisk behandling af så mange data er inklusion af programmer til datafusion 

(31,33, Figur 2). Dette arbejde vil bl.a. blive gennemført i samarbejde med prof. Rasmus Bro, KU, 

Frederiksberg. Den endelige model er herefter klar til at blive finalt valideret i et screeningspro-

jekt. 

  

Formål med nærværende projekt─[Endoskopi III]: 

 Det primære formål med det projekt, som ønskes vurderet af Den Videnskabsetiske 

Komité, er at eftervise vores resultater af ovennævnte projekt i en gruppe af screeningsrelevante 

personer med positivt resultat af en FIT test. Et sekundært formål er at vurdere, om nogle perso-

ner med negativ FIT test evt. kan identificeres som personer med risiko for at udvikle interval can-

cer med en test baseret på blodprøver. 

Materiale og metode: 

1: FIT positive: Sideløbende med screeningsprocessen for KRC i Danmark (2014) med anvendelse 

af FIT-testen ønsker vi at indsamle blodprøver fra alle de, som møder frem til koloskopi efter posi-

tiv FIT-test i RegionM og RegionH.  Af logistiske og rent praktiske hensyn ville det optimale være, 

om denne blodprøve, samt registrering af de nødvendige persondata kan foregå i forbindelse med 

fremmøde til koloskopi. Vi ønsker derfor tilladelse til at udsende en skriftlig opfordring (deltagerin-

formation) om at indgå i vores projekt efter den skriftlige indkaldelse til koloskopien er udsendt. Vi 
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vil understrege, at deltagelse i projektet er frivilligt, men vil være et væsentligt led i forskning og 

udvikling mhp. vurdering af om screeningsprocessen evt. kan forbedres, hvis den i stedet baseres 

på blodprøver eller en kombination af blod- og afføringsprøver. 

Inklusionskriterier: 

 Alder ≥50 år ≤75 år 

 Positiv FIT test 

 Accepterer koloskopi  

Eksklusionskriterier: 

 Kan ikke læse og forstå den udleverede dansksprogede deltagerinformation 

Efter fuldendt koloskopi registres evt. fund iht. instrukser i den web-baserede data-

base. Hvis resultatet af skopien medfører behandling, udfyldes efterfølgende sider i den web-

baserede database, når den endelige diagnose foreligger med SKS kode. 

Efter informeret, skriftligt samtykke iht. Helsinki II deklarationen vil der fra hver del-

tagende person blive udtaget 90 ml blod fra en perifer vene inden koloskopien. Alle blodprøver 

udtages, processeres og lagres ved –80oC og 24/7 elektronisk overvågning iht. vedlagte, validerede 

Standard Operating Procedure. 

Inklusionsperioden ændres pga. forsinket opstart i den officielle, landsdækkende 

screening og forventes derfor at løbe fra 01.05.2014 til 30.06.2016 for inklusion af de primære 

koloskopipersoner på Bispebjerg, Herlev, Herning, Hillerød, Horsens, Hvidovre, Randers og Viborg 

hospitaler. Ved afslutningen af projektet forventes det, at vi har blodprøver fra ca. 8.000 personer 

med FIT positiv afføringstest. Det estimeres, at vi vil identificere ca. 550 personer med KRC, heraf 

ca. 65% med stadium I/II, 35% med stadium III/IV (17), samt ca. 2.200 personer med adeno-

mer/polypper, heraf ca. 15% med høj-risiko adenomer, 35% med medium-risiko adenomer og 50% 

med lav-risiko adenomer  

Protokollen ændres med et tillæg som stiler mod at indsamle blodprøver og data fra 

personer, som via screening og efterfølgende koloskopi får stillet diagnosen: høj-risiko eller medi-

um-risiko adenomer. Disse personer tilbydes kontrol koloskopi efter hhv. 1 og 3 år. Koloskopi er en 

belastende undersøgelse og langt fra alle som tilbydes kontrol koloskopi identificeres med nye 

adenomer. Vi ønsker derfor via vores blodprøvepanel at afprøve muligheden for at skelne mellem 

de personer, som bør tilbydes kontrolkoloskopi og de personer, hvor det ikke er nødvendigt. Disse 
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resultater kan kun opgøres retrospektivt, når projektet og alle blodprøveanalyserne foreligger, og 

kan derfor kun anvendes som indikator for en evt. implementering af blodprøver til at guide kon-

trolkoloskopi. Dvs. at der ikke i projektforløbet kan tages direkte stilling til den kliniske indikation 

af kontrolkoloskopi. Denne del af projektet forventes afsluttet med inklusion 31.12.2019. 

2: FIT negative: Mht. det sekundære end-point ønskes inkluderet blodprøver fra 30.000 personer 

med negativt resultat af FIT testen. Nye, endnu ikke offentliggjorte forskningsresultater stillet til 

rådighed (under en hemmelighedserklæring) af professor Robert Steele, Dundee, Skotland viser, at 

der skal inkluderes 30.000 personer med FIT negativt resultat for at identificere 125-160 personer 

med intervalcancer over en 2-årig periode. I Danmark vil der gå mindst 4 år fra første til anden 

screenings runde. Derfor estimerer vi, at vi kan identificere ca. 400 personer med intervalcancer i 

den periode. Med henblik på at kunne vurdere personer i risiko for at udvikle intervalcancer så 

hurtigt som muligt ønsker vi at udtage blodprøver fra de 30.000 FIT negative personer hvert andet 

år, dvs. 3 blodprøver fra første til anden screeningsrunde. De fleste intervalcancere identificeres i 

tidsrummet mellem screeningerne på basis af symptomer.  De personer, som ved anden scree-

ningsrunde findes FIT positive vil blive tilbudt screeningskoloskopi, hvilket muliggør, at vi på det 

tidspunkt kan afgøre om en blodprøve ville have kunnet forudsige evt. intervalcancere eller præ-

maligne neoplastiske læsioner. 

 Vi ønsker derfor tilladelse til at udsende en skriftlig opfordring (deltagerinformation) 

om at indgå i vores projekt efter den skriftlige information om det negative screeningsresultat er 

modtaget. Vi vil understrege, at deltagelse i projektet er frivilligt, men vil være et væsentligt led i 

forskning og udvikling mhp. vurdering af om screeningsprocessen evt. kan forbedres, hvis den i 

stedet baseres på blodprøver eller en kombination af blod- og afføringsprøver. Ved inklusion af 

prøver fra ca. 30.000 personer med FIT negativt resultat opnås svar på mindst tre spørgsmål: 1) 

kan en test baseret på blodprøver identificere FIT negative personer, som alligevel har risiko for at 

have en neoplastisk læsion i kolorektum; 2) kan ændringer af biomarkører over tid identificere 

personer med speciel forhøjet risiko for at udvikle neoplastiske læsioner; 3) er niveauer-

ne/tilstedeværelsen af de analyserede biomarkører i blodprøver ens eller forskellige afhængig af 

om FIT testen er positiv eller negativ. 

Inklusionskriterier: 

 Alder ≥50 år ≤75 år 

 Negativ FIT test 
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Eksklusionskriterier: 

 Kan ikke læse og forstå den udleverede dansk sprogede deltagerinformation 

Inklusions resumé: 

1. 8.000 personer med positivt resultat af FIT screening – blodprøver før koloskopi 

Personer med diagnosen høj-risiko adenom – blodprøver før kontrol koloskopi 

Personer med diagnosen mellem-risiko adenom – blodprøver før kontrol koloskopi 

Personer med diagnosen høj-risiko adenom efter kontrolskopi – blodprøver før skopi 

Inklusions afslutning 31.12.2019 

2. 30.000 personer med negativt resultat af FIT screening – blodprøver efter aftale 

Inklusions periode: < 2 år 

Blodprøver igen efter 2 år  

Blodprøver igen efter 4 år – når svar på ny FIT test foreligger 

Inklusions afslutning senest 31.12.2021/30.06.2022. 

I forløbet af nærværende Endoskopi III projekt forventes det, at vi i foranstående pro-

jekt (Endoskopi II) har fastlagt den endelige risikoprofil (kombination af persondata, andre syg-

domme, proteiner, genetiske og epigenetiske komponenter). Så snart en sådan risikoprofil forelig-

ger, orienteres Den Videnskabsetiske Komité – første resultater er under vurdering mhp publikati-

on.  

Pga. udvidelsen af projektet vil den samlede inklusionsperiode først kunne afsluttes 

pr. 31.12.2021/30.06.2022, hvorefter analyserne vil blive foretaget og formentlig være endelig 

afsluttet i løbet af 2022/2023. Resterende, ikke anvendt prøvemateriale lagres i den oprettede 

biobank indtil 30.04.24, hvor de enten er opbrugt, lagringsperioden forlænget efter fornyet an-

søgning eller vil blive dokumenteret destrueret iht. den afgivne tilladelse. 

Når samtlige blodprøver er indsamlet i nærværende Endoskopi III-projekt foretages 

analyser iht. de biomarkører, som indgår i den endelige risikoprofil (tabel 1).  Det skal understre-

ges at: 

 Blodprøver indsamlet i forbindelse med denne protokol kun kan anvendes til forsk-

ningsbrug efter forudgående aftale med medlemmerne at forretningsudvalget og for nye endnu 

ukendte analytters vedkommende efter forudgående, specifik tilladelse fra Den Videnskabsetiske 

Komité. 



 9 

Ved prospektiv indsamling af prøvemateriale og efterfølgende analyse af de blodba-

serede biologiske markører, som måtte indgå i risikoprofilen, opnår vi at kunne be- eller afkræfte 

vores tidligere fund af molekyler, som mulige detektions markører for KRC i en screeningssituation 

af baggrundsbefolkningen. Protokollen blev igangsat pr. 01.05.2014 på grundlag af godkendelse 

fra Videnskabsetisk komité (H-4-2013-050) og Datatilsynet (2007-58-0015/HVH-2013-022). De 

første resultater vil formentlig kunne fremlægges i begyndelsen af 2018.  

 Indsamling af et så omfattende materiale giver desuden mulighed for fremtidig vali-

dering af andre molekyler fra vækst-, invasions- og dissemineringsprocesserne ved KRC i både se-

rum-, plasma- og DNA materiale. Sådanne nye markører kan evt. medvirke til forbedring af model-

len. Ved gennemførsel af dette projekt opnår vi at vurdere, om vores model er ækvivalent med 

FIT-testen eller måske bedre, og samtidig kan ppv (positive prædikative værdi) og npv (negative 

prædikative værdi) beregnes på et solidt datagrundlag.  

  

Statistik: 

  Projektet er et valideringsprojekt. Der er foretaget styrkeberegning, som viser, at 

sikker detektion af patienter med KRC eller højrisiko adenomer kræver inklusion af mindst 7.500 

personer, som møder frem til koloskopi pga. positiv FIT-test. Det relativt høje tal baseres på resul-

tater indhentet fra allerede eksisterende litteratur, samt det faktum, at mange mennesker i al-

dersgruppen for screening (50-74 år) ofte har konkurrerende sygdomme, som også identificeres af 

nogle af de anvendte biologiske markører (15,19). Mht. inklusion af blodprøver og data fra 30.000 

personer med negativt resultat af FIT screening har vi pga. personlig information fra en skotsk kol-

lega, samt egne data under vurdering mhp. publikation estimeret at dette er tilstrækkeligt for evt. 

at eftervise, at der via en blod-baseret risikoprofil kan identificeres personer, som burde have væ-

ret tilbudt koloskopi. Når alle data er valideret og indtastet i projektets database, låses denne. En 

Statistisk Analyse Plan (SAP) udarbejdes, som herefter skal følges i alle følgende statistiske analy-

ser.  

 
Offentliggørelse af resultater: 

Alle resultater – både positive, negative og inkonklusive - opnået på basis af materia-

le fra denne protokol skal offentliggøres i nationale og/eller internationale medicin-

ske/kirurgiske/onkologiske tidsskrifter med peer-review. Det påhviler de(n), der har gennemført 
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de(n) enkelte analyse(r), at udfærdige et manuskript, som godkendes af samtlige medarbejdere i 

projektet. Medforfatterskab kan kun opnås ved iagttagelse af Vancouver-reglerne. 

Medforfattere er: 

 den/de som har udført de anførte analyser 

 den/de projektansvarlige fra hver afdeling på de samarbejdende hospitaler (højst 1 fra hver 

afdeling). 

Resultater kan/skal ligeledes efter forudgående samtykke fra projektdeltagerne forelægges ved 

videnskabelige møder og/eller kongresser nationalt såvel som internationalt.   

 
Etiske overvejelser: 

Projektet, som gennemføres iht. Helsinki II deklarationen er anmeldt til og godkendt 

af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden - som et multicenter projekt - og vil ef-

terleve den af Forskningsministeriet udgivne bekendtgørelse vedrørende information og samtykke 

ved inddragelse af forsøgspersoner i biomedicinske forskningsprojekter. Desuden er projektet an-

meldt til og godkendt af regionens fællesanmeldelse til Datatilsynet. Det tilsikres, at loven om be-

handling af personoplysninger bliver overholdt. 

Efter indkaldelsen til koloskopi som følge af positiv FIT-test fremsendes en deltager-

information med invitation til at deltage i et videnskabeligt projekt. Med hensyn til de personer, 

som har FIT negativt resultat vil vi sende et brev med deltagerinformation og information om, hvor 

personen kan henvende sig på et af de deltagende hospitaler i Region Midtjylland eller Region Ho-

vedstaden, hvis deltagelse accepteres. Dette medfører, at alle har den fornødne tid (>24 timer) til 

at overveje deltagelse eller ej. Det fremhæves bl.a. heri, at der vil blive foretaget sekventering af 

dele af det genetiske materiale indsamlet i blodprøverne. Dette foretages mhp. at identificere 

sygdomsrelevante delmængder af den enkelte persons DNA materiale. Desuden henledes op-

mærksomheden på, at ingen uvedkommende kan få adgang til den enkelte persons resultater, 

samt at publikationer som baseres på projektets resultater vil blive beskrevet summarisk. Endelig 

henledes opmærksomheden på, at person uhenførbare data kan blive overgivet til nationale og 

internationale samarbejdspartnere, som derved kan vurdere værdien af de enkelte analyserede 

biologiske markører. Alle 3. lands samarbejdspartnere skal underskrive det af EU udsendte doku-

ment [C(2010)593] til datasikring. Det bliver således umuligt – både nationalt og internationalt - at 

udlede hver enkelt persons data eller resultater. 
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 Desuden beder vi deltagerne om tilladelse til at indhente oplysninger i deres evt. 

patientjournaler iht. sundhedslovens §43, stk.1. Det skyldes, at viden om andre konkurrerende 

sygdomme er afgørende for komplet fortolkning af vores resultater af projektet. Det har vist sig i 

andre af vores projekter, at ikke alle personer husker evt. andre sygdomme de måtte have eller 

have haft. Endelig kan audit og langtidsopfølgning foretages på dette grundlag. Herudover vil in-

klusionsproceduren overholde følgende: 

A) Den mundtlige information vil blive givet af læge/stipendiat/forskningssygeplejerske tilknyt-

tet projektet. Samtalen vil foregå uforstyrret i separat lokale, inden personen klæder om 

forud for koloskopien. Det vil blive understreget, at inklusion i projektet er frivilligt, og at 

man til enhver tid kan trække sit skriftlige tilsagn mundtligt tilbage uden, at dette vil få ind-

flydelse på den fortsatte undersøgelse og evt. behandling på afdelingen.  

B) Det vil i informationen blive anført, at der er en ubetydelig risiko ved blodprøvetagning, og at 

denne er sammenlignelig med risikoen ved prøvetagning til rutineblodprøver, herunder, at 

der kan opstå en blodansamling i efterforløbet. Denne vil dog forsvinde igen uden behand-

ling. 

C) Ingen personer vil efter inklusionen blive udelukket fra projektet uden eget ønske. 

D) Hvis protokollen lukkes før forsøget er afsluttet, vil alle inkluderede personer blive skriftligt 

informeret. 

E) Det vil blive fremhævet, at alle potentielle forsøgspersoner har ret til betænkningstid inden 

samtykke skal foreligge. 

F) Alle vil have mulighed for at have bisidder med ved den mundtlige information.  

G) Inkluderede personer vil blive informeret om, at alle personlige oplysninger er omfattet af 

tavshedspligt, og at person-henførbare data ikke vil kunne uddrages af fremtidige videnska-

belige publikationer. 

H) Inkluderede personer vil blive informeret om muligheden for aktindsigt i forsøgsprotokollen. 

I) Inkluderede personer vil blive informeret om muligheden for klage og evt. erstatning efter 

patientforsikringsloven. 

Sammen med deltagerinformationen udleveres folderen: ”Før du beslutter dig” til alle adspurgte 

forsøgspersoner. 
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Vurdering af projektet: 

 Diagnosen kolorektal cancer stilles årligt hos ca. 4.250 mennesker, og hos mere end 

halvdelen er sygdommen så fremskreden, at chancen for komplet helbredelse er begrænset. 

Screening med FOBT eller FIT (usynligt blod i afføring) har vist, at diagnosen kan stilles på et tidli-

gere stadium, og at den samlede overlevelse efter behandling herved forbedres markant. Desvær-

re er afføringstests behæftet med en kompliance på ca. 60%, hvorved den kliniske sensitivitet er 

reduceret til 40-45%. Nye projekter med biologiske markører i plasma/serum prøver har vist, at 

proteiner og genetiske splitprodukter formentlig kan forbedre screening for kolorektal cancer væ-

sentligt. Disse projekter har haft en meget høj kompliance (>90%). Kombinationen af patientdata, 

proteiner og genetiske komponenter i blodprøver fra det her ansøgte projekt kan formentlig med-

virke til en smidigere og mere nøjagtig screening med langt højere kompliance end afføringste-

sten. Det vurderes derfor, at gevinsten ved resultater fra det løbende projekt langt overstiger den 

risiko og det ubehag, som er forbundet med en blodprøve inden en koloskopi, som skal foretages 

pga. positiv FIT-test. Hertil kommer at en samtidig indsamling af tilstrækkeligt mange blodprøver i 

en biobank efter fornyet ansøgning til Den Videnskabsetiske Komité – gør det muligt at identifice-

re nye biologiske markører til forbedring af specificitet og sensitivitet ved screening for kolorektal 

cancer. Indsamling af blodprøver fra 30.000 personer med negativ FIT resultat, 3 gange over 4 år, 

vurderes som afgørende for forståelsen af sammenhængen mellem biomarkører i blodprøver og 

hhv. positivt og negativt FIT resultat. Endvidere vil det kunne bedømmes, om biomarkører i blod 

evt. kan identificere risikopersoner med negativ FIT resultat.  

 Ansøger er internationalt medlem af National Cancer Institutes gruppe for Early De-

tection Research (www.edrn.nci.nih.gov/) af bl.a. kolorektal cancer. Nogle af de amerikanske med-

lemmer er samtidig enten bedømmere eller konsulenter for FDA (Food & Drug Administration). Pt. 

overvejes det fra FDAs side om internationale projekter, foretaget udenfor USA, også kan opnå 

FDA godkendelse, således at resultater opnået i fx Europa ikke efterfølgende skal valideres i lig-

nende projekter gennemført i USA. Vi har derfor allerede nu etableret samarbejde med både fir-

maer og universiteter i USA, således at positive resultater fra vores projekt vil kunne forelægges 

FDA til godkendelse.  

 
Økonomi 

 Projektet, som er initieret og vil blive ledet af overlæge, professor, dr.med. Hans Jør-

gen Nielsen, Gastroenheden, Kirurgisk sektion 360, Hvidovre Hospital, er en del af en større pro-

http://www.edrn.nci.nih.gov/
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jektrække, hvortil der er ydet både offentlig og privat støtte. Ingen af styregruppens medlemmer 

(se venligst under ”Styregruppe”) er ansat i, har aktier i eller er økonomisk tilknyttet nogen af de 

fonde, firmaer eller organisationer, som hidtil har støttet projekterne. 

Budgettet for det totale projekt (01.05.2014- 30.06.2022) er ca. 140 mio. Dkr., hvoraf 

der på nuværende tidspunkt er dækning for 41,3 mio. Dkr. (rækker indtil sommer 2017). Rest be-

løbet søges dækket ved løbende ansøgninger til både offentlige og private fonde - helt lignende 

den økonomiske finansiering i alle tidligere projekter i dette forskningsforløb. Pt. gennemføres 

forhandlinger med 3 biotech firmaer i Europa og USA, som kan tilføre projektet ca. 60 mio. Dkr. 

Der indsendes med mellemrum en komplet liste til VEK over støttegivende fonde, 

firmaer og institutioner, samt de beløb, der modtages fra hver enkelt bidragsyder. Disse påføres 

ligeledes en løbende opdateret version af deltagerinformationen.  

 
Projektets forretningsudvalg består af: 

Overlæge, professor, dr.med. Hans Jørgen Nielsen, Hvidovre Hospital (PI, formand) 

Professor, dr.med. Nils Brünner, Københavns Universitet 

Professor, Ph.D. Claus L. Andersen, Skejby Hospital 

Overlæge Mogens Rørbæk Madsen, Herning Sygehus 

Overlæge, dr.med. Morten Rasmussen, Bispebjerg Hospital (leder af screening, Region H) 

Biostatistiker, MSc Ib Jarle Christensen, Hvidovre Hospital 

Projektleder, MSc Karen Vibeke Jakobsen, Hvidovre Hospital, sekretær - uden stemmeret. 

 
Styregruppe 
består for indeværende af: 

Overlæge, professor, dr.med. Hans Jørgen Nielsen, Hvidovre Hospital (formand) 

Overlæge, professor, dr.med. Lars Nannestad Jørgensen, Bispebjerg Hospital 

Overlæge,  Ph.D. Jakob Hendel, Herlev Hospital 

Overlæge, dr.med. Anders Fischer, Herlev Hospital 

Overlæge Mogens Rørbæk Madsen, Regionshospitalet Herning  

Overlæge Jesper Vilandt, Hillerød Hospital 

Molekylærbiolog, Ph.D. Thore Hillig, Hillerød Hospital 

Overlæge Michael Klærke, Regionshospitalet Horsens  

Overlæge Jens Andersen; Hvidovre  

Lars Maagaard Andersen, Regionshospitalet Randers  

Overlæge Ali Khalid, Regionshospitalet Viborg   
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Overlæge, dr.med. Berit Andersen, Regionshospitalet Randers – leder af screeningen i RegionMidt 

Overlæge, Ph.D. Morten Rasmussen, Bispebjerg Hospital – leder af screeningen i RegionH 

Professor, dr.med. Nils Brünner, Københavns Universitet, Frederiksberg 

Biostatistiker, MSc. Ib Jarle Christensen, Hvidovre Hospital 

Professor, Ph.D. Claus Lindbjerg Andersen, MOMA, Aarhus 

Professor, dr.med.vet. Rasmus Bro, Københavns Universitet, Frederiksberg 

Ledende overlæge, Ph.D. Nete Hornung, Regionshospitalet Randers 

Ledende overlæge, Anna-Marie Bloch Münster, Regionshospitalet Holstebro 

…..Regionshospitalet Silkeborg 

 
Bekræftede samarbejdspartnere i projektet. 

o Professor, dr.med. Nils Brünner, Københavns Universitet, Frederiksberg. 

o Biostatistiker, MSc Ib Jarle Christensen, Hvidovre Hospital 

o Professor, dr.med. Claus Lindbjerg Andersen, MOMA, Skejby. 

o Overlæge, professor, dr.med. Søren Laurberg, Kirurgisk afdeling P, Århus Sygehus THG 

o Professor, MD, Ph.D. Robert Bresalier, MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA 

o Professor, Ph.D. Janko Kos, University of Slovenia, Ljubljana, Slovenien 

o Associate professor, MD, Ph.D. Jens K. Habermann, University of Kiel/ Lübeck, Tyskland 

o Overlæge, dr.med. Niels Pallisgaard, Biokemisk afdeling, Roskilde Hospital 

o Professor, dr.med.vet. Rasmus Bro, Københavns Universitet, Frederiksberg. 

o Professor, MD, Ph.D. Marinus A. Blankenstein, VUMC, Amsterdam, The Netherlands 

o Professor, MD, Ph.D. David Ransohoff, University of North Carolina at Chapel Hill, NC, USA  

o Professor, Ph.D. Daniel Sargent, Mayo Clinics, Rochester, Minnesota, USA 

o Professor, MD, Ph.D. Dean Brenner, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA 

o Professor, Ph.D. Paul Lampe, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA, USA 

o Head of R&D, Ph.D. Gerard Davis, Abbott Diagnostics Division, Abbott City, IL, USA 

o CSO Jake MiCallef, MD, Ph.D., VolitionRX, Namur, Belgien 

o CSO John Blume, Ph.D., Applied Proteomics Inc., San Diego, CA, USA 

o CTO Patrick Treado, Ph.D., ChemImage Inc, Pittsburgh, PA, USA 

o Head of GI Screening Matthew Young, National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA 

o Professor, MD, Ph.D. Hermann Brenner, DKFZ, Heidelberg, Tyskland 
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Tabel 1: Analyser, der ønskes foretaget på de udtagne blodprøver: 

 Proteinerne TIMP-1, CEA, CA19-9, hsCRP, Ferritin, CyFra21-1, Galectin-3α – Abbott, Center of 
Excellence, VUMC, Amsterdam  

 Proteomer – Applied Proteomics Inc., San Diego, Ca, USA  

 Nucleosomer og modificerede histon komplekser – VolitionRX, Namur, Belgien 

 Galectin-3α analytter – MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA  

 Celle frit, tumor deriveret DNA – Molekylær Medicinsk Afdeling, Skejby Hospital 

 Cellefrit DNA – Biokemisk afdeling, Roskilde Hospital 

 YKL-40 – Onkologisk afdeling, Herlev Hospital 

 Cathepsin X og Elonase – University of Slovenia, Ljubljana, Slovenien 

 Proteinerne A, B, C, D – Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA, USA 

 Metabolomer – ChemImage/Lightsphere Inc., Pittsburg, PA, USA 

 Translatomer – National Cancer Center, Bethesda, MD, USA  
 
Ingen prøver kan sendes til samarbejdspartnere uden indgået skriftlig aftale eller kontrakt 
(MTA), samt EU datasikkerhedsdokument: C(2010)593 gældende for 3. lande – specifikt lande 
udenfor EU. 
 
Der er opnået godkendelse fra Den Videnskabsetiske Komité  (VEK) til at sende dele af de ind-
samlede blodprøver til overstående samarbejdspartnere. Kopi af underskrevne aftale og/eller 
kontrakter fremsendes til VEK til orientering i påkommende tilfælde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


