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Indstilling af overlæge Peter Nørgaard Larsen til Ole Lippmann prisen 2020 
 

Peter er født i 1952 og kandidat i 1978 fra Københavns Universitet, specialist i 
kirurgi i 1989 og i 1993 i kirurgisk gastroenterologi. Peter har været ansat på en 
række forskellige sygehuse, overvejende i Region Hovedstaden, både på 
Frederikssund, Amager og Rigshospitalet samt på Århus Universitetshospital. 
 
Peter blev overlæge i 2000, men begyndte allerede i 1993 at interessere sig for 
leverkirurgi og var i den forbindelse på et ophold på Jidchi Medical School i 
Tochigi, prefecture i Japan, hvor man meget tidligt havde udviklet leverkirurgi 
pga. den lokale forekomst af hepatitis B og C, som medførte, at der var en 

forøget forekomst af HCC, blandt andet i ikke-cirrotiske lever, hvilket minder meget om tilstanden ved metastatisk 
leversygdom. 
 
Peter har bestridt adskillige tillidshverv og siden 2006 været medlem af bestyrelsen i HPB-divisionen under UEMS 
samt siden 2009 formand for den nationale lever-galdegangscancer-database DLGCG/DLGCD.  
 
Peter indstilles til Lippmann prisen pga. hans pionér-arbejde med leverkirurgi i Danmark, hvor han blandt andet har haft 
en fremtrædende rolle med indførelsen af two-stage leverkirurgi, hvor man ved forudgående embolisering af den 
funktionelle leverrest, der skal være tilbage, når man har fjernet tumorerne, vokser kompensatorisk. Dette har han taget 
videre med til ALPPS proceduren, som er Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged 
Hepatectomy, hvor man udnytter leverens kompensatoriske vækst, således at man deler parenkymet og portalvenen ved 
den første operation og allerede en uge efter kan fjerne resten af blodforsyningen og den tumorbærende del af leveren 
med godt resultat for patienterne. Peter har været en af de bærende kræfter i et nordisk studie, som både har vist, at flere 
patienter på denne måde er nået frem til operation og at de har en bedre overlevelse sammenlignet med two-stage.  
 
Peter har også været den bærende kraft i udviklingen af anvendelsen af embolisering af kar for at sikre sig alternative 
karforsyninger ved operationer, både i lever og bugspytkirtel.  
 
Peter er kendt som en særdeles dygtig kliniker, som altid tager patientens parti. Endvidere er han vellidt blandt kolleger 
og en yderst kompetent person, når det gælder oplæringen af yngre kollegaer. 
 
Endeligt skal fremhæves en evne til at samarbejde på tværs af landet, som har kendetegnet Peter virke, hvor har i DK 
har et bredt netværk og nyder stor anerkendelse af kollegaer fra alle Regioner. 
 
Det er derfor en stor glæde for bestyrelsen at kunne indstille Peter til prisen. 
 
Jens Hillingsø 
næstformand i Dansk Kirurgisk Selskab  
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