
 

 

Partnership projektet: Styrket samarbejde mellem kræftpatient, 
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sundhedsprofessionelle til mennesker i kemoterapi behandling 
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Gennem de seneste år er der kommet en voksende mængde forskning, der understøtter 
effektiviteten og vigtigheden af, at inddrage almen praksis i et kræftbehandlingsforløb. 
Samtidig arbejder hver del af sundhedssystemet på sine egne opgaver, i stedet for, at 
skabe et behandlingsforløb i samarbejde. Der er derfor behov for et tættere samarbejde 
mellem primær og sekundær sektoren, modsat det parralle forløb der er gældende i dag.   
Vi mener, at et samarbejde mellem sundhedsprofessionelle i modsætning til det aktuelle 
parallel forløb, vil forbedre kræftpatienter oplevelse af kontinuitet i deres kræftbehandling 
og bidrage til at reducere udækket behov og øge deres opfattelse af kontinuitet i 
behandlingsforløbet. 
 
Formål 
Formålet med undersøgelsen er derfor, at designe og evaluere en ny måde for 
kommunikation og fælles beslutningstagning for kræftpatienter i kemoterapibehandling. 
Det opnås ved, at bringe patient, onkolog og almen praktiserende læge sammen i en 
fælles videobaseret konsultation. Forsøget vil blive gennemført som et lodtrækningsforsøg 
(randomiseret) på Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus og almen praksis i Region 
Syddanmark.  
 
Den fælles konsultation har bl.a. til formål at:  
Fremme udveksling af information mellem onkolog og almen praktiserende læge om bl.a. 
komorbiditet, sociale ressourcer og medicin vedr. kræftpatienter i kemoterapeutisk 
behandling.  
Skabe tryghed hos patienterne, når de oplever onkolog og egen læge i ligeværdig dialog.  
Patienten får en oplevelse af, at egen læge er en vigtig og naturlig part i 
behandlingsforløbet, og de uden tøven kan henvende sig her.   

 
Det forventes at video-konsultationen vil vare 10-25 minutter. En eller flere tilsvarende 
konsultationer kan planlægges i løbet af eller ved afslutningen af behandlingen.. Samtalen 
optages og patienten vil få adgang til at gense konsultationen hjemme. Optagelserne 
opbevares tillige mhp. forskningsmæssig evaluering.  Det planlægges at invitere 340 
kræftpatienter og deres praktiserende læge over en 12-18 måneders periode, hvor 170 
patienter skal gennemføre video-konsultationen.  
 



 

 

Projektgruppen har til hensigt at bruge allerede eksisterende udstyr. Hardwaren der 
eksisterer bruges til videotolkesamtaler på sygehus og almen praksis og data går gennem 
og lagres på Region Syddanmarks video-knudepunkt.  
 
Patienternes evaluering af projektet indhentes via internetbaserede eller papir tilsendte 
spørgeskemaer ved start og efter 4 og 7 måneder.  
Information fra onkologer og almen praktiserende læger hentes fra spørgeskemaer 
umiddelbart efter konsultationen og efter endt behandlingsforløb.  
 
Forhåbentlig vil video-konsultationer forbedre den fælle beslutningstagning, øge 
kontinuiteten for kræftpatienter, give rum til fagliglæring og deling af viden mellem de 
involverende sundhedsprofessionelle, give bedre håndtering af medicin og anden sygdom 
hos patienten, at der opnås enighed mellem sundhedspersonale hvem der skal gøre hvad 
og hvornår og give patienten klarhed omkring hvem de kan henvende sig til med et given 
problemstilling 
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