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Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regions-
udvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland 

Kræftens Bekæmpelses regionsudvalg i Region Midtjylland takker for det fremsendte udkast 
til en kommende sundhedsplan for Region Midtjylland.    

Generelt 

Regionsudvalget finder sundhedsplanen både visionær og spændende, som hvis den føres ud i 
livet, vil være en gevinst for både patienter, pårørende og personale. Især sundhedsplanens 
fokus på samarbejdet med kommunerne og almen praksis er en meget vigtig indsats for et 
sammenhængende patientforløb.  

I det følgende vil vi kommentere på 1) patienten  bestemmer  2) aktive og involverede patien-
ter  3) hurtig diagnostik  4) forløbsprogrammer  5) rammer for samspil og god dialog  6) for-
løbskoordination  7) praksissektoren  8) multisygdom 

1) Patienten bestemmer 

Vi er betænkelige ved udtrykket ”patienten bestemmer” og vil i stedet foretrække, at man 
skriver ”patienten er medbestemmende”. Forvaltning af selvbestemmelsesretten kræver både 
ressourcer, stor viden og information om egen situation og ikke mindst muligheder. I Kræf-
tens Bekæmpelses Barometerundersøgelse 2013 (landstal) ønsker tre ud af fire, at beslutning 
om behandlingsvalg træffes i samarbejde med lægen efter en drøftelse om fordele og ulemper 
ved behandlingsvalg.   

I forbindelse med retning for kommende indsatser side 27-28 foreslås, at patienten skal kunne 
dokumentere i egen journal. Regionsudvalget stiller spørgsmål ved muligheden, idet EPJ do-
kumentet kun i ringe grad levner plads til et patientperspektiv. 



 
 

 

2) Aktive og involverede patienter  

Regionsudvalget foreslår brugerinddragelse på regionens sygehuse  

Ifølge sundhedsplanen side 12 vil man inddrage patienter og pårørende mere – det hedder ”Vi 
vil støtte bevægelsen mod mere aktive og involverede patienter ved at have et vedholdende 
fokus på innovation i hele organisationen”. 

Derfor vil regionsudvalget foreslå, at man i lighed med flere andre sygehuse i Danmark, op-
retter brugerpaneler1, som trænes i at repræsentere brugere i mange sammenhænge og gøre 
kræftpatienter til partnere i planlægnings- og udviklingsarbejdet på sygehusene. Undersøgel-
ser fra bl.a. USA, England og Australien viser, at brugercentreret sygehus har en positiv effekt 
på kvaliteten i behandlingen, f.eks. ses bedre helbredsresultater for patienten og øget patient-
tilfredshed. Kræftens Bekæmpelse stiller sig gerne til rådighed i udviklingen af nævnte for-
slag. 

3) Hurtig diagnostik 

Regionsudvalget foreslår let adgang for praktiserende læger til basale undersøgelser og 
relevante speciallæger  

Den lette tilgængelighed til de praktiserende læger for planlagte og direkte henvendelser, hil-
ser vi meget velkommen. Under afsnittet ”Fælles ansvar for sundhed” nævnes side 3, at man 
vil sikre de praktiserende læger har opbakning fra kompetencer på hospitalerne og adgang til 
hurtig diagnostik.  Mellem 10.000 - 14.000 kræftpatienter skal hvert år opspores uden for 
kræftpakker og diagnostiske centre. Denne gruppe af kræftpatienter har tre gange så høj risiko 
for lang udredningstid end patienter med alarmsymptomer på kræft.  

Regionsudvalget finder det derfor overordentlig vigtigt, at de praktiserende læger har mulig-
hed for direkte kontakt til relevante speciallæger samt let adgang til diagnostiske undersøgel-
ser som f.eks. blodprøver og basale billed- og kikkertundersøgelser.  

4) Forløbsprogrammer 

Regionsudvalget efterlyser sygehusenes opmærksomhed på kommunernes rehabilite-
ringsforløb og genoptræningsplaner 

I forbindelse med de nævnte forløbsprogrammer side 16, vil vi gerne gøre opmærksom på, at 
man i sundhedsplanen ikke har nævnt, at der allerede er udarbejdet forløbsprogram og sund-
hedsaftale for kræftrehabilitering og palliation. Sundhedsaftalen for kræftrehabilitering er 
godkendt af regionsrådet foråret 2013 og implementeres efteråret 2013.  

                                                
1 Eksempler på opgaver for brugerpanel: rådgivning i forhold til pjecer, informations-tv, indretning, kommunika-
tion mellem patienter, pårørende og personale. 



 
 

 

18 ud af 19 kommuner har i løbet af de sidste to-tre år udviklet kræftrehabiliteringsprogram-
mer (træning, kost, psykosocial støtte m.v.), som bl.a. skal være med til at sikre et sammen-
hængende patientforløb og uhensigtsmæssige genindlæggelser. Desværre har man i regions-
udvalget måttet konstatere, at der kun er blevet henvist meget få borgere til kræftrehabilite-
ringsforløbene i kommunerne fra sygehusene såvel som fra praktiserende læger. Det er et stort 
ønske fra regionsudvalget, at man sætter større fokus på dette. Samtidig er man fra sygehuse-
ne stadig ikke tilstrækkelig opmærksom på at udarbejde genoptræningsplaner til kræftpatien-
ter med behov herfor.  

Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse 2013 viser (tal fra RM) at kun 20% har mod-
taget en genoptræningsplan for fysisk genoptræning. 37,8 % angiver, at de ikke har fået den 
hjælp de havde behov for i forbindelse med fysisk genoptræning. 

5) Gode rammer for samspil, dialog m.v. 

Regionsudvalget foreslår behandlingsansvarlig læge 

Der er nævnt gode konkrete indsatser side 14, bl.a. ”udvikle værktøjer, der kan sikre kontinui-
tet ved, at patient og pårørende altid ved, hvem de kan gå til”. Regionsudvalget mener, at man 
bør gå et skridt videre nemlig, at alle patienter med livstruende lidelser som kræft har en be-
handlingsansvarlig læge, hvilket sikrer bedre sammenhæng og færre fejl. Stadig flere kræftpa-
tienter har længerevarende og komplekse forløb i sundhedsvæsenet, og undersøgelser viser at 
mange kræftpatienter og pårørende oplever, at de selv skal sikre sammenhængen i deres be-
handlingsforløb på grund af den stigende specialisering. En behandlingsansvarlig læge for-
bedrer behandlingsresultatet, patienttilfredsheden og forøger informationsniveauet til patien-
ten.  Dette indebærer, at der sikres et entydigt lægeligt behandlingsansvar for den enkelte 
kræftpatient i det samlede forløb, og at denne altid sikrer, ansvaret overdrages kvalificeret til 
en anden behandlingsansvarlig læge ved skift mellem afdelinger eller sektorer. I Kræftens 
Bekæmpelses Barometerundersøgelse svarer 41,0 % (RM tal) at de ikke har oplevet èn be-
stemt læge havde ansvaret for deres behandling på sygehuset.  

6) Forløbskoordinator 

Regionsudvalget efterlyser en beskrivelse af forløbskoordinatorfunktionen, som inde-
holder forløbsansvarlighed mellem såvel afsnit som sygehuse og sektorer 

I forbindelse med kræftpakkerne oprettede man forløbsansvarlige, der skulle tage ansvar og 
holde kræftpatienterne ”i hånden” mellem hospitalsoverflytningerne. Regionsudvalget har 
erfaret at hovedparten af forløbskoordinatorerne er ansat på afdelingsniveau og ikke sygehus-
niveau. Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse fra 2010 viser, at besøger en patient 
fem eller flere hospitaler, er der 54% risiko for fejl.  De kræftformer hvor symptomerne ikke 
er klare, er risikoen for flyttefejl særlig store. 

7) Den praktiserende læges tovholder- rolle skal styrkes 



 
 

 

Set i lyset af at mange kræftforløb er komplicerede og langvarige og der er : 1) manglende 
forløbskoordination  2) manglende behandlingsansvarlig læge og 3) manglende henvisning til 
kommunernes tilbud, er mange kræftpatienter på forhånd tabt mellem sektorerne. Dette kræ-
ver en stor indsats fra den praktiserende læge. Desværre viser det sig (Barometerundersøgel-
sen 2013, tal for RM), at kun 41,5 % af de adspurgte udtrykker tilfredshed med den hjælp, de 
har fået fra praktiserende læge i forhold til fysiske problemer som f.eks smerter og træthed, og 
drejer det sig om følelsesmæssige reaktioner er tilfredsheden kun 34,9%.   

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft ( Sundhedsstyrelsen 
2012) indeholder en udførlig beskrivelse af praktiserende lægers opgaver og ansvar i forbin-
delse med rehabilitering, bl.a. at den praktiserende læge er tovholder for rehabiliteringsindsat-
sen mellem de involverede behandlere/sektorer, så behandlingen og rehabiliteringen forbliver 
relevant for patientens helbredsproblem.  

Derfor mener regionsudvalget, at de praktiserende læger i langt højere grad skal involveres og 
holdes løbende opdateret omkring indsatsen for den enkelte patient og have en tydelig rolle 
som tovholder for kræftpatienterne i efterforløbet. 

8) Alle skal have del i de gode resultater – også kræftpatienter med multisygdom 
 
I sundhedsplanen side 3 nævnes multisygdom som en stor udfordring.   
  
Multisyge (komorbiditet) kræftpatienter udgør i dag omkring 40 % af alle kræftpatienter. 
Halvdelen af disse patienter er over 70 år. Kræftpatienter med multisygdom dør for tidligt af 
deres kræftsygdom. De har en betydelig dårligere overlevelse end andre kræftpatienter. Sam-
tidig har multisyge kræftpatienter ikke oplevet fremgang i overlevelse de sidste 20 år.  
 
Overlevelsen efter brystkræft er eksempelvis 40 % dårligere, hvis patienterne har høj komor-
biditet i forhold til patienter uden komorbiditet, for tarmkræftpatienter er overlevelsen 64 %  
dårligere og for lungekræftpatienter er den 53 % dårligere. Det viser data fra Klinisk Epide-
miologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.  
 
Regionsudvalget foreslår:  
 

• At alle kræftpatienter med høj komorbiditet får én behandlingsansvarlig læge 

• At alle regioner på de store kræftbehandlingshospitaler afprøver nye organiseringer, 
som kan afhjælpe patientens problemer med komorbiditet eksempelvis komorbiditet-
sambulatorium eller tilsyn af geriater.  

• At regionen udarbejder en strategi for, hvordan komorbiditet skal håndteres i den kli-
niske hverdag, og at der udarbejdes klare målsætninger for arbejdet med tydelig an-
svarsplacering.  

 
 

 



 
 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse, Region Midtjylland 

Kirsten Halskov Madsen, formand 

Ejnar Pedersen, næstformand 

Henning Busk, regionsudvalgsmedlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.cancer.dk/fagfolk/noegletal_og_baggrundsviden/patienten+sunhedsvaesen+barom
eterundersoegelsen/Barometerundersoegelsen/ 
 
http://www.sst.dk/publ/Publ2012/SYB/Kraeft/RehabPalliationForloebsprog.pdf 
 
Yderligere oplysninger ved multisygdom: Kræftens Bekæmpelse: kvalitetschef Janne Leh-
mann Knudsen tlf. 3525 7425 eller jlk@cancer.dk 
 


