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OPFØLGNING: Hvem, hvorfor, hvornår og hvordan?

”…beskrive de indsatser, der kan komme på 
tale i forhold til patientens kræftsygdom, 
behandling m.v. og patientens individuelt 
vurderede behov”

”Behandlingsbehov
Påvise rest-tumor
Finde recidiv 
Rehabilitering
Egenomsorg
Nødvendig psykosocial støtte
Nødvendig støtte – eksistentielle problemer

(Forskning)”

Balanceret: Landsdækkende/ensartet ↔ den 
enkelte patients behov



OPFØLGNING: Hvem, hvorfor, hvornår og hvordan?

”4.5 Patienter som er radikalt opererede bør 
følges på højt specialiseret afdeling i den 
periode, hvor recidivfrekvensen er højest, og 
de postoperative komplikationer hyppigst 
opstår.
Opfølgningen bør foregå tværdisciplinært det 
første år, derefter på opererende kirurgisk 
afdeling”

4.6 ….opfølgning med klinisk undersøgelse og 
blodprøver i 2 år (5 år ved kræft i 
tolvfingertarm)

Mdr. 3, 6, 9, 12, 18, 24 (36, 48 og 60)



OPFØLGNING: Problemer

Kronisk træthed
Smerter
Diabetes
Ernæringsproblemer (enzym mangel)
Vægttab (tidlig mæthed)
Halsbrand
Diarré (operations-/strålefølger)
Forstoppelse/luft i maven
Søvnbesvær
Depression
Angst
…..

Tinnitus
Føleforstyrrelser
Hudproblemer



Hvordan gør vi på OUH?

1. Forundersøgelse (kikkert-ultralyd)
• Samtale med patient og pårørende umiddelbart efter undersøgelsen (kirurg)
• Foreløbig diagnose (kirurg)
• Videre forløb (operation/forbehandling/lindrende behandling)(kirurg, sygeplejerske)
• Ernæring (diætist, sygeplejerske)
• Smerter (egen læge/kirurg/OUH)

2. Information om konference beslutning (MDT)
• Ambulant info/e-brev/almindeligt brev/telefon (kirurg, patientforløbskoordinator)

3. Indlæggelsessamtale
• Sygeplejerske
• Diætist
• Narkose
• Fysioterapeut
• Kirurg (operatør)

Under pkt. 1-3 informeres 
om faktuelle og potentielle 
problemer under og efter 

operationen samt i relation 
til langtidsopfølgning



Hvordan gør vi på OUH?

4. Udskrivelsessamtale
• Samtale med patient og pårørende (kirurg, sygeplejerske, diætist, fysioterapeut)

Gennemgang af forløbet 
Gennemgang af patologisvar
Plan for videre forløb
Medicinafstemning
Brev til egen læge
Tid til første kontrol

5. Telefon konsultation
Generel opfølgning (sygeplejerske)
Behov for yderligere intervention p.t.?

6. Første ambulante konsultation (1 måned efter operationen)
Generel opfølgning (sygeplejerske, læge, diætist)
Objektiv undersøgelse
Behov for intervention?
Fastlæggelse af videre plan iht.kræftpakkeforløb (kopi til e.l.)

HOT-line



Hvordan gør vi på OUH?

7. Anden ambulante konsultation (3 måneder efter operationen)
Generel opfølgning (sygeplejerske, læge, diætist)
Objektiv undersøgelse
Behov for intervention?
Behov for justering af opfølgning? (kopi til e.l.)
Forsikring m.v.

8. Ambulante kontroller 6, 9, 12, 18 og 24 måneder efter operationen
Generel opfølgning (sygeplejerske, læge)
Behov for intervention p.t.?
Behov for justering af opfølgning? (kopi til e.l.)
Vurdering/attest vedrørende arbejdsevne
……

Alle kontroller 
Mistanke om tilbagefald?
Behov for skanning?
Samtale vedrørende behandlingsmuligheder



Hvilke erfaringer har vi med opfølgningsprogrammer?

• Meget varierende behov, ønsker og forventninger

• Afspejler folks forskellighed

• Man kan ikke presse den samme skabelon ned over alle

• Løbende justering(er)

Vi kan ikke give et optimalt forløb til alle
• Gennemgående person(er) i alle forløb
• Enslydende information
• Løbende kontakt med e.l.
• ….

Der mangler gode undersøgelser vedrørende alle aspekter af opfølgning
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