
 
 

Har du erfaringer med kræft og kræftbehandling og kunne du tænke dig at blive patient-

repræsentant i et forskningsprojekt om kræftpatienters oplevelser af opfølgningsforløbet?  

 

Vi søger   

Vi leder efter 5 patientrepræsentanter, som kunne have lyst til at medvirke i vores forskningsprojekt 

enten som medlemmer af projektets styregruppe eller ved at blive del af en medforskergruppe. For 

at kunne blive patientrepræsentant kræves det at du har kræft eller erfaring med kræft som tidligere 

patient. Af praktiske årsager er det er en fordel, hvis du bor i København eller omegn.  

 

Lidt om projektet  

I det danske sundhedssystem fokuseres der i stigende grad på patienters aktive inddragelse i deres 

behandlings- og kontrol/rehabilitering/opfølgningsforløb. For at inddragelsen er en succes, er det 

blandt andet nødvendigt at patienterne føler sig parate til at blive inddraget og at de bliver inddraget 

på en hensigtsmæssig måde. Dette projekt udforsker, hvordan danske kræftpatienter/tidligere 

kræftpatienter oplever deres inddragelse i opfølgningsforløbet, og hvilke barrier de møder i denne 

proces.  

 

Hvem er vi  

Vi er en forskergruppe fra Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet, Syddansk Universitet og 

University of Warwick (England) bestående af en psykolog, to antropologer og tre læger.  

Projektet har kørt i 2 år og der er på nuværende tidspunkt tilknyttet 5 patientrepræsentanter.  

 

Din rolle  

Hvis du er interesseret i at medvirke, vil vi fremsende en rollebeskrivelse til dig med nærmere 

beskrivelse af, hvilke opgaver og muligheder der er i projektet. Denne rollebeskrivelse vil vi sammen 

arbejde videre på at formulere færdig.  Der vil blive mulighed for at følge projektet gennem møder 

eller workshops, og man vil blive bedt om at kommentere på projektets metoder og resultater. Hvis 

man har lyst, vil man blive inviteret til at bidrage til analysen af vores interviews med kræftpatienter, 

kommentere på den kvalitative analyse og kommentere på udviklingen af projektets spørgeskema. 

For nogle få, vil der også være mulighed for at være med til at holde oplæg om det at være med i 

projektet og skrive artikler. Det er en fordel, hvis du er interesseret i forskning.   

 

Hvor og hvornår  

Projektet kører 2 år endnu, og det er vores håb at du vil medvirke i begge år. Du kan imidlertid altid 

trække dig fra samarbejdet uden varsel, hvis du ønsker det. De fleste aktiviteter vil foregå på 

Bispebjerg Hospital i København, og vi vil tage hensyn til din tid, når vi planlægger de forskellige 

aktiviteter. Hvis du bliver udvalgt, vil du blive inviteret til en introduktionsdag, hvor du vil blive 

introduceret til forskningsteamet, projektet, dets metode, og de forskellige arbejdsopgaver som du 

vil blive bedt om at bidrage til. 

 

Finansiering og betaling  

Projektet er fondsstøttet af Kræftens Bekæmpelse. Som patientrepræsentant vil du få din transport 

betalt, og der vil være forplejning til møder mv.   

 



 
 

Kontakt 

Hvis du er interesseret i at deltage i projektet eller gerne vil høre mere, vil vi meget gerne høre fra 

dig. I så fald bedes du kontakte Nanna Bjerg Eskildsen enten på telefon: 22 55 22 26 eller på e-mail: 

nbeskildsen@health.sdu.dk. Deadline for henvendelser er den 19.december 2016. 

 

Med Venlig Hilsen, 

Videnskabelig assistent   
Nanna Bjerg Eskildsen, antropolog  
Institut for Psykologi, Syddansk Universitet  
E-mail: nbeskildsen@health.sdu.dk 

Projektansvarlig  
Anna Thit Johnsen, psykolog, PhD, adjunkt, 
Institut for Psykologi, Syddansk Universitet 
E-mail: atjohnsen@health.sdu.dk 

 

 


