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NETKU samarbejder med Kræftens Bekæmpelse

Om foreningen
NETKU (Netværk for Kræftbehandling i Udlandet) arbejder for, at
det i fremtiden bliver let, problemløst og gratis at blive behandlet
for sin kræftsygdom i udlandet.
Netku er en uafhængig, landsdækkende patientforening, der arbejder for let, problemløs og gratis konventionel kræftbehandling
i udlandet.

Vi arbejder for, at der ikke sker en vilkårlig forskelsbehandling eller ubegrundede hindringer for patienters ønske om at blive behandlet i udlandet.

Den enkelte patients økonomi og viden må ikke være afgørende
for muligheden for at blive behandlet i udlandet. For at hjælpe patienter, der søger kræftbehandling i udlandet arbejder vi for, at der
skabes et samarbejde mellem sundhedsmyndigheder og det sundhedsfaglige personale i Danmark og i udlandet, således at udveksling af elektroniske patientjournaler og adgang til oplysninger om
behandlingsmuligheder og sundhedspersonale i udlandet lettes.
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Foreningens formål
* At hjælpe andre i samme situation

* At informere generelt om kræftbehandlingsmuligheder i
udlandet
* At skabe kontakt mellem tidligere, nuværende og nye
patienter og deres pårørende
* At arbejde for, at kræftbehandling i udlandet som
udgangspunkt ikke kræver forhåndsgodkendelse

* At arbejde for at få kræftbehandling, transport og ophold 		
betalt direkte af de danske myndigheder
* At påvirke og informere politikere, læger, myndigheder og
offentligheden om, at danske kræftpatienter bør have
mulighed for at blive behandlet i udlandet - uanset deres 		
økonomiske situation

* At fremme samarbejdet mellem danske og udenlandske læger
og sundhedsmyndigheder om danske patienters
kræftbehandling i udlandet
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Hjælp og rådgivning
Overvejer du at søge kræftbehandling i udlandet, så er her nogle
patient-til-patientråd:

SØG OPLYSNINGER:
Søg så mange oplysninger som muligt – via praktiserende læge, via
behandlende læge på det hospital, der måske stillede din diagnose,
via patientvejleder, via Styrelsen for Patientsikkerhed (tilskudsmuligheder), via internetsider, via andre patienter osv.

LAV EN OPDATERET OVERSIGT OVER DIT SYGDOMSFORLØB:
Rekvirér og saml de vigtigste papirer omkring din sygdom (scanningsrapporter, biopsirapporter, centrale dele af journaler osv)
både fra Danmark (og evt. fra tidligere udlandsbehandlinger).
Husk at rekvirere CD’er af dine scanningsresultater. Du har ret til
at få alt dette materiale fra din behandlende læge/hospital. Lav
en kort oversigt over dit sygdomsforløb. Få materialet oversat
til engelsk. Husk at tjekke, at oversætteren har godt kendskab til
medicinsk sprogbrug. NETKU kan hjælpe med henvisning til kompetent oversætter.

DU ER SELV ANSVARLIG:

Vær opmærksom på, at du i de fleste tilfælde selv må søge alle
lægelige oplysninger om, hvor det vil være relevant at tage hen i
udlandet.
NETKU hjælper gerne ud fra vores egne patienterfaringer. Men vi
er ikke læger, og der findes ikke nogen central oversigt over behandlingsmuligheder. Patientvejledere og Styrelsen for Patientsikkerhed kan give oplysninger om reglerne for at få udlandsbehandlingen betalt af det offentlige. Men de har ikke specialviden om

behandlingssteder i udlandet. Du er i høj grad henvist til internettet
og til andre patienters erfaringer. Fx kan Kræftens Bekæmpelses
chatforum bruges til at høre, hvad andre patienter har gjort (www.
cancerforum.dk).

LÆS ALT INFO-MATERIALE FRA DET
UDENLANDSKE HOSPITAL:

Kig grundigt på internetsider og andet informationsmateriale fra
de hospitaler/klinikker, du vil opsøge i udlandet. Her beskrives
behandlinger og resultater, priser og praktiske forhold omkring,
hvordan du tager kontakt. Det kan være svært at forstå alle
fagtermer, hvis du ikke selv er læge. Men du kan tage materialet
med til din egen læge og få hende/ham til at hjælpe dig med forståelsesspørgsmål.

REFUSION FRA DET OFFENTLIGE:

For at få refusion fra det offentlige i Danmark skal du som minimum
have en lægehenvisning og i mange tilfælde også en forhåndsgodkendelse. Henvend dig hurtigst muligt til Styrelsen for Patientsikkerhed og patientvejlederen i din region for at få præcis information om, hvad der gælder i dit tilfælde, samt ansøgningsskema og
information om procedurer. NETKU har udarbejdet en manual omkring refusion (se www.netku.dk).

BEVAR GOD KONTAKT TIL DET DANSKE SUNDHEDSSYSTEM:

Vi vil også råde dig til at holde god kontakt med det hospital i Danmark, du måske er blevet behandlet på. Det er vigtigt at kunne få
kontrolscanninger og anden hjælp dèr, selv om du søger eller har
fået behandling i udlandet. Prøv at få det ordnet sådan, at du har
en fast kontaktlæge Danmark, som du har tillid til (evt. din praktiserende læge).

NETKUs Strategi

– for at opfylde formålene arbejder vi med:
Politisk påvirkning
* Vi samler kvalitativ og kvantitativ dokumentation omkring
konventionel kræftbehandling i udlandet.

* Vi prøver at skabe offentlig debat og synliggøre problemerne
omkring udlandsbehandling for kræftpatienter (ved henven-		
delser til medier, politikere, relevante udvalg, styrelser,
patientforeninger mv.).
* Vi arbejder for, at flere danske kræftpatienter får gavn af EUs
direktiv om patientmobilitet (se www.netku .dk).

Information

* Vi afholder regelmæssige informationsmøder, åbne for både 		
medlemmer og ikke-medlemmer.

* Vi informerer gennem info-pjece, hjemmeside og nyhedsbreve
til medlemmerne.
* Vi publicerer patienthistorier og giver patient-til-patient råd.

Samarbejde

* Vi samarbejder med Kræftens Bekæmpelse og EPF (European
Patients’ Forum, som arbejder med grænseoverskridende
sundhedsydelser inden for EU).

* Vi er åbne for samarbejde med alle andre patientforeninger,
organisationer og enkeltpersoner, som kan støtte vores formål.
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Nogle nyttige links
* Patientombuddet. Det danske nationale kontaktpunkt for
behandling i udlandet: www.patientombuddet.dk
* Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk

* Nationale kontaktpunkter i Europa:
http://thinkeuropa.dk/socialt/behandling-i-andre-eu-lande
* Sundheds- og Ældreministeriet: www.sum.dk
* Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk
* Region Hovedstaden: www.regionh.dk
* Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk
* Region Nordjylland: www.rn.dk
* Region Midtjylland: www.rm.dk
* Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk

* EU - Generaldirektoratet for Sundhed (SANTE).
Mailadresse: SANTE-Cross-Border-Healthcare@ec.europa.eu
* EPF (European Patients’ Forum): www.eu-patient.eu

(Yderligere links – se www.netku .dk)

Foto:
privat foto fra
udenlandsk hospital
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Støt NETKUs arbejde - bliv medlem
Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside www.netku.dk, eller
sende en mail til ordfoerende@netku.dk
Medlemskab er gratis.

NETKUs bestyrelse fra maj 2016
Ordførende: Nina Lykke
Næstforkvinde: Babara B. Olsen
Sekretær: Inge Margrethe Hansen
Kasserer: Carl Erik Boje
Medlem: Sabrina Kryger
Kontakt og yderligere info

E-mail: ordfoerende@netku.dk
Adresse: NETKU, v/ordførende Nina Lykke,
Kronprinsensgade 9, 5000 Odense.
Hjemmeside: www.netku.dk
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