
Rehabilitering og kræft 

– et skridt videre

Konference 

Den 10. februar 

2016 



Velkomst. Ambitioner for den kommunale 

rehabilitering for kræftpatienter

Christian Harsløf, 

afdelingschef, Social 

og sundhed, KL

Laila Walther, 

afdelingschef, 

Patientstøtte og 

Lokal Indsats, 

Kræftens 

Bekæmpelse



Patientcitat

”Jeg har haft stor glæde af at 

dyrke motion og træning i mit 

forløb efter operationen. Jeg 

synes, det er mærkeligt, at 

det afhænger af ens eget 

engagement og vilje, for det 

er svært at komme i gang. 

Hvorfor er der ingen 

`personlig træner ordning` til 

måske især yngre 

kræftpatienter? Et ordentligt 

rehabiliteringsforløb giver 

overskud, livsmod, energi til 

at arbejde og opretholde 

familielivet.”



Hvad er god rehabilitering for 

kræftpatienter?

Professor Ann-Dorthe Zwisler, Enhed for klinisk 

Forskning og Udvikling, Videncenter for 

Rehabilitering og Palliation 



Hvad er god rehabilitering til kræftpatienter?

Rehabilitering og kræft et skridt videre

Ann-Dorthe Zwisler, Centerleder, professor, overlæge

Rehabilitering og kræft – et skridt videre?



Vi har jo ingen retningslinjer for kræftrehabilitering



Fra hjerte(-t) til kræftrehabilitering



• Sygdomsforløb, definitioner og elementer i kræftrehabilitering

• Erfaringer fra de første kræft-kursister på Nyborg-ophold

• Drømme-senariet for kræftrehabiliteringen i 2020? 

Kommer omkring

‘Better pratice’  fremfor ‘Best pratice’



Sygdomsforløb

Palliation

Træning under behandling

Præ-habilitering



==>> Forbedre den helbredsrelaterede livskvalitet 

Kræftrehabilitering er en række indsatser, som har til formål at 

sætte den enkelte i stand til at opnå og vedligeholde bedst 

mulig  fysisk, psykisk og social funktionsevne. 

Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de 

redskaber, der er nødvendige for at opnå uafhængighed og 

selvbestemmelse.
Tilpasset fra SST 2012

Definition



Hvem er målgruppen for rehabilitering?

• Kræftoverlevere 

Lever 5 år eller længere

• Personer som er under behandling med kræft
Flere og flere lever længere og forløbet får en kronisk karakter

• Børn, unge, voksne og ældre

• Pårørende og efterladte 



Kurrativt
behandlet
kræft  

Sygdomsforløb

Hvad er problemstillingerne hos kræftoverlevere?



Fysiske senfølger

Specifikke

Invasive svampeinfektioner (10-20%)

Infertilitet (50% af mænd og kvinder)

Hjertesvigt (1%)

Generelle problemstillinger

Ernæringsproblemer

Træthed ‘Fatigue’

Søvnproblemer

Øget kræft risiko på lang sigt

Opfølgningsprogram for akutte leukæmier - Kapitel 6: Blodkræft. Ole Weis Bjerrum, RH. 2013.

Eksempel fra akutte leukæmier



Psykisk trivsel og kræft

• De fleste har en kortere eller længere krisereaktion

• 30%-50% af oplever psykologisk belastning i kræftforløbet

• 20% oplever en depression og 10% oplever angst inden for 5 år

• Fordoblet risiko for at blive indlagt med depression

• Det er svært at foretage ændringer i hverdagen med en depression

• Der findes veldokumenteret behandlingsprincipper for depression og 

angst



Helhedsperspektiv



• Individuel behovsvurdering og individuel visitering

• Fysisk træning

• Patientuddannelse

• Psykosocial støtte 

• Støtte til arbejdsfastholdelse

• Rådgivning om sex og samliv 

• Kostvejledning og diætbehandling

• Støtte til rygestop

• Pårørende indsats 

Delelementer



Kristensen et al. DanMed J, 2015.

Rehabilitering i kommunerne



Cancerpatienter Alle forsøg

Forsøg 40

Patienter 3.694

Livskvalitet global (HRQoL) (SMD (95% CI)) 0.48 (0.16 to 0.81)

Psykisk velbefindende (SMD (95% CI)) 0.33 (0.05 to 0.61)

Social trivsel (SMD (95% CI)) 0.45 (0.02 to 0.87)

Seksuel trivsel (SMD (95% CI)) 0.40  (0.11 to 0.68)

Søvnforstyrrelser (SMD (95% CI)) -0.46 (-0.72 to -0.20)

Angst (SMD (95% CI)) - 0.26 (-0.44 to -0.07)

Fatique (SMD (95% CI)) -0.82 (-1.50 to -0.14)

Smerter (SMD (95% CI)) -0.29 (-0.55 to -0.04)

Evidens for fysisk træning



• Indledende funktionstest hvor man får sved på panden

• Træning 2-3 gange om ugen i 12 uger

• Udholdenhedstræning

• Gradueret træning med øget intensitet over 12 uger

• Stryke træning

• Op og ned varmning

• Gerne 30 minutter om dagen de øvrige dage

• Afsluttende test

Mål: 

Fysisk aktivitet 30 minutter om dagen 
de fleste af ugens dage!

Evidens for fysisk træning



• Individuel behovsvurdering og individuel visitering

• Fysisk træning 

• Patientuddannelse

• Psykosocial støtte  

• Støtte til arbejdsfastholdelse

• Rådgivning om sex og samliv

• Kostvejledning og diætbehandling

• Støtte til rygestop

• Pårørende indsats 

Delelementer



Erfaringer fra Nyborg-ophold

Videreførelse af Dallund-ophold i nye rammer 
og med øget forskningsfokus



Hvem er kursisterne?

98 Deltagere - 83 kvinder (84.7%) og 15 mænd (15.3%) 

Gennemsnits alder på 48.8 år (22-68 år) 

Deltagere fra hele landet

83% havde brystkræft

(lymfe-, lunge-, livmoderhals- og prostatakræft)

På Dallundskalaen score 95 deltagere i gennemsnit 5.91 

(SD+/-1.61). I gennemsnit havde de 15.5 krydser.



Hvad har de allerede modtaget?

Har du i forbindelse med din sygdom fået tilbudt følgende 

På sygehuset



Hvad har de allerede modtaget?

Har du i forbindelse med din sygdom fået tilbydt følgende 

i din kommune



Hvad har de allerede modtaget?

Har du i forbindelse med din sygdom fået tilbudt følgende 

Gennem / hos din egen læge



Hvor er problemerne?

Indenfor Dallundskalaen angav:

• 97% Fysisk problemer

• 94%  Psykiske problemer

• 69% Arbejds-/skoleproblemer

• 40% Praktiske problemer 

• 28% Familieproblemer 

• 28% Åndelige/religiøse bekymringer
Men hvornår er det klinisk relevant?

Hvor kan vi med en kvalificeret indsats gøre en forskel?



Hvordan har du det?



Hvordan har du det?

med væsentlig indflydelse 
på livskvalitet og funktionsniveau



Opfølgning efter 12 uger



• Fortsat høj overlevelse, og flest muligt kommer sig hurtigt og bedst muligt

• Vi har etableret systematisk behovsvurdering på et velfunderet grundlag

• Patienter med behov henvises til rehabilitering

• Der er retningslinjer for tværsektorielle rehabiliteringstilbud
• Individuel tilpasning

• Integration af indsatser på tvær af sygehuse, kommuner og almen praksis

• Rummer sårbare patienter og patienter med særlige behov

• Høj grad af patient og pårørende involvering

• Tilbud som understøtter egen indsatser og det levede liv

• Vi har højt fælles kompetenceniveau for rehabilitering

• Der er etableret monitorering og kvalitetssikring af indsatserne

Drømme-senariet 2020

Dagen i dag bidrager til at sætte fælles retning



Vi ser frem til samarbejde om 
bedre rehabilitering og palliation til kræftpatienter

www.REHPA.dk



Hvordan får vi styrket henvisningen af 

kræftpatienter til kommunal 

kræftrehabilitering?

Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum 

Thisted, Rigshospitalet. 

Sundhedskonsulent Lene Paaske, Greve kommune. 

Lektor, ph.d. Dorte Gilså Hansen, 

Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk 

Universitet.



Rigshospitalet

Hvordan får vi styrket 
henvisningen af 
kræftpatienter til kommunal 
rehabilitering?

Erfaringer fra Rigshospitalet og region Hovedstaden

Lise Bjerrum Thisted, RigshospitaletKræftrehabiliteringssygeplejerske 33



Rigshospitalet

Status vedr. behovsvurdering i Danmark 

Lise Bjerrum Thisted, RigshospitaletKræftrehabiliteringssygeplejerske 34

• Alle regioner har et redskab, som anvendes til vurdering 

af behov for rehabilitering (og palliation), som tager 

udgangspunkt i patientens og de pårørendes oplevelse 

af deres livssituation

• Alle regioner fraset region Syd anvender udgående 

elektronisk henvisning (REF01), når de henviser til 

kommunal kræftrehabilitering

• Alle regioner har sundhedsaftaler som omfatter 

behovsvurdering, rehabilitering og palliation.



Kræftrehabilitering i hospitalsregi

• Identificere behov (initialt, ved skift/afslutning af behandling + 
opfølgning)

• Yde basal rehabiliterende og specialiseret rehabilitering til patienter

• Anvise og henvise til rehabiliterende indsatser (internt og eksternt)

• Afholde diagnosespecifik patientundervisning - individuelt og/eller 
gruppebaseret

• Anvise livsstilsanbefalinger i henhold til kræftsygdom og 
kræftbehandling (lægen)

• Udarbejdelse af genoptræningsplan, epikriser og erklæringer (lægen)

• Udvikle og forske i behandlingsmetoder og sygepleje som lindrer, 
forebygger, minimerer funktionstab eller begrænsninger

Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet Side 35



Rigshospitalet

Hørt på vandrørene….barrierer for at henvise!

Lise Bjerrum Thisted, RigshospitaletKræftrehabiliteringssygeplejerske 36

• Hvilken faglig kvalitet har indholdet af rehabilitering i 

kommunalt regi? Er der en minimumsstandard?

• Kan vi regne med at kommunen kontakter os, hvis de 

ikke kan løfte opgaven?

• Patienten vil ikke have kontakt til kommunen

• Timing og kontekst er uhensigtsmæssige

• Snitflader mellem kommunale og hospitalsbaserede 

rehabiliterings indsatser er uklare fx træning, 

diætvejledning



Rigshospitalet

Flere barrierer - hospitalerne

Lise Bjerrum Thisted, RigshospitaletKræftrehabiliteringssygeplejerske 37

• Systematik – hvornår og hvem skal udføre 

behovsvurdering, når patienten har forløb på flere 

afdelinger/hospitaler?

• Vi er i gang – men næsten først lige kommet i gang…

• Monitoreringssystemer mangler – også tværsektorielt

• Hvad er det evidente grundlag for rehabiliterende 

indsats? 

• Patienten (og mange fagfolk) forstår ikke, hvad 

rehabilitering er! 



Rigshospitalet

Erfaringer fra region Hovedstaden

Lise Bjerrum Thisted, RigshospitaletKræftrehabiliteringssygeplejerske 38

• Udvikling af redskab over tre pilottest med involvering af 

patienter, pårørende, personale (tværfagligt, tværsektorielt 

og på tværs af specialer)

• 3½ times undervisning i behovsvurdering til hosp. personale

• Overblik over systematisk behovsvurdering fx flowchart

• Regional personale instruks vedr. behovsvurdering, også 

vedr. dokumentation ‘samtale’

• Lokale implementeringsplaner for behovsvurdering i hvert 

afsnit/diagnosespecifik

• Beskrive hvad man SKAL og hvad man kan tværsektorielt



ICF - en rehabiliteringsmodel af WHO

www.marselisborgcentret.dk/icf/



Brud på hverdagens selvfølgeligheder

Spise og drikke

Klæde sig i tøjet

Tale

Sove

Gå på arbejde

Være sammen med andre

Gå på toilettet

Dyrke sin hobby/sport/fritidsinteresse



BASIS INDSATS

Ja, patienten har behov Nej, patienten har 

IKKE behov aktuelt 

Kommunale 

tilbud

Indiv. plan for rehab./palliation

ved (BAL/PAS) 

BAL= behandlingsansvarlig 

læge

PAS=plejeansvarlig sygepl.

Revurdering af behov ved:
• Opstart af onkologisk behandling og ved skift /afslutning af behandling

• Under opfølgning  iht. DCCG retningslinjer (ved scanninger/aftaler for indiv. 

opfølgningsbesøg). Skemaet udsendes pr. brev sammen med tid til opfølgningsbesøg.

Indledning af kræftbehandling
Forberedelsesskemaet ”Støtte til livet med kræft” 

udleveres i sengeafdelingen ved udskrivelse efter operation

Vurdering af behov for rehabilitering og palliation i sygepl. amb. ved kirurgisk opfølgning 

(senest 30 dage efter operationen/ved patologisvar)

MEDMINDRE 

patienten skal have onkologisk efterbehandling (behovsvurdering ved 2. kemobehandling)

Kan patienten henvises til kommunale 

tilbud? (via KM/REF01/GOP)

Ja Nej

Behovsvurdering hos patienter med coloncancer (kurativt og adj. forløb), Region H, jan.2016

41





Rigshospitalet

Film

Lise Bjerrum Thisted, RigshospitaletKræftrehabiliteringssygeplejerske 43

• YouTube: Støtte til livet med kræft

https://www.youtube.com/watch?v=hD9_bnwPsIg


Rigshospitalet

Vi prøver på Rigshospitalet også…

Lise Bjerrum Thisted, RigshospitaletKræftrehabiliteringssygeplejerske 44

• Forske og udvikle kræftrehabilitering bl.a. CIRE, 

ph.d.studier, og aktuelt udvikler og tilpasser Guidet 

Egen Beslutning og refleksionsark til kræftpatienter

• Etablerer Enhed for Kræftrehabilitering pr. 1. april 2016

– hjælp til behovsudredning hos patienter med komplekse 

rehabiliteringsbehov (internt)

• Netværksmøder og erfaringsudveksling med kommuner

• Netværksmøder for tværfagligt personale på hospitalet 

om kræftrehabilitering

• Nyhedsbreve vedr. kræftrehabilitering



Rigshospitalet

Hvordan får vi styrket henvisningen af 
kræftpatienter til kommunal rehabilitering?

Lise Bjerrum Thisted, RigshospitaletKræftrehabiliteringssygeplejerske 45

• Systematik for behovsvurdering (diagnosespecifik)

• Hjælpe hinanden på tværs af sektorer 

• Betragte rehabilitering som en proces og tilgang

• og anerkende at behov forandrer sig

• og patienten og pårørende er de aktive aktører



Rigshospitalet

Tak for opmærksomheden

Lise Bjerrum Thisted, RigshospitaletKræftrehabiliteringssygeplejerske 46

• Lise Bjerrum Thisted

• Kræftrehabiliteringssygeplejerske

• Mail: lise.bjerrum.thisted@regionh.dk

• Tlf. 35 45 11 21

mailto:lise.bjerrum.thisted@regionh.dk


Hvordan får vi styrket henvisningen af 
borgere med kræft til kommunal 
rehabilitering?

Lene Paaske

Sundhedskonsulent

“Rehabilitering og kræft – et skridt videre” 10.februar 2016

Lene Paaske

Sundhedskonsulent

“Rehabilitering og kræft – et skridt videre” 10.februar 2016



Hvad skal der til, for at der henvises til 
kommunal rehabilitering?

Synlighed
Kendskab/ 
ejerskab

Begrebs-
afklaring

Efterspørgsel Dialog på 
tværs



Hvordan er udfordringen forsøgt løst?

Sundhed.dk

Fælles pjece

Kommunale 
hjemmesider

Annoncer lokalt

Fælles: 
Henvisningsblanket

Kompetenceudvikling

Model over forløb

Rehabilitering

Palliation

Genoptræningsplan

Forebyggelse

Behandling

Den gode historie fra 
borgere/pårørende

Tværkommunalt

Tværsektorielt

Lægelaug

Kræftens Bekæmpelse



Hvilket benarbejde skal fortsat gøres?

Borgere behandles på 
tværs af regioner

Svært at skabe 
synlighed over alt

Henvisning elektronisk 
fra sygehus til 

kommune er nyt for 
mange

Flytte fokus fra 
aktørperspektiv til 

flow

Fortsat lave PR 
omkring tilbud 

Dialog om hvem har et 
rehabiliteringsbehov

25% el. 100%?



Rehabilitering og kræft 

– et skridt videre

Hvordan får vi styrket 

henvisningen af kræftpatienter til 

kommunal rehabilitering?
Dorte Gilså Hansen

Lektor, centerleder, læge, ph.d.

Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering

Forskningsenheden for Almen Praksis

Syddansk Universitet

dgilsaa@health.sdu.dk



Der henvises få kræftpatienter fra 

sygehusene og almen praksis.

Hvad er barriererne, og hvad kan 

der gøres?

Dorte Gilså Hansen

Lektor, centerleder, læge, ph.d.

Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering

Forskningsenheden for Almen Praksis

Syddansk Universitet

dgilsaa@health.sdu.dk



Henvises for få fra almen praksis til 

kommunal kræftrehabilitering?

Henvisning handler om at henvise de 

rette på det rigtige tidspunkt og til det 

rette sted

De rigtige er de, som har et væsentligt 

behov og som forventeligt vil få gavn af 

tilbuddet

Dorte Gilså Hansen



Indhold

 Almen praksis i tal

 Flagskibskommuner og flagskibspraksis

 Status for behovsvurdering i almen praksis

 Praktiserende lægers viden om kommunernes 

tilbud

 Barrierer i almen praksis for henvisning til 

kommunal kræftrehabilitering

 Erfaringer fra tidligere forskning og 

praksisudvikling

 Et skridt videre – ideer og perspektiver



Almen praksis i Danmark

 Fem regioner

 98 kommuner med forskellige tilbud og 

uens henvisningsmuligheder

 3.500 praktiserende læger

 2.016 praksis med 1-8 læger

 Alle har overenskomst med 

Sygesikringen

 98% af befolkningen er tilknyttet én 

praksis

 Mange praksis arbejder som team og 

er fælles om patienterne

 Nogle praksis har egen sygeplejerske

 Underskud af praktiserende læger -

geografiske forskelle



Kræftpatienter i almen praksis

Hver læge har i gennemsnit 1.550 patienter

67 som har eller har haft kræft

27 som har fået diagnosen indenfor de sidste 5 år

Årligt 10 nye patienter som får kræft (4 under 65 år)

Nye patienter i løbet af 4 år

 5 med brystkræft, 5 med prostatakræft, 5 med 

lungekræft

 3 med tyktarmskræft, 2 med malignt melanom

 Få eller ingen med de mere sjældne kræftsygdomme



Flagskibsprojekter

www.cancer.dk

Kristensen M et al.

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO2tp7bM8cgCFQJiDwod3KQD4A&url=https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/radgivninger/region-hovedstaden/koebenhavn/&psig=AFQjCNG0d4ocYDcH_fizCcQHqnOeEewuIg&ust=1446548809288442
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO2tp7bM8cgCFQJiDwod3KQD4A&url=https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/radgivninger/region-hovedstaden/koebenhavn/&psig=AFQjCNG0d4ocYDcH_fizCcQHqnOeEewuIg&ust=1446548809288442
http://www.cancer.dk/
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIm5xOzM8cgCFQUMDwod_H8C9A&url=https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/radgivninger/region-syddanmark/odense/&bvm=bv.106379543,d.ZWU&psig=AFQjCNFKGg3TSz6_KzZyYLpJVrw1prRiZw&ust=1446548912913272
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIm5xOzM8cgCFQUMDwod_H8C9A&url=https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/radgivninger/region-syddanmark/odense/&bvm=bv.106379543,d.ZWU&psig=AFQjCNFKGg3TSz6_KzZyYLpJVrw1prRiZw&ust=1446548912913272


Proaktive praktiserende læger

Nissen A. Månedsskr Prakt Lægegern 2014, 5. maj

Pedersen A. Månedsskr Prakt Lægegern 2014, 5. maj

Hansen DG,. Månedsskr Prakt Lægegern 2014, november



Behovsvurdering i almen praksis

Status og evidens

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sAnx7EYxnFCahM&tbnid=sh60MtGS3pYIKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mynewsdesk.com/dk/arkitema/blog_posts/spoergeskema-arkitektur-og-medier-14533&ei=q8ARUo6MEOO40QX0soCQBA&bvm=bv.50768961,d.d2k&psig=AFQjCNGvd-NzKCC9itLUNr0rmoY070GbzA&ust=1376981537572843
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sAnx7EYxnFCahM&tbnid=sh60MtGS3pYIKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mynewsdesk.com/dk/arkitema/blog_posts/spoergeskema-arkitektur-og-medier-14533&ei=q8ARUo6MEOO40QX0soCQBA&bvm=bv.50768961,d.d2k&psig=AFQjCNGvd-NzKCC9itLUNr0rmoY070GbzA&ust=1376981537572843


Praktiserende læges viden om 

aktuelle kræftrehabiliteringstilbud

 Praksiskonsulenter formidler nyheder

 Sundhed.dk /sundhedstilbud



I:  Barrierer for henvisning 

til kommunal kræftrehabilitering

 Manglende overblik

 Samarbejde med flere kommuner

 Kommunerne har hver deres tilbud

 Målgruppe, indhold, mål, tid og sted

 Tidsbegrænsede projekter 

 Ukendt fagligt indhold 

 Uklart om kommunen kan tilgodese den enkelte 

patients behov, fx lymfødem, bækkenbundstræning

 Tilbagemelding til egen læge under og efter forløb 

mangler -



II:  Barrierer for henvisning 

til kommunal kræftrehabilitering

 Manglende italesættelse af almen praksis som resurse

 Patienten henvender sig ikke 

 Lægen har for travlt

 Lægen opdager ikke at patienten har et behov – kunne 

have gavn af rehabilitering

 Rehabilitering er et vidt favnende begreb

 Systematisk behovsvurdering er ikke implementeret i 

almen praksis

 Er formidling til praksis af konklusion og plan fra 

sygehusets behovsvurdering?

 ”for bøvlet” henvisningsvej

Barometerundersøgelsen, Kræftens Bekæmpelse
Guassora AD, Jarlbæk L, Thorsen T. 
BMC Health Serv Res (2015) 15:202



Erfaring fra tidligere 

forskningsprojekter

Acta Oncol 2010;50:299-306

BMJ Open 2012;2:e000764

Acta Oncol 2013;52:400-409

BMJ Open 2013;3:e002726

Hansen DG et al. Endnu upublicerede data





Ideer 

 Sætte rehabilitering på den praktiserende 

læges dagsorden

 Italesætte praktiserende læges mulige rolle i 

forbindelse med behovsvurdering og 

opfølgning efter kræft

 Skabe bedre overblik over tilbud og indhold 

 Implementere 

 samarbejde om allerede identificerede 

behov

 systematisk behovsvurdering i almen 

praksis

 Kan henvisningsvejen forenkles?



Perspektiver

 Kulturændringer og mange tiltag er 

nødvendige – også lavpraktiske

 Evaluering og forskning 

 Bliver ideerne implementeret i den 

kliniske hverdag?

 Virker de?

 Hvordan virker de? Hvorfor gør de ikke?

Dorte Gilså Hansen



Tak for invitationen til at bidrage!

Dorte Gilså Hansen

Selv den længste rejse 

begynder med et skridt

Dalai Lama



Posterudstilling: 

Lad dig inspirere

Temaer

1. Vores rehabiliteringstilbud til kræftpatienter

2. Hvordan samarbejder vi på tværs og i mellem 
kommuner?

3. Hvordan får vi inkluderet de rette målgrupper?

Priser

1. Mest nyskabende ide

2. Bedste poster



Frokost kl. 12.00-12.45 i restaurantområdet 



Temaer til dialog

Hvordan får vi inkluderet de rette målgrupper?

Hvordan kan vi samarbejde på tværs om 

rehabilitering?



Hvordan får vi inkluderet de rette 

målgrupper?

Centerchef Jette Vibe-Petersen, Center for Kræft og 

Sundhed, Københavns Kommune. 

Professor Tine Tjørnhøj-Thomsen, Statens Institut 

for Folkesundhed. 

Kræftkoordinator Pia Jensen, Gladsaxe kommune.



Hvordan får vi inkluderet 

de rette målgrupper?

Jette Vibe-Petersen

Centerchef, speciallæge i intern medicin

Center for Kræft og Sundhed København

Medlem af Sundhedsstyrelsens udvalg for kræft

kraeftcenter-kbh.dk



Mænd, kræft og rehabilitering

Mænd og kommunal kræftrehabilitering 

- et udviklingsprojekt med henblik på øget 

rekruttering

Projektleder: Karen Trier

kraeftcenter-kbh.dk



Baggrund

• 33% af alle henviste var mænd (2013)

• CKSK ønskede at udvikle 

rehabiliteringstilbud  til mænd

• Mål: at procentdelen af henviste mænd 

blev øget til 40% (2015)

kraeftcenter-kbh.dk



’Vi mænd, kræft og rehabilitering’

Anbefalinger:

• Henvisningsprocedure

• Udfordrende fysisk aktivitet 

• Længerevarende forløb

• Intensiv og fleksibel træning

• Foredragsaftner 

• Fokus på seksualitet 

• Generel maskulinisering 

kraeftcenter-kbh.dk



kraeftcenter-kbh.dk



Tilbud og tiltag

• Mandetræning

• Foredrag for mænd

• Mandemad

• Patientundervisning for mænd med prostatakræft

• Samliv og intimitet

• Markedsføring og kommunikation

• Maskulinisering af CKSK

kraeftcenter-kbh.dk



Hvad har vi lært?

• Mandefokus kan øge antallet af mænd, der 

henvises til kommunal kræftrehabilitering

• ’Mande’ tilbud kan bidrage til mænds 

håndtering af kræftsygdom

• Patientundervisning til mænd kan lykkes ved 

et tværsektorielt samarbejde

• Overgangen til civilsamfundet efter et 

rehabiliteringsforløb skal bedres

kraeftcenter-kbh.dk



Mænd og kronisk sygdom

Det nære sundhedsvæsen står over for en 

stigende opgave i forhold til rehabilitering

• Kræft

• Type 2-diabetes

• Hjerte-karsygdom

• KOL 

• Multisygdom (i takt med stigende alder)

kraeftcenter-kbh.dk



kraeftcenter-kbh.dk



Mænd, kræft og rehabilitering

Male cancer patients and healthcare

professionals at hospitals:

An interpretive description of men’s barriers

to participation in municipal cancer 

rehabilitation

Ph.d.-afhandling af Charlotte Handberg

kraeftcenter-kbh.dk



Rehabilitering

kan ifølge mandlige kræftpatienter:

• Fremprovokere tab af kontrol

• Hindre en stræben efter normalitet

er ifølge de sundhedsprofessionelle:

• Ikke for mænd

• Uden for hospitalets ansvarsområde

kraeftcenter-kbh.dk



Konklusioner

• Kombinationen af de barrierer, mandlige 

kræftpatienter og sundhedsprofessionelle 

opsætter, skaber tilsyneladende en dobbelt 

obstruktion for mænds deltagelse i 

kommunal rehabilitering

kraeftcenter-kbh.dk



Praksisanbefalinger

• Der bør være en obligatorisk og 

systematisk information og vejledning om 

rehabilitering

• Der bør samtidigt være en systematisk 

behovsvurdering

kraeftcenter-kbh.dk



kraeftcenter-kbh.dk



Vis hjælpelinjer som hjælp ved 

Højre klik udenfor slidet, vælg 

Sæt kryds ved 

Fremhæv et eller 

menuen vælger du 

Kulturista(Headings), placeret højst 

Inklusion af 
målgrupperne

Hvordan får vi inkluderet de 
socialt dårligt stillede
kræftpatienter?

Rehabilitering og kræft  - et skridt videre, 
Nyborg, 10 februar 2016

Tine Tjørnhøj-Thomsen

titt@si-folkesundhed.dk



Målgruppen

”Jamen, når vi snakker om den 
her gruppe… altså gruppen ser jo 
fuldstændig forskellig ud. Det 
er jo ikke bare én gruppe. Jeg 
tror, sommetider så har man 
nogle billeder, hvis man snakker 
om udstødte eller udsatte og 
sådan noget; at det er ham, der 
sidder og er væltet, fordi han 
er alkoholiker og tissede i 
bukserne. Altså man får nogle 
billeder, og de billeder skal vi 
bare have ændret, tror jeg.”



Hvem er (i) målgruppen?

De ressourcesvage… lav 
socialklasse, socialklasse 
4…socialt udsatte…. lav social 
status… skæve eksistenser… et liv 
på kanten……

→ Ophobning af dårlige levekår

→ mærket af mødet med social- og 
sundhedsvæsen

→ Problemer med at navigere i og 
begå sig i social- og 
sundhedsvæsen



Sundhedsprofessionelles 
erfaringer med målgruppen:

→ Er ikke opsøgende og stiller 
ikke krav

→ Ønsker ikke eller afviser 
hjælp

→ ”Orker ikke” eller er 
dårligt rustet til at følge 
behandling og rehabilitering

Systemskepsis



Strukturelle og 
tværsektorielle forhold

→ Tværsektorielle relationer, og 
samarbejde
→ Kendskab og anerkendelse

→ Usikkerhed om de kommunale 
rehabiliteringskompetencer

→ Manglende viden om kommunale 
rehabiliteringstilbud
→ Feedback, præhabilitering

→ ”Vi ved ikke noget, det er nemmere 
at henvise til noget man kender”



Institutionelle og 
organisatoriske forhold

→ Faste procedurer - procedural
usikkerhed

→ ”Vi henviser alle, der ønsker 
det”

→ ”Nedtone tilbudssnakken”

→ Tid, timing og tempo

”Vi bliver nødt til at lytte 
ordentligt efter, og det har vi 
ikke tid til”



Kommunale 
rehabiliteringsudfordringer
→ Opsporing og rekruttering

→ ”Havde de ikke ringet, var jeg ikke 
kommet” (patient)

→ Fastholdelse
→ Tillidsopbygning og tæt opfølgning
→ Kaos-håndtering og forenkling

→ Afslutning og udslusning
→ Social afhængighed og få 
alternativer efter 
rehabiliteringsforløbet

→ Inklusion?



Inklusion – hvordan?

→ Afdække og erkende/anerkende karakteren 
af målgruppens sammensatte og 
individuelle behov 

→ …samt de ressourcer, der skal til at 
imødekomme dem. 

→ Tæt og tålmodig følgeskab og opfølgning

→ Øget opmærksomhed på og indsats i 
forhold de strukturelle, institutionelle 
og tids-organisatoriske barrierer for 
inklusion

→ Styrke  videndeling, dialog, og 
samarbejdsrelationer  mellem 
hospitaler/sygehuse og kommunal 
rehabilitering



Tak for opmærksomheden

”Jeg tror, at det, der måske er den 
største hindring for mange af de her 
mennesker, det er vores fordomme i 
forhold til dem og vores – hvad vi 
tror, de har behov for, uden egentlig 
at spørge dem. Og bruge tid på at 
spørge dem”

Altså de her grupper, de har brug for, 
at vi kommer ud til dem. […] Altså, det 
er ikke nok bare at give en pjece….. 
Altså, hvis vi får lov at sige: ”må de 
ringe dig op?”, så er man nået et 
skridt videre.” 



Hvordan får vi inkluderet alle 
målgrupper?

Erfaring fra Gladsaxe Kommune

Ved Kræftkoordinator Pia Jensen



Per



Håndholdt indsats, navigation 
igennem systemerne.

• Proaktiv

• Forudseende

• Tryg relation



Alle professionelle omkring 
borgeren taler sammen og ved 
hvad hinanden gør

• Rundbordssamtaler med/uden borgeren

• Der skabes en mere nuanceret forståelse af 
borgeren

• Klare aftaler



Mød borgeren der hvor de er

• Bruge tid på at finde ud af, hvad der er vigtigt 
for lige netop dette menneske og start der

• Brug tid på at komme forbi alle fordomme



Kaffepause 13.30-13.45



Hvordan kan vi samarbejde på tværs om 

rehabilitering?

Sundhedscenterchef Vibeke Kræmmergaard, 

Aalborg kommune. 

Lægelig chef Dorte Hofland, Tranehaven, Gentofte 

kommune.



Samarbejde på tværs
Kræftrehabilitering i Aalborg Kommune





Kommunal kræftrehabilitering

Sundheds & Kulturforvaltningen

Sygeplejerske

Fysioterapeut Klinisk diætist

Familie & 

beskæftigelse

Socialrådgiver
Sygedagpengehuset

Aktive tilbud

Privat og offentlig 

virksomhed

BORGER

Ældre & 

handicap
Ergoterapi

Træningsenhed

Palliation

Kræftens 

Bekæmpelse
”Sundhed i 

bevægelse”



Samarbejdsaftale

• Systematisk henvisning

• Screening for behovsvurdering

• Palliation

Parter:

Almen praksis

Region

Kommune



Kommunal kræftrehabilitering

Sundhedscenter 

Aalborg

Udskrivningsbrev

Efter 2-4 uger

Efter 3 mdr.Henvisning

Henvendelse
Henvisning



Fra jan. – nov. 2015

308 aktive i forløb 

Rekrutteret fra:

• Borger

• Rådgiver

• Sygehus/GOP

• Egen læge



Tak for opmærksomheden!



Kræftrehabilitering 3-K

Lægelig Chef Tranehaven

Dorte Hofland



•Udvidelse af 3K-samarbejdet inden for genoptræning

•Udgangspunkt i forløbsprogrammet for kræft i forhold til tidlig 

opsporing, rehabilitering og palliation

•Nedsatte en arbejdsgruppe bestående af KB, onkologisk afd, Herlev 

Hosp og de 3 kommuner

VISION:

De tre kommuner ønsker at opkvalificere rehabiliteringsindsatsen til borgere 

med kræft således at borgere med kræft oplever størst mulig tilpasning til et 

aktivt hverdagsliv med eller efter kræftsygdom og behandling. Det kommunale 

rehabiliteringsforløb tænkes iværksat i samarbejde med behandlende 

hospitaler, når kræftdiagnosen er stillet og fortsætte sideløbende med 

behandlings- og/eller kontrolfasen.

Rehabiliteringsindsatsen baseres på et individuelt, helhedsorienteret, målrettet 

og evidensbaseret grundlag med det formål, at borgere med kræft opnår et 

selvstændigt og meningsfuldt liv.

Kræftrehabilitering 3-K



Kræftrehabilitering 3-K 

Incidens (gn. over 5 år):

• Gentofte 443

• Lyngby-Tårbæk 375

• Rudersdal 344

• Samlet antal borgere

1162

Fordelen ved et tværkommunalt 

samarbejde er, at: 

• Der kan opnås et tilstrækkeligt 

befolkningsgrundlag 

• Der kan etableres nødvendige 

holdstørrelser på indsatser

• Der kan ansættes tilstrækkelig 

med kvalificeret personale og 

opnås læring, specielle 

kompetencer

• Deling af viden med øvrige 

kommunale indsatser

• Ovenstående medfører 

økonomiske stordriftsfordele



Kræftrehabilitering 3-K 
Kræftens Bekæmpelse

• Formålet med samarbejdet er, 

at kvalificere kommunernes 

rehabiliteringsindsatser i 

forhold til organisering og 

faglig kvalitet. Kræftens 

Bekæmpelse tilbyder at 

delfinansiere opstart af 

patientuddannelse af 

psykosocial karakter, at 

koordinere frivillige indsats 

både med ”egne” frivillige og 

med kommunernes frivillige 

centre samt at supervisere 

frivillige og tilbyde kommunalt 

ansatte aktører fag relevante 

kurser

Andre samarbejdspartnere

• Der er basis for et tæt 

samarbejde med de 

behandlende hospitaler. 

Samarbejdet skal sikre, at 

borgere med kræft oplever 

forløbet som en 

sammenhængende, målrettet 

og videns- baseret indsats. 

Det anbefales ligeledes, at de 

praktiserende læger indgår i et 

samarbejde og at der gøres en 

indsats for, at de praktiserende 

læger er bekendt med og 

aktivt henviser til 3K-

kræftrehabiliteringsindsatsen. 



Kræftrehabilitering 3-K





Kræftrehabilitering 3-K
Status kræftrehabilitering Gentofte Kommune 2011-2015:

2012         2013       2014      2015

• Antal indgået :                    14               52               140           141

• Diætist:

• Dit Liv:               Afholdt 2 kursus/år med <40 deltagere totalt 3K

• Ud af de 443 nydiagnosticeret kræftpatienter/år får ca 25-30% rehabilitering i 

kommunalt regi mod estimeret 50 %. Enslydende for alle tre kommuner.



Kræftrehabilitering 3-K

Perspektiver:

-Second movers i vores region (6K, Gladsaxe, Egedal, Rødovre, Furesø,

Ballerup og Herlev)

-Kræftrehabilitering og behov og indhold varierer bredt både i forhold til

Diagnose, Prognose mv ( kræftoverlevere, nye behandlingsformer mm)

-Timing og opsporing fortsat en udfordring (både i forhold til hospital

og praktiserende læger og øvrige samarbejdspartnere)

-Ulighed i sundhed og udsatte grupper (socialt udsatte, mænd, personer

med fremmed herkomst samt personer uden for arbejdsmarkedet).

-Viden og forskning - Telerehabiliteringsprojektet BRECOR eks.



Kræftrehabilitering 3-K

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

Lægelig Chef Tranehaven

Dorte Hofland



Workshop. Hvad er de bedste løsninger?

Bordnumre 1-8 går til lokale 20-21

Bordnumre 9-16 går til lokale 22-23

Bordnumre 17-24 går til lokale 26-27

Bordnumre 25-33 går til lokale 28-29



Workshop. Hvad er de bedste løsninger?

Lokale 20-21 bordnumre 1-8

Bo Rix, Chef Dokumentation og udvikling, Kræftens 

Bekæmpelse.

Dorte Hofland, Chef Tranehaven, Gentofte 

kommune.



Workshop. Hvad er de bedste løsninger?

Lokale 22-23 bordnumre 9-16

Ann-Dorthe Zwisler, Professor, Enhed for klinisk 

Forskning og Udvikling, Videncenter for 

Rehabilitering og Palliation.

Pia Jensen, Kræftkoordinator, Gladsaxe kommune. 



Workshop. Hvad er de bedste løsninger? 

Lokale 26-27 bordnumre 17-24

Stine Scheuer, Udviklingskonsulent, Dokumentation 

og udvikling, Kræftens Bekæmpelse.

Jette Vibe-Petersen, Centerchef Center for Kræft og 

Sundhed, Københavns Kommune.

Vibeke Kræmmergaard, Sundhedscenterchef 

Aalborg kommune.



Workshop. Hvad er de bedste løsninger?

Lokale 28-29 bordnumre 25-33

Marie Silbye-Hansen, Konsulent, Social og sundhed, 

KL

Tine Tjørnhøj-Thomsen, Professor, Statens Institut 

for Folkesundhed.



Hvordan får vi inkluderet 

de rette målgrupper?

1. Hvad skal der til for at rekruttere mænd, socialt 

sårbare og personer med anden etnisk baggrund 

til rehabilitering? Tag udgangspunkt i en eller 

flere af målgrupperne.

2. Hvordan fastholdes mænd, socialt sårbare og 

personer med anden etnisk baggrund i et 

rehabiliteringstilbud? Tag udgangspunkt i en 

eller flere af målgrupperne.

3. Hvilke barrierer oplever I i dag i forhold til at få 

inkluderet alle målgrupper?



Hvordan kan vi samarbejde 

på tværs om rehabilitering?

1. Hvordan understøttes samarbejdet om 

rehabilitering mellem afdelinger og enheder i 

kommunen og hvad er fordelene? Hvad er de 

gode eksempler? 

2. Hvordan understøttes samarbejdet mellem 

kommuner? Hvad er de gode eksempler?

3. Hvilke barrierer oplever I i dag i forhold til 

samarbejdet på tværs både internt i kommunen 

og på tværs af kommuner?



• Husk at aflevere navneskilte i kassen i foyeren.



Gåtur og besøg i Enhed for klinisk Forskning 

og Udvikling, Videncenter for rehabilitering 

og palliation.

Adresse: OUH Sygehusenheden i Nyborg, 

Vestergade 17, 5800 Nyborg



Program

10.15-10.35 Hvad er god rehabilitering for kræftpatienter?
Professor Ann-Dorthe Zwisler, Enhed for klinisk Forskning og 
Udvikling, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

10.35-11.20 Hvordan får vi styrket henvisningen af 
kræftpatienter til kommunal rehabilitering?
Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, 
Rigshospitalet. Sundhedskonsulent Lene Paaske, Greve 
kommune. Lektor, ph.d. Dorte Gilså Hansen, 
Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet.

11.20-12.00 Lad dig inspirere. Besøg på posterudstillingen. 
Professor Ann-Dorthe Zwisler

12.00-12.45 Frokost.

12.45-13.30 Hvordan får vi inkluderet de rette målgrupper?
Professor Tine Tjørnhøj-Thomsen, Statens Institut for 
Folkesundhed, centerchef Jette Vibe-Petersen, Center for 
Kræft og Sundhed, Københavns Kommune og 
kræftkoordinator Pia Jensen, Gladsaxe kommune



Program

13.30-13.45 Kaffepause

13.45-14.15 Hvordan kan vi samarbejde på tværs om 
rehabilitering?
Sundhedscenterchef Vibeke Kræmmergaard, Aalborg 
kommune og lægelig chef Dorte Hofland, Tranehaven, 
Gentofte kommune.

14.25-15.30 Workshop. Hvad er de bedste løsninger?

15.30-16.00 Gåtur og besøg i Enhed for klinisk Forskning og 
Udvikling, Videncenter for Rehabilitering og 
Palliation.

16.00-16.30 Åbning af Enhed for Enhed for klinisk Forskning 
og Udvikling, Videncenter for Rehabilitering og 
Palliation. Hvad er planerne?
Professor Ann-Dorthe Zwisler.


