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Side 1 

Min Hjernetumor-handlingsplan 

Efter diagnosen ”Hjernetumor” bliver man chokeret over de alvorlige udsigter, og man er i perioder handlingslammet. I denne fase er det vigtigt at 
skabe sig et overblik over, hvad sygdommen kan føre med sig, og hvad man som patient og nærmeste pårørende kan gøre på kort og lidt længere sigt. 

Efterfølgende oversigt skal ses som inspiration til at håndtere en del af de nye problemstillinger, og den er lavet som en skabelon til at du/I kan lave 
jeres egen handlingsplan. Fodnoterne giver ekstra forklaring og gode råd til nogle af punkterne. 

Hvad Relevant  
     nu ? 

Hvem Kontaktinfo Hvornår Udført 

Kontaktlæge1 (ofte en neurolog).      
Kontaktsygeplejerske.      
Behandlende læge (onkolog/kirurg).      
Er der udpeget en forløbskoordinator2 ?      
Er der stillet en diagnose ?      
Er der lavet en behandlingsplan ?      
Kender I de aktuelle risici ved den 
anbefalede behandling3 ? 

     

Føler I behov for at en anden læge 
vurderer den anbefalede behandling 
(Second Opinion)4 ? 

     

Kommunikation (og besøgskoordinering) 
med familie, venner og bekendte.5 

     

Psykisk støtte for patient og nærmeste  Kontakt en konsulent hos Kræftens    

                                                           
1 De fleste neurologiske afdelinger tilstræber at den enkelte patient er tilknyttet en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske, som kender patienten og det giver 
større tryghed i udredningsforløbet:  http://www.regionshospitalet-viborg.dk/afdelinger/neurologisk+afdeling/neurologisk+ambulatorium/kontaktpersoner 
2 I den nyeste lovgivning er der lagt op til, at patienten skal være tilknyttet en forløbskoordinator, da det kan være meget krævende at navigere rundt mellem flere 
afdelinger og hospitaler. http://www.b.dk/danmark/ny-garanti-til-kraeftpatienter fortæller mere om baggrunden for ordningen. 
3 Det er vigtigt at få den behandlende læge til at beskrive de aktuelle risici så konkret som muligt, da disse er vigtige for jeres beslutninger mht. den anbefalede 
behandling. I kan bede om en udskrift af journalerne (Journalindsigt). Journalindsigt via www.sundhed.dk og log-on med Nem ID er ved at blive etableret i nogle 
regioner. 
4 Egen læge eller patienten kan anmode om Second Opinion fra et andet hospital i Danmark. Følg op på dette, da det kan tage noget tid, og da tiden kan være kritisk i 
forhold til sygdommen og den anbefalede behandling. 
5 Hvis man har begrænset overskud eller en stor familie og/eller en stor vennekreds, så kan noget af dette arbejde uddelegeres til nogle få nærtstående personer 
eller man kan med rimelige intervaller sende en enslydende e-mail til familie og venner. 

http://www.regionshospitalet-viborg.dk/afdelinger/neurologisk+afdeling/neurologisk+ambulatorium/kontaktpersoner
http://www.b.dk/danmark/ny-garanti-til-kraeftpatienter
http://www.sundhed.dk/
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pårørende. 
 

Bekæmpelse eller få en henvisning til 
en psykolog6. 

Psykisk støtte for børn og unge i den 
ramte familie.  

 Kontakt Kræftens Bekæmpelse. De har 
børn og unge samtale grupper mm. 

   

Vil sygdommen påvirke job og økonomi ?  Kontakt Socialrådgiver7 på sygehuset 
eller i bopælskommunen. 

   

Forsikringsdækninger8 skal kontrolleres  Socialrådgiver, eget forsikringsselskab 
og evt. ordninger via jobbet. 

   

Har du/I brug for faglig vejledning og 
måske en bisidder9 til samtaler på 
hospital eller til møder og dialog med 
kommunen ? 

 Kontakt fx Kræftens Bekæmpelse, 
Dansk Handicap Forbund eller 
Hjerneskadeforeningen. 

   

Genoptræning på hospitalet.  Fysio-&/ergoterapeut på hospitalet, 
som laver en genoptræningsplan. 

   

Hjælpemidler fra hospitalet.  Afdelingen bestiller via 
hjælpemiddelcentralen 

   

Genoptræning i kommunalt regi.10  Fysio-&/ergoterapeut hos kommunen, 
som følger genoptræningsplanen fra 
hospitalet. 

   

Er der behov for hjælpemidler fra 
kommunen? 11 

 Plejepersonalet på sygehuset kan 
kontakte kommunen vedr. dette.  
Efter udskrivning fra sygehuset er det 
kommunen man skal kontakte for 

   

                                                           
6 Efter en diagnose med kritisk sygdom kan den behandlende læge henvise til et antal konsultationer hos en psykolog. 
7 Det er vigtigt at få taget hul på disse afklaringer, da en hjernetumor kan have alvorlige konsekvenser på de fysiske og kognitive evner, og da det kan tage nogle dage 
at komme i kontakt med den rette socialrådgiver. Mange kommuner tildeler socialrådgiver efter hvornår man har fødselsdag i måneden, fx kan en socialrådgiver 
være konsulent for borgere, der er født i intervallet fra den 1. til den 7. i måneden. Parallelt med dette kan en uafhængig bankmægler være en god rådgiver i 
forbindelse med kontrol af økonomien og eventuelle nødvendige ændringer samt kontrol af gældende forsikringer. 
8 Det er vigtigt at kontrollere sine forsikringer for aktuel dækning samt om der er engangsudbetalinger ved kritisk sygdom. 
9 Et medlemskab af en af disse foreninger betyder at man kan få uvurderlig, faglig assistance til samtaler og korrespondance med kommunen og evt. med 
hospitalerne. www.cancer.dk  http://danskhandicapforbund.dk/  http://www.hjerneskadeforeningen.dk/   
Serviceloven er indviklet, sagsbehandlingen er ofte langsom og man kan ikke få bevilget støtte eller hjælp med tilbagevirkende kraft, så det er derfor vigtigt at starte 
afklaringen af dette hurtigst muligt. 
10 Hvis genoptræningen skal fortsætte i kommunalt regi, så er det vigtigt at der er sendt en genoptræningsplan til kommunens genoptræningsenhed inden 
udskrivning fra hospitalet, da kommunen skal have tid til at koordinere indsatsen og skaffe eventuelle hjælpemidler. 
11 Nogle hjælpemidler kræver lægeordinering, og visse hjælpemidler har en lang bevillings- og leveringstid. 

http://www.cancer.dk/
http://danskhandicapforbund.dk/
http://www.hjerneskadeforeningen.dk/
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hjælpemidler. 
Er der behov for ledsagelse efter 
udskrivning fra hospitalet?12 

 Kontakt Socialrådgiver på sygehuset 
eller i bopælskommunen. 

   

Vil sygdommen senere kræve tilsyn, 
overvågning og / eller pleje i hjemmet13 ? 

 Koordineres normalt mellem 
plejepersonalet & terapeuterne på 
sygehuset og hjemmeplejen i 
kommunen. Visitering via kommunens 
visitator. 

   

Er der opstået væsentlige udgifter som 
følge af patientens funktionsnedsættel-
ser ? 

 Der kan via kommunens visitator 
søges om merudgifter for voksne iht. 
Servicelovens §100.14  

   

Er der behov for plejeorlov for nærmeste 
pårørende og/eller hjælp via en BPA 
ordning15 ? 

 Kontakt Socialrådgiver og visitator i 
bopælskommunen. 

   

Er der behov for hjælp i dialogen med de 
offentlige myndigheder?16 

 Kontakt Socialrådgiver på sygehuset 
eller i bopælskommunen. 

   

Testamente17 og ”Min sidste vilje”.  Advokat, rådgiver, præst, bedemand.    

                                                           
12 I de tilfælde, hvor den handicappede har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og har behov for ledsagelse til selvvalgte aktiviteter, så kan 
man søge om 15 timers ledsagelse om måneden iht. Servicelovens §97. Se mere på http://www.dukh.dk/hjelp-til-selvhjelp/ledsagelse 
13 Kommunen har ”Oplysningspligt”, og det betyder at kommunens socialrådgiver eller visitator skal oplyse hvilke ydelser og hjælp (tilsyn, overvågning og / eller pleje 
samt aflastning af ægtefælle) man er berettiget til i den aktuelle situation i forhold til lovgivningen. Bed om at få skriftligt svar, da dette er et indviklet område. 
14 Denne paragraf indeholder en del uklarheder og følgende link giver en god forklaring og flere tips til ansøgningsprocessen: 
http://www.rcfm.dk/fileadmin/rcfm_filer/dokumenter/Vejledninger/Merudgifter/MerudgifterParagraf100.pdf  
15 Reglerne om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) blev udvidet i 2008, og det fungerer lidt forskelligt i kommunerne. Hvis der er behov for mere end ca. 20 
timers hjemmehjælp per uge, så kan hele eller dele af hjemmehjælpen ofte konverteres til en BPA ordning. Ved en BPA ordning bevilger kommunen et antal timer 
per uge, og man må så selv ansætte den ønskede hjælp inden for de aftalte rammer. Arbejdsgiveransvaret kan man uddelegere til en nærtstående, et privat firma 
eller en forening (Servicelovens §96). Se mere på http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/sou/bilag/58/908995.pdf 
I særlige tilfælde, hvor den handicappede ikke kan være arbejdsleder, kan denne rolle uddelegeres til en nærtstående (Servicelovens §95). Se afsnit 17 i 
http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/sou/bilag/58/908995.pdf 
16 I de tilfælde, hvor den handicappede har en væsentlig funktionsnedsættelse og ikke kan overskue egen situation (fx har behov for ledsagelse til ikke selvvalgte 
aktiviteter som undersøgelser, lægebesøg og lignende og fx ikke magter dialogen med de offentlige myndigheder), så kan man søge om Socialpædagogisk støtte til 
dette eller lignende formål via Servicelovens §85. Se mere på (http://www.hjernekassen.dk/admin/write/files/Fil462_Socialp%C3%A6dagogisk%20bistand%20-
%20artikel%20af%20Eva%20Holl%C3%A6nder.pdf ) 
17 Husk at et testamente kun er gyldigt, hvis det er registreret hos en Notar! http://www.domstol.dk/saadangoerdu/notar/Pages/default.aspx   
Eksempel på ”Min sidste vilje”: http://www.blanketkiosken.dk/products/min-sidste-vilje-de-praktiske-oensker-i-forbindelse-med-egen-begravelse-gravsted-
mm?gclid=CMO77r3ZjqsCFQi-zAodlH_Y9g  Inspiration til de svære beslutninger: http://www.livogdoed.dk/Files/Billeder/Foldere/Når-livet-slutter-2010.pdf 

http://www.dukh.dk/hjelp-til-selvhjelp/ledsagelse
http://www.rcfm.dk/fileadmin/rcfm_filer/dokumenter/Vejledninger/Merudgifter/MerudgifterParagraf100.pdf
http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/sou/bilag/58/908995.pdf
http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/sou/bilag/58/908995.pdf
http://www.hjernekassen.dk/admin/write/files/Fil462_Socialp%C3%A6dagogisk%20bistand%20-%20artikel%20af%20Eva%20Holl%C3%A6nder.pdf
http://www.hjernekassen.dk/admin/write/files/Fil462_Socialp%C3%A6dagogisk%20bistand%20-%20artikel%20af%20Eva%20Holl%C3%A6nder.pdf
http://www.domstol.dk/saadangoerdu/notar/Pages/default.aspx
http://www.blanketkiosken.dk/products/min-sidste-vilje-de-praktiske-oensker-i-forbindelse-med-egen-begravelse-gravsted-mm?gclid=CMO77r3ZjqsCFQi-zAodlH_Y9g
http://www.blanketkiosken.dk/products/min-sidste-vilje-de-praktiske-oensker-i-forbindelse-med-egen-begravelse-gravsted-mm?gclid=CMO77r3ZjqsCFQi-zAodlH_Y9g
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Oversigten er udarbejdet i august 2011 af Jørn Andersen, kontaktperson for Hjernetumornetværket i den jyske del af Region Syddanmark. 

Find mere på DUKHs hjemmeside: http://www.dukh.dk/hjelp-til-selvhjelp/sagsbehandlingsregler/dukh-10-gode-rad-til-borgeren 

PS: Set i bakspejlet kunne vi med fordel have brugt en del af ventetiden under det første udredningsforløb i hospitalssystemet i 2005 til at melde os ind 
i en relevant patientforening, få undersøgt vore forsikringsforhold mm og tage kontakt til en socialrådgiver på sygehuset og hos kommunen.  

 

http://www.dukh.dk/hjelp-til-selvhjelp/sagsbehandlingsregler/dukh-10-gode-rad-til-borgeren

