
 
 

 

 

Dokumentation & Kvalitet | Kræftens Bekæmpelse 

 

 

Kvalitetsdata til kræftpatienter 
 

– en afdækning af kræftpatienters behov og præferencer 
for kvalitetsdata i forbindelse med kræftforløb 

 

 



Side | 1  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kvalitetsdata til kræftpatienter 
En afdækning af patienters behov og præferencer for kvalitetsdata i forbindelse med kræft-
forløb 
   
Kræftens Bekæmpelse 
Dokumentation & Kvalitet 
Strandboulevarden 49 
DK-2100 København Ø 
Tlf. 3525 7500 
www.cancer.dk 
 
Forfatter:  
Johan Lerbech Vinther, sundhedsfaglig konsulent, projektleder 

 
Tak til overlæge og områdechef Henriette Lipczak og studentermedhjælper Thomas Rahbek 
for bidrag til proces og rapport.  
 
 
Sprog: dansk 
Version: 1 
Versionsdato: oktober 2016 
ISBN: 987-87-7064-306-1 
 
 
Elektronisk udgave af rapporten kan findes på www.cancer.dk/rapporter 
 
Udgivet af Kræftens Bekæmpelse, oktober 2016. 

 
Forside: Kræftens Bekæmpelse  



Side | 2 

 

FORORD 
 

Data er en vigtig forudsætning for at forbedre kvalitet og sikre sammenhæng i kræftpatienters 
forløb – både i forhold til det konkrete udviklingsarbejde, men også i forhold til en mere generel 
åbenhed og synlighed om sundhedsvæsenets ydelser. I takt med den stigende digitalisering 
af sundhedsvæsenet stiger datamængden, men det kræver omtanke og viden at sikre et rele-
vant og validt kræftdatagrundlag i Danmark og understøtte anvendelsen af data. 
 
Sundhedsdata er et aktuelt tema på den sundhedspolitiske dagsorden. Danske Regioner ud-
arbejdede i 2015 en national handleplan for Bedre brug af sundhedsdata, og regeringen har 
senest med Kræftplan IV afsat midler til Bedre brug af data til forskning og kvalitetsudvikling 
på kræftområdet. Af sidstnævnte fremgår det, at danske kræftpatienters adgang til viden om 
egen sygdom og behandlingsmuligheder skal forbedres, så patienterne nemt kan finde den 
information, de ønsker om deres forløb.  
 
Intentionerne er gode, men viden om kræftpatienters behov og præferencer i forhold til kvali-
tetsdata fra det danske sundhedsvæsen er i dag begrænset. Internationale erfaringer viser 
imidlertid, at offentliggørelse af kvalitetsoplysninger til kræftpatienter er kompleks, bl.a. fordi 
kræftpatienter har forskellige forudsætninger for at forstå information og ikke har ens behov. 
 
Dette arbejde retter opmærksomheden mod kræftpatienters behov for data om behandlings-
muligheder og -kvalitet i kræftforløb. Arbejdet indgår i udviklingen af en ny national cancerda-
taplatform i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Sundheds- og Ældreministeriet, 
Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner og sammenslutningen af Danske Multidisciplinære 
Cancer Grupper (DMCG.dk). Rapporten bidrager med konkrete anbefalinger til det videre ar-
bejde med cancerdataplatformen, som på sigt skal understøtte bedre oplevelser og resultater 
på kræftområdet via øget gennemsigtighed og patient-empowerment i kræftbehandlingen.  
 
 
København, oktober 2016 
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SAMMENFATNING 
 

Kræftens Bekæmpelse afdækker i denne rapport patienters og pårørendes behov for kvalitets-
data i forbindelse med kræftforløb og ønsker til formidling af kvalitetsdata (boks 1). Rapporten 
skitserer generelle såvel som specifikke udfordringer forbundet med at definere og formidle 
kvalitetsdata til kræftpatienter og diskuterer konkrete tiltag til at imødekomme udfordringerne. 

 
Rapporten bidrager med viden, der kan understøtte, at kræftpatienter og pårørende får me-
ningsfuld adgang til relevant data om kræftindsatsen i sundhedsvæsenet. Ambitionen er, at 
rapporten bidrager til den sundhedspolitiske dagsorden, hvor transparens og synlighed er to 
centrale nøgleord i forhold til kvalitetsdata. 
 
Dette indledende kapitel sammenfatter rapportens baggrund, formål, resultater og diskussion 
samt de afledte implikationer for udviklingsarbejdet i Kræftpatientoverblik-projektet.  
 

 

Rapportens målgruppe 
Målgruppen for denne rapport er fortrinsvis Kræftens Bekæmpelse samt de øvrige samar-
bejdspartnere i Kræftpatientoverblikket, herunder Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Re-
gioner, Regionernes og Kommunernes Kvalitetsprogram (RKKP) og sammenslutningen af 
Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk). Derudover er målgruppen de aktører, 
som er involveret i at fremme kræftpatienters adgang til og brug af kvalitetsdata i forbindelse 
med sygdomsforløb. 

 
BAGGRUND OG FORMÅL 
Kræftens Bekæmpelse har fokus på at understøtte datadrevet kvalitetsudvikling og på at for-
bedre kvalitet og sammenhæng i kræftbehandling og i patienters kræftforløb. Denne ambition 
følger initiativer, som er i gang i sundhedsvæsenet, hvor en central målsætning er at sikre 
mere systematisk brug af sundhedsdata for at skabe større synlighed i og om kvaliteten i sund-
hedsvæsenets behandlingsresultater (2). Det påpeges desuden i en nyligt offentliggjort hand-
leplan fra Danske Regioner, at en vigtig ambition i sundhedsvæsenet er, at patienter fremad-
rettet skal bruge kvalitetsdata i højere grad, end det er tilfældet i dag (3). 
 
For at realisere disse målsætninger og ambitioner vil Kræftens Bekæmpelse udvikle en can-
cerdataplatform, som skal sikre bedre adgang til relevant kvalitetsinformation for såvel forskere 
som kræftpatienter og pårørende. Dataplatformen vil med få klik give kræftpatienter og pårø-
rende adgang til relevant information i en letforståelig visningsflade. Dataplatformens funda-
ment består af en udbygning af det eksisterende Cancerregister, der indeholder oplysninger 
om alle nye kræfttilfælde i Danmark (4). Cancerregisteret skal i første omgang suppleres med 
data fra Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre, herunder CPR-registeret, Døds-
årsagsregisteret, Landspatientregisteret (LPR) og Landsregister for Patologi. Derudover vil 
data fra kliniske kræftdatabaser blive inkluderet i dataplatformen. 
 
Indledende litteratursøgninger har vist, at der er meget begrænset viden om patienters – og til 
dels pårørendes – behov for kvalitetsinformation i kræftbehandlingen (5). I dansk kontekst er 

Boks 1. Kvalitetsdata – hvad er det? 
 

I rapporten benyttes begrebet kvalitetsdata om oplysninger, der beskriver kvaliteten i kræft-
behandlingen. Kvalitetsdata forstås som en undergruppe til sundhedsdata, som ifølge Sund-
heds- og Ældreministeriet (1) er defineret som:  
 

”… helbredsoplysninger, der registreres i den daglige behandling og pleje af patienter i det 
danske sundhedsvæsen (…) og samles i patientjournaler og i en række forskellige registre 
og biobanker i Danmark, eks. Landspatientregisteret, Cancerregisteret og mange flere”. 
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det tilmed ikke tidligere undersøgt hvilke kvalitetsdata der har værdi for kræftpatienter, og hvor-
dan kræftpatienter foretrækker, at data præsenteres.  
 
Vi ved desuden kun ganske lidt om, hvordan patienter bruger kvalitetsdata. Kvalitetsdata er i 
dag tilgængelige for patienter på bl.a. sundhed.dk og esundhed.dk, men brugervenligheden er 
tidligere blevet kritiseret i en brugerundersøgelse (6). I 2015 foretog Sundhedsdatastyrelsen 
en undersøgelse, som viste at blot 9 % kender til sundhed.dk, og færre end 5 % har besøgt 
hjemmesiden (7).  
 

Formål 
Rapporten beskriver et udviklingsprojekt, hvis formål har direkte relation til udviklingen af Kræf-
tens Bekæmpelses nye dataplatform. De overordnede formål med projektet er: 
 

 At afdække patienters og pårørendes behov for kvalitetsdata i kræftforløb 
 At afdække patienters og pårørendes præferencer for formidling af kvalitetsdata 

 

Rapporten vil også identificere muligheder og udfordringer forbundet med at formidle kvalitets-
data til patienter i kræftforløb. Der er tale om en afdækning og ikke en kortlægning, da rappor-
ten er en indledende del af et større udviklingsarbejde. 
 
Et sekundært fokus i rapporten er beskrevet i følgende delmål: 
 

 At afdække hvilke faktorer, der er vigtige for patienter ved valg af behandlingssted 
 At afdække patienters behov for medindflydelse ved valg af behandlingssted.  

 

Hensigten er således sekundært at identificere og diskutere udfordringer, som sundhedsvæ-
senets initiativer omkring Frit sygehusvalg står overfor (8). 
 

Boks 2. Rapportens definition og brug af kræftpatienter og pårørende 
I rapporten defineres kræftpatienter som personer, der har eller har haft en kræftsygdom. 
Pårørende forstås som børn, partner eller forældre til personer, der har eller har haft kræft.  
 
Som udgangspunkt omtales de to patientgrupper i rapporten som kræftpatienter og vil kun 
blive nævnt adskilt i tilfælde af forskelle, f.eks. ved forskellige behov for kvalitetsdata. 
 

 
MATERIALE OG METODE 
Det empiriske grundlag i rapporten bygger på tre undersøgelser, heraf to kvalitative og én 
kvantitativ. I alt indgår oplysninger fra 599 kræftpatienter og pårørende til kræftpatienter. 
 
Kræftpatienter, der deltager i de to kvalitative undersøgelser, er mindst 18 år, har eller har haft 
kræft og er bosat i Region Hovedstaden. Pårørende er mindst 18 år, har eller har haft en 
forælder eller partner med kræft og er bosat i Region Hovedstaden.  
 
I den kvantitative undersøgelse er patienter og pårørende medlemmer af brugerpanelet i Kræf-
tens Bekæmpelse og har selv eller er pårørende til en person, der har modtaget kræftbehand-
ling i perioden 2009-2016. 
 
I forbindelse med den første undersøgelse er der foretaget i alt 15 semistrukturerede person-
lige interviews a 60 minutter med ni kræftpatienter og seks pårørende (bilag 1). Kræftpatien-
terne er i alderen 33-70 år, mens pårørende er i alderen 21-70 år. I alt indgår ti kvinder og fem 
mænd i undersøgelsen.  
 

I rapportens anden undersøgelse, som er en survey-undersøgelse, indgår oplysninger fra 579 
kræftpatienter og pårørende (bilag 2).  
I den sidste undersøgelse er der foretaget tre fokusgruppeinterviews med i alt otte kræftpati-
enter og fire pårørende (bilag 3). Kræftpatienterne er i alderen 33-67 år, mens de pårørende 
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er i alderen 21-55 år. I alt indgår ni kvinder og tre mænd i undersøgelsen, der tog udgangspunkt 
i et eksempel, som viser mulige kvalitetsdata fra forskellige behandlingssteder (se boks 3). 
 

Boks 3. Definition og anvendelse af sammenligningsmodulet 
I undersøgelse 3 blev informanterne præsenteret for et eksempel, der viser kvalitetsdata for 
flere behandlingssteder. I rapporten kaldes dette for et sammenligningsmodul, fordi der er 
mulighed for at sammenligne forskellige kvalitetsdata mellem udvalgte behandlingssteder 
og derved se, hvor kvaliteten i kræftbehandlingen er bedst og ringest. 
 
Sammenligningsmodulet er tænkt som et redskab til patienter og pårørende for at blive mere 
oplyst om behandlingsmuligheder og -kvalitet i kræftbehandlingen i Danmark. 
 
I bilag 7 er der præsenteret tre sammenligningsmoduler, som er vist i undersøgelsen. 
 

 
RESULTATER 
Personlige interviews – undersøgelse 1 
Den første undersøgelse er eksplorativ og giver indsigt i følgende tre temaer: 

 Behov for kvalitetsdata 

 Betydning af kvalitetsdata 

 Søgning af kvalitetsdata på internettet. 
 

I tekstboksen herunder er de centrale fund fra de personlige interviews sammenfattet. Mere 
uddybende fund og citater fra patienter og pårørende findes i hovedrapporten fra side 31. Ka-
rakteristik af undersøgelsens 15 deltagere og interviewguiden findes i bilag 1 og 4. 
 

Resultater fra undersøgelse 1 
 

Hvad 
 Patienter efterspørger informationer om overlevelse, fejl/komplikationer, senføl-

ger/tilbagefald, ventetider, genindlæggelse, reoperation. 
 

Hvorfor 
 Kvalitetsdata giver bl.a. patienter tryghed, ro og afklaring. 

 

Hvordan 
 Nogle patienter har kun behov for at få informationen mundtligt, mens andre patien-

ter også foretrækker at få informationen skriftligt.  
 Nogle patienter har meget lidt eller intet behov for information om kvalitet og søger 

oftest ikke selvstændigt efter information. En anden gruppe foretrækker at få mest 
mulig information og søger oftest aktivt efter det selv.  

 

Hvornår 
 Mange patienter foretrækker kvalitetsdata i tiden, lige efter diagnosen stilles, mens 

få patienter ønsker at blive oplyst ved selve diagnosesamtalen. 
 Inden behandlingsforløbet påbegyndes, efterspørger patienter information om over-

levelse, ventetider, fejl/komplikationer, genindlæggelse, reoperation. 
 I løbet af behandlingsforløbet, især i slutningen, efterspørger patienter information 

om overlevelse, senfølger/tilbagefald, følgesygdomme. 
 

Hvem 
 Patienter under 50 år har generelt størst behov for kvalitetsdata. Patienter under 50 

år er oftest informationssøgende og italesætter i højere grad end ældre patienter 
egne behov for information overfor lægen. 
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Survey-undersøgelse – undersøgelse 2 
Rapportens anden undersøgelse afdækker følgende to temaer: 

 Patienters og pårørendes oplevelse af kvalitetsdata i kræftforløbet 
 Patienters og pårørendes behov for oplysninger fra andre patienter i kræftforløbet  

 
Tekstboksen herunder sammenfatter de centrale resultater fra survey-undersøgelsen. Mere 
uddybende resultater og figurer og tabeller findes i hovedrapporten fra side 35. Karakteristik 
af undersøgelsens 579 deltagere og spørgeskemaundersøgelsen findes i bilag 2 og 5. 
 

Resultater fra undersøgelse 2 
 

Oplevelse af kvalitetsdata i kræftforløb 
Generelt: 

 Størstedelen (97 %) af patienterne synes kvalitetsdata er relevant.  
 Mange patienter (69 %) oplever informationen i kræftforløb som utilstrækkelig.  
 Hver anden (47 %) patient synes, at information om senfølger er utilstrækkelig, og 

ca. hver tredje (34 %) oplever, at information om fejl/komplikationer er utilstrækkelig. 
 

Specifikt: 
 Kvinder oplever i højere grad end mænd, at information er utilstrækkelig. 
 Personer under 50 år oplever i højere grad end ældre patienter, at information er 

utilstrækkelig. 
 Personer med mellemlange og videregående uddannelser oplever i højere grad end 

personer med kort uddannelse, at informationen er utilstrækkelig. 

 
Behov for oplysninger fra andre patienter i kræftforløb 
Andre patienters tilfredshed og oplevelse med behandlingsforløb (PREM)1 
Generelt:  

 Tre ud af fire patienter synes, at oplysninger om andre patienters oplevelse af kom-
munikationen på sygehuset i forbindelse med behandlingsforløb er meget relevant. 

 Tre ud af fire patienter mener, at det er meget relevant at vide, hvordan andre pati-
enter føler sig inddraget, informeret og respekteret på sygehuset 

 

Specifikt: 
 Kvinder mener i højere grad end mænd, at PREM-oplysninger er meget relevante. 
 Personer over 50 år mener i højere grad end personer under 50 år, at PREM er 

meget relevant, især oplysninger om kvalitet og kommunikation. 
 

Andre patienters vurdering af eget helbred som resultat af behandling (PROM)2 
Generelt: 

 To ud af tre patienter mener, at oplysninger om andre patienters vurdering af eget 
helbred (68 %) og livskvalitet (68 %) er meget relevante. 

 

Specifikt: 
 Mænd mener i højere grad end kvinder, at oplysninger om PROM er meget rele-

vante. 
 Personer med mellemlange og videregående uddannelser mener i højere grad end 

personer med kort uddannelse, at PROM er relevant. 
 

 
  

                                            
1 PREM (Patient Reported Experienced Measures) bruges som betegnelse for patienters selvrapporterede oplys-
ninger om deres tilfredshed og oplevelse med diverse forhold i forbindelse med behandlingsforløbet. 
2 PROM (Patient Reported Outcome Measures) bruges som betegnelse for patienters selvrapporterede oplysnin-
ger om deres vurdering af helbred og funktionsevne som et resultat af deres kræftbehandling. 
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Fokusgruppeinterviews – undersøgelse 3 
I den sidste undersøgelse bliver følgende tre temaer afdækket: 

 Prioritering af behov og præferencer for formidling af kvalitetsdata generelt  
 Prioritering af behov og præferencer for formidling af kvalitetsdata i forbindelse med 

valg af behandlingssted 
 Søgning af kvalitetsdata på internettet. 

 
I tekstboksen herunder er de centrale fund fra fokusgruppeinterviewene sammenfattet. Mere 
uddybende fund og citater fra patienter og pårørende findes i hovedrapporten fra side 40, mens 
en karakteristik af undersøgelsens 12 deltagere, interviewguide samt eksempler på sammen-
ligningsmodulerne vist i undersøgelsen findes i bilag 3, 6 og 7. 
 

Resultater fra undersøgelse 3 
 

Kvalitetsdata generelt 
Prioritering 

 Information om overlevelse, senfølger/tilbagefald og fejl/komplikationer er det vig-
tigste at blive oplyst om for kræftpatienter i forbindelse med kræftforløb.  

 For yngre patienter (under 50 år) er kvalitetsdata på overlevelse vigtigst. 
 For ældre patienter er kvalitetsdata på senfølger/tilbagefald vigtigst. 
 Kvalitetsdata på ventetider er mere vigtige for pårørende end patienter. 

 

Formidling 
 Positivt: Data skal fokusere på positive aspekter 
 Enkelt: Data skal præsenteres enkelt, læsevenligt og overskueligt. 
 Specifikt: Data skal tilpasses patientens alder, køn, kræfttype mm. 
 Forklaring og guider: Data skal suppleres med tekst for at undgå misfortolkninger og 

skal kunne forstås uden forforståelse. 
 Visuelt: Farver er vigtige for forståelsen. 
 Anvendelse: Data kan støtte patienten og være udgangspunkt for dialog med lægen. 

 
Kvalitetsdata i forbindelse med valg af behandlingssted 
Prioritering 

 Kvalitet (overlevelse og ekspertise) er den vigtigste parameter for patienter ved valg 
af behandlingssted, mens afstand til behandlingssted og ventetid til behandling er 
andre meget afgørende forhold. 

 I forbindelse med valg af behandlingssted er det også vigtigt med sammenhæng i 
forløbet med fast personale, eller at behandlinger sker på samme behandlingssted. 

 

Formidling: 
 Hvorfor: Patienter synes det er en rigtig god idé med et sammenligningsmodul, fordi 

det er informativt og giver en følelse af medbestemmelse i behandlingsforløbet. 
 Hvad: Patienter efterspørger funktioner, der højner gennemsigtighed og forståelsen, 

f.eks. scroll down-funktion, der sikrer overskuelighed og gør det muligt at få detalje-
rede oplysninger om relevante kvalitetsdata. Patienter efterspørger brug af farver, 
der differentierer kvalitetsdata og sikrer overskuelighed, bl.a. ved at rangere behand-
lingssteder med bedst og ringest kvalitet med grøn og rød farve, da det letter forstå-
elsen.  

 Hvornår: Modulet kan bruges i starten af forløbet til at oplyse om behandlingssteder. 
Modulet har især berettigelse efter den initiale behandling, hvor patienterne oplever 
at have mere overskud til at benytte og undersøge modulet nærmere. 

 Hvordan: Modulet støtter patientens forberedelse inden dialogen med lægen, men 
har også potentiale til at være behovs- og værdiafklarende i dialogen med lægen. 
Patienter efterspørger, at lægerne aktivt henviser patienten til modulet og gør op-
mærksom på sammenligningsmodulets formål og anvendelse. 
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DISKUSSION 
Kvalitetsdata har de senere år været på den sundhedspolitiske dagsorden som led i at udvikle 
og forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet. Senest er der udarbejdet en handleplan for bedre 
brug af kvalitetsdata (3), ligesom der er udpeget nye nationale kvalitetsmål (9). Bemærkelses-
værdigt er det dog, at der i dansk kontekst endnu ikke er blevet afdækket eller undersøgt 
kræftpatienters behov for kvalitetsdata.  
 

Der er med andre ord i dag meget begrænset viden om, hvad patienter efterspørger af kvali-
tetsdata, og hvordan de foretrækker, at de bliver præsenteret (5). Rapportens afdækning af 
dette er relevant for udviklingen af den ny cancerdataplatform og for den igangværende proces 
med at forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet via bedre brug af kvalitetsdata. 
 

I rapportens undersøgelser har det først og fremmest været vigtigt at afdække, hvorvidt pati-
enter efterspørger kvalitetsdata for at undersøge potentialet i en patientrettet dataplatform på 
kræftområdet. 
  

Vil patienter have kvalitetsdata? 
Patienter efterspørger kvalitetsdata, men de kvalitative undersøgelser har vist, at der er meto-
diske og praktiske udfordringer ved at undersøge, hvorvidt patienter vil have kvalitetsdata. 
 

Mange patienter har svært ved at forholde sig til relevansen af kvalitetsdata, fordi meget få 
kender til eller har benyttet sig af det i eget kræftforløb. Det er med andre ord svært at udtrykke 
behov for noget, man ikke har kendskab til. Resultaterne understøttes af erfaringer fra Dan-
mark, som viser at blot hver tiende patient kender til kvalitetsdata (7), mens tilsvarende inter-
nationale erfaringer (3) bekræfter udfordringer med at undersøge patienters behov for kvali-
tetsdata på nuværende tidspunkt. 
 

I de kvalitative interviews er der imidlertid stærke indikationer på, at der er sammenhæng mel-
lem den rolle, som patienter påtager sig i kræftforløbet og behovet for kvalitetsdata. Tenden-
serne understøttes flere steder i litteraturen (5,10,11), hvilket foreslår at patienter inddeles i to 
patienttyper: den aktive patient og den passive modtagere. 
 
Aktive patienter er kategoriseret ved ofte at være meget interesseret i kvalitetsdata og aktivt i 
forløbet at give udtryk for diverse behov overfor sundhedspersonalet. I vidt omfang vil patienter 
i denne kategori inddrages og tages med på råd i beslutningsprocesser. 
 
Patienter anser ikke kvalitetsdata som en primær kilde til information i kræftforløbet, men ud-
trykker i stedet, at det kan være relevant som supplement til den mundtlige information fra 
sundhedspersonalet før og efter konsultationerne. Survey-undersøgelsen peger på, at mange 
patienter oplever at modtage utilstrækkelig information i deres kræftforløb, og det er derfor ikke 
overraskende, at mange patienter efterspørger mere information. 
 
Det fremhæves, at kvalitetsdata er relevant af flere årsager, bl.a. er de med til at give støtte og 
tryghed i forløbet. Derudover kan det være et middel til inddragelse og medbestemmelse og 
kan herigennem give en følelse af kontrol, som mange patienter i varierende omfang efter-
spørger. Fleksibiliteten ved oplysninger på internettet er desuden et stort aktiv for patienter, 
der kan tilgå information i perioder med overskud og undgå det i perioder medmindre overskud. 
Derudover er det en fordel, at kvalitetsdata på internettet ikke forudsætter kontakt til sundheds-
personalet, men kan tilgås nemt og med mulighed for at drøfte oplysningerne alene med på-
rørende eller andre. 
 
Passive modtagere er som udgangspunkt ikke interesserede i kvalitetsdata og foretrækker at 
information kommer fra sundhedspersonalet frem for ad andre veje, f.eks. internettet. Oftest 
italesætter passive modtagere ikke deres behov overfor lægen, bl.a. pga. tillid til lægens ek-
spertise. 
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Nogle af de patienter, der foretrækker lægelig ekspertise frem for kvalitetsdata, befinder sig 
ofte i en balance mellem håb og frygt, som afholder dem fra at søge anden information end 
den lægen oplyser om (12). Det er håbet ved ikke at vide mere, end hvad lægen fortæller, og 
frygten for at få informationer, der kan give anledning til bekymring.  
 
Overordnet peger resultaterne på, at patienters manglende interesse for kvalitetsdata er be-
tinget af tre omstændigheder. Først og fremmest har kun meget få patienter praktiske erfarin-
ger med og kendskab til kvalitetsdata og kan ikke forholde sig til relevansen af oplysningerne, 
herunder hvilke behov de skal dække. Samtidig er det en kombination af, at kræftforløbet er 
mentalt anstrengende og fysisk udmattende, og at patienter har tillid til, at lægerne ved, hvad 
der er bedst for patienten. Et tredje forhold, som inkluderer såvel passive modtagere som ak-
tive patienter, er en følelse af, at statistiske oplysninger ikke er sigende for patientens situation. 
Patienter, især dem der oplever komplikationer i kræftforløbet, oplever at deres forløb er unikt 
og kan ikke se sig selv i de gængse statistikker.    
 

Fælles for de passive modtagere er følelsen af tryghed, når lægen tager dem i hånden og 
fortæller præcis, hvad der skal ske, og hvad de skal gøre. Der er endda en forestilling hos 
mange patienter om, at lægerne er bedst egnede til at vurdere patientens behov, selv når 
patienten ikke har italesat sit behov. Det adskiller sig grundlæggende fra den måde, som aktive 
patienter anskuer magtrelationen mellem læge og patient på, og understreger, at det er for-
skelligt, hvordan patienter føler sig hørt og respekteret. 
 
Selvom patienter som udgangspunkt giver udtryk for, at kvalitetsdata ikke er relevant, så viser 
resultaterne fra survey-undersøgelsen, at størstedelen af patienterne oplever at blive utilstræk-
kelig oplyst om selvsamme oplysninger i forbindelse med kræftforløbet. Survey-undersøgelsen 
antyder således, at der er et uopfyldt behov hos patienterne, som dataplatformen besidder et 
potentiale for at udfylde. I den forbindelse er de ovenstående forhold og patienters forklaringer 
på, hvorfor kvalitetsdata ikke er relevant i kræftforløb, viden, der kan bruges i den videre ud-
viklings proces.  
 

Forudsætninger for formidling 
I overensstemmelse med litteraturen har undersøgelserne vist, at især tre parametre er afgø-
rende for, at kvalitetsdata kan være brugbart for patienter i forbindelse med kræftforløb. Kvali-
tetsdata skal være relevant, tilgængelig og forståelig for kræftpatienter (5,13,14,15). Paramet-
rene er alle centrale forudsætninger for, at offentligt tilgængelige kvalitetsdata kan være et 
middel til empowerment af patienter, herunder styrke mestringsstrategier og handlekompeten-
cer i kræftforløb.  
 
De tre undersøgelser afdækker muligheder og udfordringer forbundet med de tre forudsætnin-
ger, som herunder diskuteres i relation til Kræftpatientoverblikket og med reference til eksiste-
rende litteratur og erfaringer i Danmark og udlandet. 
 

Relevans 
En vigtig forudsætning for, at kvalitetsdata er anvendeligt for patienter i et kræftforløb er, at 
den information, som formidles, er relevant (5). I overensstemmelse med udenlandske erfarin-
ger understreger resultaterne fra de kvalitative undersøgelser, at det er altafgørende, at kvali-
tetsdata har konkret betydning og værdi for patienterne, før de finder nytte i det (15). 

 

Specifikke data 
Det er afgørende, at kvalitetsdata har værdi for patienterne, og her er to forhold centrale. Som 
udgangspunkt skal oplysningerne være relevante for patienterne, men undersøgelserne viser 
også, at oplysningerne skal være specifikt målrettet patienternes egen situation. 
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Patienter vil først og fremmest have adgang til informationer om overlevelse, senfølger og 
komplikationer i forbindelse med kræftforløb. Det understreger de kvalitative og kvantitative 
resultater samstemmigt, og internationale erfaringer viser tilsvarende tendenser (16,17,18). 
Det konkluderes således i et nyligt udgivet litteratustudie, at kvalitetsinformation generelt prio-
riteres rigtig højt af patienter i forhold til anden information. Samtidig anfører litteraturstudiet, 
at informationer om prognoser er det vigtigste for patienterne, mens informationer om fejl/kom-
plikationer og senfølger også i høj grad efterspørges af patienterne (18). 
 
De kvalitative undersøgelser viser, at patienter afholder sig fra at søge eller spørge efter kva-
litetsdata, fordi de har oplevet eller har en forestilling om, at kvalitetsdata ikke kan sige noget 
om deres situation. Det er med andre ord afgørende, at kvalitetsdata formidles specifikt, så 
hver enkelt patient har adgang til meningsfulde oplysninger, de kan identificere sig med. Det 
kan bl.a. gøres ved, at data kan justeres i forhold til forskellige karakteristika og derved tilpas-
ses den enkelte patients situation. En ”overlevelsesudregner”, hvor det er muligt at indtaste 
f.eks. køn, alder, stadie og få vist en tilhørende prognose, er et eksempel på noget af det, som 
patienterne efterspørger.  
 
Der er ingen praksis med sådanne værktøjer i Danmark, men i England (19) og USA (20) er 
disse ”prediction tools” tilgængelige for patienter, og det er derfor nærliggende at bruge erfa-
ringer fra disse lande i det videre udviklingsarbejde med Kræftpatientoverblikket. De praktiske 
erfaringer fra de to lande kan være med til at skitsere fordele og ulemper og ligeledes være 
udgangspunkt for udviklingen af lignende værktøjer til patienter og/eller forskere, hvis det bliver 
aktuelt i dataplatformen.  
 
Overordnet understøttes undersøgelsernes fund af litteraturen, hvad angår kvalitetsdata, som 
er efterspurgt af patienter. De internationale erfaringer synes desuden at kunne bidrage med 
løsningsforslag til ovenfornævnte udfordringer på området. Videre undersøgelser skal kvalifi-
cere disse forhold og bl.a. mere specifikt undersøge, hvilke kvalitetsdata patienter efterspør-
ger, og hvilke baggrundsvariable, som patienterne foretrækker, at data kan tilpasses efter. 
 
Ekspertise er vigtigst, men … 
I undersøgelserne er der enighed om, at kvalitet er den vigtigste parameter for kræftpatienters 
valg af behandlingssted. Patienter foretrækker et behandlingssted, hvor ekspertisen er bedst 
og overlevelsen højest, mens faktorer som afstand til behandlingssted og ventetiden til be-
handling også er meget vigtige. Tendenserne er i tråd med resultater fra en nylig undersøgelse 
foretaget af Danske Regioner, hvor ekspertise netop er den parameter, som patienter og øv-
rige borgere tillægger størst værdi ved valg af behandlingssted (21).  
 
Danske Regioners undersøgelse påpeger desuden, at afstand har større betydning for patien-
ters valg i tilfælde af ambulante behandlinger i forhold til planlagte operationer (21). En tilsva-
rende tendens er fundet i fokusgruppeundersøgelsen, hvor patienter forklarer, at de er indstillet 
på at rejse længere for behandling, hvis der er tale om én eller få operationer, mens behand-
lingssteder hvortil der er kortere afstand, foretrækkes ved gentagne behandlinger. Deltagerne 
er bosat i Region Hovedstaden, og resultaterne er derfor begrænset af ikke at kunne skitsere 
evt. regionale forskelle i forhold til betydningen af afstand for patienters valg. Undersøgelsen 
fra Danske Regioner viser imidlertid, at borgere i landområder er mere villige til at vælge et 
behandlingssted længere væk end borgere i København, og lægger derved op til, at der eksi-
sterer forskelle (21).  
  
Selvom patienters foretrukne behandlingssted har størst overlevelsesrate, så forklarer patien-
terne, at afstand kan blive altafgørende for valg af behandlingssted pga. manglende ressour-
cer. Tilsvarende er det fundet i litteraturen, at særlige omstændigheder i nærmiljøet kan influ-
ere patienters valg af behandlingssted (22). En anden forklaring på uoverensstemmelsen mel-
lem det, patienter siger og gør kan være, at patienters behov oftest ikke bliver hørt eller italesat, 
og at afgørelsen træffes af en fagperson. Således har resultaterne vist, at kun få patienter har 
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haft reel indflydelse på valg af behandlingssted, også selvom flere udtrykte ønske om at blive 
taget med på råd.  
 
Resultaterne understreger, at det er relevant at undersøge, dels hvorvidt kræftpatienter ople-
ver at blive tilstrækkeligt inkluderet i beslutningsprocessen omkring valg af behandlingssted, 
og dels hvilken betydning det har for patientens kræftforløb. Denne viden er relevant for data-
platformen med henblik på at skærpe potentialet for sammenligningsmodulet. 
 
Tilgængelighed 
En forudsætning for, at kvalitetsdata kan bruges af patienter, er, at de har kendskab til at der 
findes data, og ved, hvor de kan finde data. Derudover er kvalitetssikring af data altafgørende. 
 
I Danmark findes offentligt tilgængelige kvalitetsdata bl.a. på esundhed.dk, sundhed.dk, pati-
entoplevelser.dk, cancer.dk, ligesom flere regioner er begyndt at offentliggøre udvalgte kvali-
tetsdata. Dette er dog lokale initiativer, der ikke giver mulighed for umiddelbar sammenligning. 
På trods af tilgængelige kvalitetsdata tegner der sig et billede af, at patienter har meget be-
grænset kendskab til kvalitetsdata (5,7). Tendenserne i Danmark og udlandet understreger 
nødvendigheden af at blive bedre til at gøre patienter opmærksomme på hvor og hvordan, de 
kan tilgå kvalitetsdata, som er offentligt tilgængelige (23). I overensstemmelse med litteraturen 
påpeger de kvalitative undersøgelser, at nye måder bør tages i brug for at øge patienters 
kendskab til kvalitetsdata (6,24). 
 
Henvisning 
Det er tidligere foreslået, at et tiltag f.eks. kan være, at sundhedsprofessionelle henviser pati-
enter og pårørende til informationen (6), og andre erfaringer viser, hvordan patienter foretræk-
ker, at henvisningen både er mundtlig og skriftlig (25). Begge forhold bekræftes i fokusgrup-
peundersøgelsen, hvor patienter tilmed påpeger, at læger med fordel kan henvise flere gange 
i forløbet. 
 
Patienter er enige om, at en henvisning fra læge eller sygeplejerske vil øge deres kendskab til 
kvalitetsdata og dataplatformen, mens nogle sågar anser det som en nødvendighed for at øge 
patienters kendskab til kvalitetsdata. Generelt er holdningen blandt mange patienter, at man 
ikke ved andet end det, lægen henviser til. Således forklarer en patient, at ”Hvis de (sundheds-
personalet) ikke informerer én om, at man kan gå ind og kigge, så gør man det ikke”.  
 
Resultaterne viser, at henvisninger også kan være meningsfulde for patienter, der ellers ikke 
umiddelbart finder kvalitetsdata relevant. Lægens rolle har ofte stor betydning for, hvordan 
disse patienter agerer i forløbet, og således er der indikationer på, at flere patienter vil gøre 
brug af data, hvis lægen henviser til det. Desuden kan en henvisning hjælpe patienter, som 
har svært ved at navigere i forskellige støttetilbud og informationer og derfor ofte vil afholde 
sig fra at søge efter kvalitetsdata. Resultaterne bakkes op af litteraturen, der også anfører, at 
en henvisning fra lægen vil øge patienters kendskab til kvalitetsdata og samtidig øge tilgæn-
geligheden til de relevante oplysninger (5,6,25). 
 
Kvalitetsdata ét sted 
Danske Regioner har tidligere erkendt, at tilgængeligheden af de offentlige kvalitetsdata er for 
varierende (3). Dette bekræftes i undersøgelserne, hvor patienterne anfører, at de har svært 
ved at finde relevante oplysninger på internettet. Patienter påpeger, at kvalitetsdata ligesom 
information generelt skal være tilgængelige via så få klik som muligt for at forhindre, at man 
som patient mister interessen og bliver frustreret.  
 
Ifølge en tidligere brugerundersøgelse bør hjemmesider med kvalitetsdata sammenlægges for 
at højne brugeranvendelsen (6). Anbefalingen synes netop at være et tiltag, der kan sikre 
nemmere tilgængelighed for patienter, da det giver patienter bedre mulighed for at navigere i 
kvalitetsdata og samtidig gør det lettere at udvælge oplysninger, som er relevante for dem. Det 
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taler således for en nationalt cancerdataplatform, hvor informationer kan samles, som supple-
ment eller i stedet for de lokale initiativer.  
 
Det har desuden afgørende betydning for patienters og pårørendes tillid til kvalitetsdata, hvor 
Kræftpatientoverblikket er placeret. Indhold på ministeriers og styrelsers hjemmesider opfattes 
af patienter som politisk motiveret og ikke objektivt. Kræftens Bekæmpelse italesættes af pa-
tienter som en organisation, der varetager patienternes interesser, og derfor vil patienter i un-
dersøgelsen i højere grad associere kvalitetsdata med noget troværdigt på cancer.dk frem for 
f.eks. sum.dk. Det er imidlertid ikke overraskende, da patienter generelt foretrækker hjemme-
sider, der tilhører genkendelige og tillidsfulde organisationer som f.eks. sundhedsorganisatio-
ner (26). 
 
Selve udgangspunktet for at kvalitetsdata kan være tilgængelige for kræftpatienter er, at data 
er kvalitetssikrede, herunder såvel valide som reliable. Det er altafgørende, at data troværdigt, 
validt og dækkende er i stand til at belyse kvaliteten i kræftbehandlingen, bl.a. ved at data er 
indsamlet og registreret systematisk. I det aktuelle arbejde er disse forhold ikke yderligere 
diskuteret eller undersøgt, men om ikke andet er det vigtigt at undersøge i det videre arbejde. 
 
Forståelig 
Det er altafgørende, at kvalitetsdata er gennemsigtige og forståelige for patienter. Det er i sig 
selv ikke overraskende. Alligevel viser erfaringer fra Danmark, at det ikke er tilfældet i dag, 
hvilket understreger nødvendigheden af at undersøge patienters dataforståelse (3,5,6).  
 

I fokusgruppeundersøgelsen er en række forhold med betydning for patienters forståelse af 
kvalitetsdata således blevet identificeret, herunder udfordringer forbundet med formidling.  
 
Enkelthed og guidance 
I dag præsenteres kvalitetsdata ofte i tabeller med mange tal på bl.a. esundhed.dk og i de 
årlige afrapporteringer fra de nationale kliniske kræftdatabaser. Erfaringer viser, at det er med 
til at begrænse gennemsigtigheden i resultaterne for patienter (3,6). Patienter foretrækker, at 
data præsenteres overskueligt med så få informationer som muligt. I overensstemmelse med 
en tidligere brugerundersøgelse af sundhed.dk (6), foreslår patienter, at der bruges tekstbokse 
eller korte videosekvenser til at sikre en nemmere forståelse af data. Det kan foregå via gui-
dance eller forklaringer, f.eks. kan en tabel suppleres med teksten ”Hvis du er en kvinde på 58 
år, så er din chance for overlevelse efter fem år 89 %, mens den er 82 % efter ti år”. 
 

Funktioner 
I formidling af kvalitetsdata for forskellige behandlingssteder (figur 1) foreslår patienter flere 
forhold, der kan højne gennemsigtigheden og deres forståelse af indholdet.  
 
Det er afgørende, at patienter ved, hvad de skal fokusere på, ikke forvirres af for mange op-
lysninger og kan differentiere mellem de få oplysninger, som er præsenteret. Patienter fore-
trækker, at kvalitetsdata skitseres på et overordnet niveau fra start og at de derefter selv kan 
udvælge relevante data og med få klik kan få vist detaljerede oplysninger via en scroll down-
funktion (figur 1). 
 
Overskuelighed er vigtigt for forståelsen, og derfor foretrækker patienter i undersøgelsen, at 
information vises på én side, så de undgår at skifte mellem forskellige undersider. Dette un-
derstøttes af resultater fra tidligere udenlandske studier (27,28). En afledt fordel heraf er, at 
startsiden forbliver simpel og overskuelig med meget få oversigtsinformationer, og det fore-
trækker patienter. Samtidig vurderer og bestemmer patienter selv, hvad der er relevant, og 
hvad der skal vises, fordi sammenligningerne bliver specificeret efter patientens behov og præ-
ferencer. Erfaringer viser, at dette fremmer forståelsen og øger anvendeligheden (29). 
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I USA har behandlingssteder i mange år været sammenlignet efter højeste kvalitet. Ofte er det 
kendetegnet ved, at behandlingssteder rangeres efter en samlet karakter, en såkaldt ”over all 
score” (30) med både fordele og ulemper (31). Det synes imidlertid ikke at være i patienternes 
interesse at rangere behandlingssteder efter én samlet karakter. Det foreslås derimod, at hvert 
kvalitetsdata fremhæves efter højeste og dårligste kvalitet, f.eks. at behandlingsstedet med 
højeste overlevelsesprocent efter 30 dage markeres med et grønt flag (bilag 7). 
 

Figur 1. Eksempel på sammenligningsmodul med scrolldown-funktion (fremhævet med rød) 

 
Trade off 
Den visuelle præsentation af data er ikke alene afgørende for, at patienter forstår data. Uden-
landske erfaringer konstaterer, at patienter kan have vanskeligt ved at foretage afvejninger 
mellem kvalitetsdata, og vurdere, hvilke kvalitetsdata der har størst betydning ved valg af be-
handlingssted (15). 
 

I fokusgruppeundersøgelsen er det også problematiseret, hvorvidt patienter i et kræftforløb 
kan vurdere og prioritere, hvilke oplysninger der har størst værdi. Det lægger op til en diskus-
sion om, hvorvidt patienter på et tidligt tidspunkt i forløbet kender deres behov, for som de 
kvalitative fund viser, træffer mange patienter ikke rationelle valg i fasen omkring diagnose-
tidspunktet. Ingen af patienterne har dog praktisk erfaring med at foretage sådanne ”trade offs” 
og derfor blev diskussionen hypotetisk. Erfaringer fra udlandet viser imidlertid, at patienter, 
som kender og forstår kvalitetsdata, er bedre til at foretage de såkaldte tradeoffs (32). Det taler 
for, at den videre udviklingsproces med Kræftpatientoverblikket systematisk bør undersøge, 
hvordan patienter bliver klar på, hvad der har værdi for dem. 
 

Rapporten forholder sig ikke til, hvorvidt tiltagene er mulige i praksis, men lægger op til en 
nærmere undersøgelse og diskussion af problemstillingen i den videre udviklingsproces. Re-
sultaterne lægger desuden op til en central og meget vigtig undersøgelse af en ellers udbredt 
forestilling om, at patienter får nemmere ved at træffe et valg i praksis, hvis bare de gives et 
informeret grundlag at træffe valget ud fra.  
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IMPLIKATIONER FOR KRÆFTPATIENTOVERBLIKKET 
Den nye cancerdataplatform, Kræftpatientoverblikket, har været udgangspunkt for denne rap-
port, som har haft særligt fokus på den del af platformen, der er målrettet patienter. Herunder 
er listet nogle af de opmærksomhedspunkter, der udspringer af undersøgelsesresultaterne, og 
som er væsentlige i det videre udviklingsarbejde. 
 

Identifikation af målgruppe 
Kombinationen af at gøre kvalitetsdata relevante, tilgængelige og forståelige samt at synlig-
gøre for patienterne hvor og hvordan kvalitetsdata har konkret værdi for dem, synes at være 
en del af opskriften på at give Kræftpatientoverblikket værdi for kræftpatienter.  
 

I forlængelse af resultaterne synes der som udgangspunkt at være en splittelse i kræftpatien-
terne i forhold til hvem der ser nytte og relevans i en cancerdataplatform. I den videre proces 
er et scenarie at fravælge gruppen af passive modtagere og i stedet fokusere på de kræftpa-
tienter, der fra start finder Kræftpatientoverblikket relevant. Et andet scenarie er at inkludere 
denne gruppe af passive patienter og forsøge at lave tilpasninger efter deres behov i udviklin-
gen af dataplatformen. I relation til sidstnævnte scenarie kan rapportens afdækning netop bru-
ges til at forstå de bagvedliggende omstændigheder og mekanismer, der har betydning for, at 
patienter som udgangspunkt ikke finder kvalitetsdata relevant i forløbet generelt eller specifikt 
i forbindelse med valg af behandlingssted. Samtidig understreger rapporten, at størstedelen 
af alle kræftpatienter oplever at være utilstrækkelig oplyst om kvalitetsinformationer i kræftfor-
løbet, ligesom der er stærke indikationer på, at aktiv henvisning, mere specifikke data og bedre 
tilgængelighed kan få flere til at bruge kvalitetsdata. Det bør undersøges mere systematisk, 
hvem der vil finde nytte i en dataplatform, men umiddelbart indikerer resultaterne, at det videre 
arbejde som udgangspunkt skal forsøge at finde en løsning, der inkluderer alle kræftpatienter.  
 

Overordnet peger rapporten på, at Kræftpatientoverblikket og kvalitetsdata isoleret set besid-
der et potentiale for at udfylde et uopfyldt behov hos aktive patienter såvel som de passive 
modtagere, men at der er behov for bevidst stillingtagen til, hvordan forskellen på patienter 
håndteres i den videre udvikling. 
 
Udvælgelse af kvalitetsdata 
Et udgangspunkt for rapportens afdækning er følgende delmål i indsatsområdet datainput, som 
er præsenteret i projektbeskrivelsen for Kræftpatientoverblikket: 
 

”Kræftpatientoverblikket skal kunne belyse resultatet af kræftbehandlingen og de relevante 
kritiske processer”, samt at Kræftens Bekæmpelse ”vil identificere og indarbejde relevante 
indikatorer for patientsikkerhed” og ”arbejde for, at Kræftpatientoverblikket også indeholder 
selvrapporterede oplysninger fra patienterne” (33). 

 

De aktuelle resultater afspejler behovet hos kræftpatienter fra Region Hovedstaden, men can-
cerdataplatformen er national, og det er derfor nødvendigt at være opmærksom på evt. for-
skelle regionerne imellem. En tidligere undersøgelse fra Danske Regioner har konkluderet, at 
behov og præferencer hos patienter i et sygdomsforløb kan variere, afhængig af om man bor 
i land- eller byområder (21), hvorfor dette bør være et opmærksomhedspunkt i det videre ar-
bejde med udvælgelse af kvalitetsdata. 
 

Et andet opmærksomhedspunkt er, at undersøgelsespopulationen ikke er repræsentativ i for-
hold til bl.a. køn og alder. Grundet sammensætning af deltagerne afspejler resultaterne i min-
dre grad mænds og yngre patienters behov for kvalitetsdata. I løbet af et par årtier vil kræft 
være særligt udbredt hos patienter, som i dag er 40-50 år, og det kan derfor være vigtigt også 
at være opmærksom på, hvad også denne patientgruppe efterspørger af informationer. Forsk-
ning viser, at kvinder har et større behov for kvalitetsdata end mænd (16,34). Alligevel bør der 
i højere grad rettes fokus mod at undersøge, hvad også mænd efterspørger, og hvordan Kræft-
patientoverblikket har værdi for mandlige kræftpatienter. 
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Formidling af kvalitetsdata 
Følgende delmål i indsatsområdet dataoutput i projektbeskrivelsen for Kræftpatientoverblikket 
har også været udgangspunkt for rapportens afdækning: 
 

”… belyse og afprøve, hvorledes data mest meningsfuldt offentliggøres” i et samarbejde 
med patienter og pårørende, fordi det anses som ”vigtigt for patienterne og deres pårørende, 
at der er transparens i kvalitetsdata. De giver dem bl.a. mulighed for på et oplyst grundlag 
at træffe beslutning om, hvor kræftbehandlingen skal finde sted” (33).  

 

Det kan imidlertid blive en udfordring, at patienter med forskellige evner og ressourcer skal 
kunne tilgå og forstå kvalitetsdata, som formidles det samme sted på internettet (15). Resulta-
terne indikerer i forlængelse af litteraturen, at færre ressourcer og begrænsede sprog- og it-
kompetencer kan være en barriere for, at nogle patienter får nytte af de data, der gøres tilgæn-
gelige. Det er afgørende, at patienters behov og præferencer for formidling undersøges mere 
systematisk for at undgå, at særlige grupper af patienter bliver afskåret fra at kunne tilgå og 
forstå kvalitetsdata. Det skal forhindres, at anvendelsen af data øger uligheden blandt patien-
ter, da det vil være i modstrid med den oprindelige ambition om, at Kræftpatientoverblikket skal 
bidrage til bedre overlevelse og livskvalitet for alle kræftpatienter. 
 
Det er et større arbejde at konkretisere, hvordan personer med forskellige karakteristika, kom-
petencer og ressourcer forstår data og foretrækker dem formidlet. Derudover er det nødvendigt 
i mindre målestok at udvikle og afprøve forskellige formidlingsformer til patienter inden mulig 
implementering. I lyset af patienters og kræftområdets generelt manglende praktiske erfaringer 
med kvalitetsdata foreslås på baggrund af resultaterne, at der i denne implementeringsfase 
bør tages højde for en periode med tilpasning. Patienter skal således stifte bekendtskab med 
kvalitetsdata, og der skal evt. ændres i praksis, så kvalitetsdata indgår i dialogen mellem læge 
og patient, f.eks. ved, at læger mundtligt og/eller skriftligt henviser patienter til Kræftpatient-
overblikket. 
 
Formidling af kvalitetsdata til kræftpatienter har snitflader til andre områder, som er relevante 
i udviklingen af visningsfladen i Kræftpatientoverblikket; patienters anvendelse af internettet til 
sundhedsoplysninger, patientinddragelse og fælles beslutningstagen. Områderne er kun i min-
dre grad blevet afdækket i rapporten, men resultaterne viser, at de har betydning for, hvordan 
patienter foretrækker og forstår kvalitetsdata på internettet. 

 
 

Anbefalinger: Hvad er næste skridt? 
I det videre udviklingsarbejde med Kræftpatientoverblikket er det nødvendigt at supplere 
den eksisterende viden med nye perspektiver. Herunder er der skitseret en række punkter, 
som er relevante at undersøge og diskutere yderligere i det følgende projektarbejde: 
 
1. Repræsentativ afdækning af patientpræferencer i forhold til kvalitetsdata i en natio-

nal undersøgelse, hvor de identificerede kvalitetsindikatorer i denne rapport er udgangs-
punkt. 

2. Udvælgelse af data sker bl.a. ud fra hvilke data der kan indhentes fra eksisterende 
databaser og registre, mens der laves en plan for de data, som ikke kan indhentes i dag. 

3. Udvikling og test af datafremstilling med fokus på kræftpatienters forståelse og an-
vendelse af platformens kvalitetsdata alene og til valg af behandlingssted. 

4. Udvikling og test af dataplatformen til kræftpatienter. Dataplatformen skal udvikles 
og senere afprøves, først i mindre skala og dernæst i større skala. Dataplatformen skal 
derefter pilottestes af kræftpatienter i praksis. 

5. Information til klinikere via landsdækkende kampagne med særligt fokus på patient-
præferencer for kvalitetsdata, den nye dataadgang samt anvendelsesmuligheder. 

6. Information til kræftpatienter via landsdækkende kampagne med fokus på vejledning 
om og støtte i brug af information og selve dataplatformen. 
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Resultaterne fra de tre undersøgelser er sammenfattet i det følgende.  

 

  
  
  
  
  
  
  

  

1  

INDLEDNING 
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1 INDLEDNING 
 

1.1 BAGGRUND 

Kræftens Bekæmpelse arbejder for at forbedre kvalitet og sikre sammenhæng i kræftpatienters 
forløb. Vigtigt for denne proces er at sikre tidstro og valide kvalitetsdata om sundhedsvæsenets 
indsatser og behandlingsresultater og gøre dem tilgængelige for patienter og pårørende (33).  
 

I den forbindelse er Kræftens Bekæmpelse sammen med bl.a. Sundheds- og Ældreministeriet 
i gang med at udvikle en ny dataplatform med tilnavnet Kræftpatientoverblikket, der skal sikre 
bedre adgang til relevant kvalitetsinformation for såvel forskere, klinikere, administratorer, 
kræftpatienter og øvrige borgere. 
 

Dataplatformens fundament består af det eksisterende Cancerregister, der i dag indeholder 
oplysninger om alle eksisterende og nye kræfttilfælde i Danmark (4). Som vist i figur 1 skal 
Cancerregisteret i forbindelse med udviklingen af Kræftpatientoverblikket suppleres med data 
fra Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre, herunder CPR-registeret, Dødsår-
sagsregisteret, Landspatientregisteret og Landsregister for Patologi. Derudover vil data fra de 
kliniske kræftdatabaser blive inkluderet i dataplatformen. 

 

Figur 2 Illustration af datamodel for Kræftpatientoverblikket (4) 
 

I udviklingen af en ny dataplatform på kræftområdet forbedres muligheden for, at sammen-
hænge mellem indsats og resultater kan analyseres, at behandling kan forbedres lokalt og 
nationalt, samt at tværgående indsatser på kræftområdet kan sammenlignes.  
 

 

Rapporten beskriver en indledende del i det udviklingsarbejde, der pågår med at kvalificere 
indhold og visningsflade i Kræftpatientoverblikket, som kræftpatienter får adgang til. Platfor-
men, som patienter og pårørende får adgang til, hedder Patienter som Mig. En ambition med 
platformen er at understøtte kvalitetsforbedring samt styrke patienters ressourcer og kompe-
tencer i kræftforløb via øget transparens i sundhedsvæsenets ydelser. Rapporten vil som led 

 

Boks 1. Rapportens definition af begrebet kvalitetsdata 
I rapporten benyttes begrebet kvalitetsdata om oplysninger, der beskriver kvaliteten i kræft-
behandlingen. Kvalitetsdata forstås som en undergruppe til sundhedsdata, som ifølge Sund-
heds- og Ældreministeriet (1) er defineret som:  
 

”… helbredsoplysninger, der registreres i den daglige behandling og pleje af patienter i det 
danske sundhedsvæsen (…) og samles i patientjournaler og i en række forskellige registre 
og biobanker i Danmark, eks. Landspatientregisteret, Cancerregisteret og mange flere”. 
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heri afdække muligheder og udfordringer forbundet med at offentliggøre kvalitetsdata til kræft-
patienter, da det er en national ambition, at kvalitetsdata i fremtiden skal bidrage til empower-
ment af patienter via øget transparens i data og bedre patientinddragelse (2,9). 
 
Kobling til nationale initiativer inden for kvalitetsdata 

I et nyligt offentliggjort Nationalt Kvalitetsprogram for Sundhedsområdet 2015-2018 (2) er én 
af denne regerings målsætninger at sikre mere systematisk brug af sundhedsdata, herunder 
at skabe større synlighed i og om kvaliteten i sundhedsvæsenets behandlingsresultater. Am-
bitionen om at skabe større gennemsigtighed i det danske sundhedsvæsen er bl.a. tænkt som 
et middel til at øge kvaliteten i kræftbehandlingen på de danske sygehuse og sikre sammen-
hæng i kræftpatienters forløb.  
 

Målrealiseringen kræver, at kvalitetsdata gøres tilgængeligt for den enkelte borger, og i den 
forbindelse er en afgørende ambition, at ”patienternes behov skal sættes i centrum” (2). Det 
er samtidig i tråd med nye nationale mål som Sundheds- og Ældreministeriet udpegede i for-
året 2016, og som har høj prioritet i forhold til forbedring af sundhedsvæsenet (9). Ét af de i alt 
otte nye mål er netop at sikre øget patientinddragelse i patienternes egne sygdomsforløb, og 
konkret nævnes det, at ”de nationale mål er et værktøj til at sætte patienten i centrum”, og at 
”mål og resultater, som skaber værdi for patienterne, skal være pejlemærker for kvalitetsarbej-
det” (9). 
 

Ambitionen om øget gennemsigtighed og patientinddragelse er vigtige forudsætninger for at 
efterleve de opstillede målsætninger i en ny national handleplan for kvalitetsdata, som Danske 
Regioner lancerede sidste år (3). Et centralt mål i handleplanen er, at kvalitetsdata fremadrettet 
skal bruges mere af patienter og borgere, end det er tilfældet i dag.  
 

Et grundlæggende formål med systematisk offentliggørelse af kvalitetsdata er, at klæde pati-
enter bedre på til at være patienter i det danske sundhedssystem. Nemmere adgang til forstå-
elige resultater af sundhedsvæsenets ydelser skal understøtte, dels at patienter kan træffe 
valg om behandlingssted på et mere informeret grundlag, og dels at patienter bliver bedre til 
at navigere i sundhedssystemet, som brugere heraf. Disse perspektiver indgår i begrebet pa-
tient empowerment, som dels er et nøgleord på den sundhedspolitiske dagsorden og dels en 
afledt effekt af Kræftpatientoverblikket. En ambition med platformen er at udvikle et patientret-
tet informationssystem, der skaber en nødvendig synlighed og transparens i relevante kvali-
tetsdata på kræftområdet. Det er hensigten, at platformen skal støtte patienter i forbindelse 
med kræftforløb ved bl.a. at informere om behandlingsmuligheder og -kvalitet i kræftforløbet. 
 
Hvad ved vi i dag? 
Data på kræftområdet er i dag primært tilgængeligt for patienter og pårørende på sundhed.dk, 
som drives af Danske Regioner og esundhed.dk, der drives af Sundhedsdatastyrelsen. Kræf-
tens Bekæmpelses offentliggør kvalitetsdata på hhv. cancer.dk og på Nordcan, som er en 
database med kræftstatistik for de nordiske lande, herunder Danmark. Derudover offentliggø-
res kvalitetsdata i udvalgte regioner og på få behandlingssteder (35,36,37). 
 

Internationalt er der en stigende tendens til systematisk offentliggørelse af kvalitetsdata. Især 
i USA og England offentliggør sundhedsudbydere en række kvalitetsmål, herunder behand-
lingsresultater, utilsigtede hændelser og patienttilfredshed, i forsøget på at gøre det muligt for 
patienter at vurdere og/eller sammenligne hospitalers kvalitetsniveau. I et Cochrane-review er 
det systematisk undersøgt, hvorvidt beslutningsstøtte, herunder information til patienter, har 
positive effekter i kræftforløb (38). Resultaterne bekræfter, at information til patienter giver for-
bedret viden om handlemuligheder, mere præcise forventninger i forhold til fordele og evt. 
skader i et forløb samt sikrer, at behandlingsvalg er i overensstemmelse med patienternes 
ønsker. Desuden viser erfaringer, at information kan være fremmende for, at patienter er mere 
aktive i beslutningsprocessen og træffer valg, der stemmer overens med deres egne behov. 
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Danske og udenlandske erfaringer peger dog på, at patienter kun i ringe grad kender til og 
bruger offentligt tilgængelige kvalitetsdata til trods for at der er gjort en indsats for at informere 
om data (5). En nylig undersøgelse fra Sundhedsdatastyrelsen konkluderer, at kun en meget 
begrænset del af patienterne i det danske sundhedsvæsen kender til esundhed.dk og kun få 
har læst eller benyttet sig af oplysninger herfra i deres forløb (7). Sundhedsvæsenet erkender, 
at både tilgængelighed og præsentationen af de offentlige kvalitetsdata er for varierende i dag 
(40). Andetsteds påpeges det, at der er behov for mere borgerrettede fællesformater for kræft-
relaterede kvalitetsdata (6). 
 
Et relevant spørgsmål i den forbindelse er, hvorfor oplysningerne ikke benyttes af patienter. 
Litteraturen giver ikke noget entydigt svar herpå, men danske og udenlandske erfaringer peger 
på, at nogle af forklaringerne kan findes i, at patienter har vanskeligt ved at navigere i og 
mellem hjemmesiderne og forstå deres indhold (6, 41). 

 
Hvad søger rapporten at bidrage med? 

Data, som opsamles i Kræftpatientoverblikket, skal gøres anvendelig og tilgængelig for for-
skere, klinikere, administratorer, sundhedsmyndigheder samt patienter, pårørende og øvrige 
borgere. Kendskab til ønsker og behov for data i de forskellige interessentgrupper er afgø-
rende for dels hvilke data der skal inkluderes i platformen, og dels hvordan data skal formidles.   
 

Kræftpatienters og pårørendes (boks 2) behov for kvalitetsdata er ikke tidligere blevet under-
søgt i en dansk kontekst. Der er således meget begrænset kendskab til hvorvidt kræftpatienter 
vil have kvalitetsdata eller hvilke oplysninger, der potentielt har værdi for dem. Samtidig er det 
uvist, hvordan patienter foretrækker kvalitetsdata formidlet indholdsmæssigt og visuelt. 
 

Ambitionen med denne rapport er således at kvalificere den videre udvikling af dataplatformen 
og dennes visningsflade til kræftpatienter og pårørende. Derudover er det ønsket at identificere 
og diskutere overordnede såvel som specifikke muligheder og udfordringer, der knytter sig til 
at formidle kvalitetsdata til kræftpatienter i Danmark. 
 

 

Kvalitetsdata i Danmark 
  

 Sundhed.dk offentliggør data fra mere end 30 kliniske kvalitetsdatabaser via årlige rap-
porter, som beskriver kvaliteten af de sundhedsfaglige ydelser inden for det enkelte syg-
domsområde, typisk med fem-ti indikatorer (39). I årsrapporterne indgår oplysninger om 
overlevelse samt sygdomsspecifikke indikatorer. Rapporterne er udformet til brug af 
sundhedsfaglige personlige og kan have begrænset tilgængelighed og være svært for-
ståelige for den enkelte borger.  
 

 På esundhed.dk findes kvalitetsinformation om bl.a. antallet af specifikke kræftbehand-
linger pr. behandlingssted og ventetider fra bl.a. udredning til første behandling.  
 

 På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, cancer.dk, præsenteres udvalgte oplysninger 
om bl.a. overlevelse i Danmark. 

 

 På Nordcan findes detaljerede oplysninger om incidens, dødelighed og relativ overle-
velse for 50 kræftformer for de fem nordiske lande, herunder for Danmark. 

 

 Kvalitetsdata offentliggøres desuden for udvalgte kræftsygdomme på regionalt niveau 
(Midtjylland og Sjælland) og på specifikke behandlingssteder (Rigshospitalet). 

 

Boks 2. Rapportens definition og brug af kræftpatienter og pårørende 
I rapporten defineres kræftpatienter som personer, der har eller har haft en kræftsygdom. 
Pårørende forstås som børn eller forældre til en person, der har eller har haft kræft.  
 
Som udgangspunkt omtales de to grupper i rapporten samlet som kræftpatienter og vil kun 
blive nævnt adskilt i tilfælde af forskelle, f.eks. ved forskellige behov for kvalitetsdata. 
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1.2 FORMÅL  

Rapporten beskriver et udviklingsprojekt, hvis formål har direkte relation til udviklingen af Kræf-
tens Bekæmpelses nye dataplatform, Kræftpatientoverblikket. 
 

 

Rapportens formål er: 
 

 At afdække patienters og pårørendes behov for kvalitetsdata i kræftforløb 
 At afdække patienters og pårørendes præferencer for formidling af kvalitetsdata. 
 

 
Rapporten har to overordnede formål. Et formål er at afdække kræftpatienters og pårørendes 
behov for kvalitetsdata i forbindelse med kræftforløb, herunder de bagvedliggende årsager til 
samt hvilke kvalitetsdata kræftpatienter konkret efterspørger. Der er tale om en afdækning og 
ikke en kortlægning, da rapporten indgår som en indledende del af et større udviklingsarbejde.  
 
Et andet formål med rapporten er at afdække, hvordan kræftpatienter og pårørende ønsker 
kvalitetsdata præsenteret. Ambitionen er at få indsigt i, hvordan især kræftpatienter foretræk-
ker at få adgang til kvalitetsdata, og hvilke præferencer de har for den indholdsmæssige og 
visuelle præsentation af data. I den forbindelse vil rapporten også identificere de muligheder 
og udfordringer, som er forbundet med at formidle kvalitetsdata til patienter i kræftforløb.  
 
Rapporten skal bidrage til udviklingen af dataplatformen og komme med konkrete anbefalinger 
til, hvilke kvalitetsdata der bør indgå samt til det visuelle udtryk i dataplatformens visningsflade 
til kræftpatienter og pårørende. Rapporten er således udgangspunkt for den videre dialog og 
diskussion med de øvrige samarbejdspartnere i Kræftpatientoverblikket. Arbejdet skal på læn-
gere sigt understøtte en databaseret kvalitetsudvikling ved gennem øget tillid og patient-em-
powerment at bidrage til bedre overlevelse og livskvalitet samt øget patientsikkerhed og -til-
fredshed på kræftområdet. 

 
DELMÅL 

Rapportens to delmål har relation til Kræftpatientoverblikket og til den sundhedspolitiske dags-
orden for kvalitetsdata i forbindelse med valg af behandlingssted. Delmålene vil i rapporten 
indgå som et sekundært fokus: 
 
 At afdække, hvilke faktorer der er vigtige for patienter ved valg af behandlingssted. 
 At afdække patienters behov for medbestemmelse ved valg af behandlingssted 
 
Delmålene skal bidrage til at identificere udfordringer, som sundhedsvæsenets initiativer om-
kring frit sygehusvalg står overfor (8). Disse perspektiver er imidlertid også relevante for ud-
viklingen af Kræftpatientoverblikket, hvor information om behandlingsmuligheder og -kvalitet 
på sigt ønskes inddraget i den nye dataplatform.  
 
Ambitionen med delmålene er derfor både at levere bidrag til den bredere sundhedspolitiske 
dagsorden om øget transparens og kvalitet i sundhedsvæsenets ydelser samt at levere viden 
til det videre udviklingsarbejde i Kræftpatientoverblik-projektet vedr. behandlingsmuligheder 
og -kvalitet. 
 

 

Rapportens målgruppe 
 

Målgruppen for denne rapport er fortrinsvis Kræftens Bekæmpelse samt de øvrige samar-
bejdspartnere i Kræftpatientoverblikket, herunder Sundheds- og Ældreministeriet, Danske 
Regioner, Regionernes og Kommunernes Kvalitetsprogram (RKKP) og sammenslutningen 
af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper. Derudover er målgruppen de aktører, som er 
involveret i at fremme patienters adgang og anvendelse af kvalitetsdata i forbindelse med 
sygdomsforløb. 
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1.3 RAPPORTENS OPBYGNING 
Rapporten kan læses sammenhængende eller selektivt. I tilfælde af selekteret læsning anbe-
fales sammenfatningen, som indeholder hovedpunkterne fra rapporten.  
 
En kort beskrivelse af rapportens kapitler er præsenteret i det følgende: 
 
Kapitel 1, Indledning, er rapportens udgangspunkt og beskriver, hvorfor rapporten er aktuel og 
relevant i en sundhedspolitisk kontekst, ligesom rapportens formål og målgruppe er defineret.  
 
Kapitel 2, Materiale og metode, er det metodiske fundament i rapporten. Kapitlet belyser rap-
portens metodiske tilgang, ligesom datagrundlaget og metodiske opmærksomhedspunkter er 
præsenteret for hver af de tre empiriske undersøgelser, som rapporten er funderet på. 
 
Kapitel 3, Resultater, er nerven i rapporten og udgangspunkt for de efterfølgende kapitler. Ka-
pitlet er en redegørende afdækning af patienters og pårørendes behov og præferencer for 
kvalitetsdata med udgangspunkt i de tre empiriske undersøgelser.  
 
Kapitel 4, Diskussion, forener trådene fra de tre foregående kapitler. Kapitlet tager udgangs-
punkt i rapportens formål og diskuterer de empiriske resultater i lyset af eksisterende erfaringer 
og litteratur i Danmark og internationalt. Derudover diskuteres rapportens implikationer for det 
arbejde, der pågår i udviklingen af Kræftpatientoverblikket og inden for sundhedsvæsenets 
arbejde med kvalitetsdata.  
 
Kapitel 5, Anbefalinger, sætter fokus på perspektiverne, som rapporten efterlader, og som bør 
undersøges nærmere fremadrettet. Konkret fremsætter rapporten anbefalinger til det næste 
skridt i udviklingen af den patientrettede del af Kræftpatientoverblikket.  
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2 MATERIALE OG METODE 
 

Rapporten har anvendt metodetriangulering til indsamling af empiri via to kvalitative og en 
kvantitativ undersøgelse. Herunder følger en beskrivelse af de tre undersøgelsespopulationer, 
rapportens metodiske tilgang samt bearbejdning af data.  
 

2.1 DATAGRUNDLAG 
Rapportens empiriske grundlag bygger på kvalitative og kvantitative oplysninger fra danske 
kræftpatienter og pårørende til kræftpatienter. I alt deltager 599 personer i undersøgelserne. 
 
I den første undersøgelse er der foretaget i alt 15 personlige interviews med ni kræftpatienter 
og seks pårørende (bilag 1). Kræftpatienterne er i alderen 33-70 år, mens pårørende er i alde-
ren 21-70 år. I undersøgelsen deltager ti kvinder og fem mænd. 
 
I rapportens anden undersøgelse er 824 kræftpatienter og pårørende blevet inviteret til en 
survey, hvor i alt 579 (70 %) personer har svaret (bilag 2). Størstedelen af informanterne i 
survey-undersøgelsen er kræftpatienter (64 %), kvinder (82 %) og i alderen 40-69 år (75 %). I 
undersøgelsespopulationen er der forskel på mænd og kvinder i forhold til baggrundsvariable 
som alder, uddannelse og civilstatus. Kvindernes alder og uddannelseslængde er normalt for-
delt, mens størstedelen af mændene er 50-79 år og har en længerevarende uddannelse. Flere 
kvinder (53 %) end mænd (39 %) er i arbejde og ca. halvdelen (45 %) af mændene er syge-
meldte, mens det kun er tilfældet for 16% af kvinderne. 
 
I den sidste undersøgelse er der gennemført tre fokusgruppeinterviews med i alt otte kræftpa-
tienter og fire pårørende (bilag 3). Kræftpatienterne er i alderen 33-67 år og pårørende er i 
alderen 21-55 år. Syv af informanterne, heraf tre kræftpatienter og fire pårørende, er også 
deltagere i rapportens første undersøgelse.  
 

2.2 METODISK TILGANG 
En indledende litteratursøgning af videnskabelige artikler og rapporter i Danmark har vist, at 
der er begrænset viden om kræftpatienters behov for kvalitetsinformation og -data. Dette har 
været grundlag for, at der er anlagt en eksplorativ tilgang.  
  
Rapporten har taget udgangspunkt i en fænomenologisk tilgang ved at forholde sig åbent til 
den empiri, der er skabt løbende. Den første undersøgelse har således skærpet problemfeltet 
og været afsæt for survey-undersøgelsen og fokusgruppeinterviewene. I rapportens to sidste 
undersøgelser er der således inkorporeret viden, som er opnået i de foregående undersøgel-
ser, suppleret med perspektiver fra den eksisterende litteratur.  
 
Det har været vigtigt i indsamlingen af empiri at undgå påvirkning af deltagere gennem ledende 
spørgsmål. Det har især været et opmærksomhedspunkt i de kvalitative interviews, hvor kræft-
patienter har følt et ansvar for at ”give tilbage” med risiko for, at svar bliver uhensigtsmæssigt 
påvirket. I interviewsituationerne i de to kvalitative undersøgelser har der således været fokus 
på at forholde sig åbent til en løs struktur, der tillod samtalen at udvikle sig i den retning, som 
deltagerne ønskede, dog inden for brede rammer. Rammerne var bestemt af den indledende 
litteraturgennemgang, dog uden at spørgsmål var dikteret af litteraturen. Interviewguiderne fra 
de to kvalitative undersøgelser er vedlagt som bilag. 
 

2.3 METODE 
Personlige interviews 
Rapportens første undersøgelse er baseret på personlige interviews a ca. 60 minutters varig-
hed med kræftpatienter og pårørende til kræftpatienter. 
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Inkluderet i denne undersøgelse er informanter, som er kræftpatienter eller pårørende til kræft-
patienter, minimum 18 år og bosat i Region Hovedstaden. Informanterne er rekrutteret via et 
opslag i Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger i Region Hovedstaden samt via et opslag 
udsendt til Kræftens Bekæmpelses brugerpanel. 
 

Interviewene er afholdt på de respektive kræftrådgivninger, privat hos informanterne eller hos 
Kræftens Bekæmpelse på Strandboulevarden i København. Interviewene er gennemført med 
udgangspunkt i en semistruktureret interviewguide (bilag 4), der fungerede som styringsred-
skab og tjekliste. Interviewguiden er udviklet på baggrund af en indledende litteraturgennem-
gang af tilgængelige kvalitetsindikatorer i Danmark og udlandet, herunder årsrapporter fra de 
kliniske kvalitetsdatabaser, det engelske sundhedssystem, sundhed.dk og esundhed.dk. 
 

I undersøgelsen er der spurgt ind til tre temaer inden for specifikke faser i kræftforløbet: beho-
vet for oplysninger om kvalitetsdata i kræftforløb, betydningen af kvalitetsdata i kræftforløb og 
søgning af sundhedsoplysninger på internettet. De tre temaer er valgt med tanke på at få ind-
sigt i informanternes behov og herigennem forstå deres viden, behov og adfærd i relation til 
kvalitetsdata. Herunder er ambitionen at identificere vigtige udfordringer og muligheder, som 
knytter sig til patienters og pårørendes behov for kvalitetsdata i kræftforløb. 
 

 

Interviewene er lydoptaget efter samtykke fra informanterne og efterfølgende transskriberet af 
to personer. Alle interviews er derefter gennemgået af intervieweren for at sikre validitet og 
overensstemmelse mellem transskribering og lydfilen. De 15 interviews er gennemført i januar 
og februar 2016.  
 
Survey-undersøgelsen 
Rapportens anden undersøgelse er en survey (bilag 5) med spørgsmål udarbejdet på bag-
grund af informanternes udsagn i de personlige interviews.  
 
Deltagerne er rekrutteret via Kræftens Bekæmpelses brugerpanel, hvor inklusionskriterierne 
for at være medlem er, at man enten er kræftpatient eller pårørende til en kræftpatient, er 
minimum 18 år, og at kræftbehandlingen er modtaget inden for perioden 2009 til 2016. 
 
Spørgeskemaet blev udsendt med e-mail via programmet SurveyXact til kræftpatienter og på-
rørende, som er tilknyttet Kræftens Bekæmpelses brugerpanel. Informanterne havde 14 dage 
til at besvare og sende spørgeskemaet retur og fik efter 7 dage tilsendt en påmindelsesmail, 
hvis de endnu ikke havde svaret. 

 

Rapportens anvendelse af kvalitetsdata som paraplybegreb 
I den første undersøgelse er begreberne kvalitetsinformation, -oplysninger og -data brugt 
synonymt.  
 

I de to første interviews er informanterne blevet spurgt om behovet for statistiske oplysninger 
i form af kvalitetsdata. Kvalitetsdata er imidlertid ikke kendt af informanterne og derfor er 
interviewstrukturen og -formen blevet tilpasset for at sikre validitet i deres svar. Internatio-
nale erfaringer viser, at informanter præsenteret for oplysninger i narrativ form er bedre i 
stand til at forholde sig til det adspurgte (13,42). 
 

De resterende 13 interviews har derfor anvendt en narrativ tilgang med udgangspunkt i in-
formanternes eget forløb, og intervieweren er herigennem kommet ind på relevante temaer. 
I disse interviews er betegnelsen kvalitetsinformation anvendt som synonym med kvalitets-
data om oplysninger, der beskriver kvaliteten i kræftbehandlingen. 
  
I rapporten benyttes kun begrebet kvalitetsdata for at lette forståelsen. Kvalitetsdata vil så-
ledes være et paraplybegreb, der dækker over information, oplysning og data om kvalitet i 
kræftbehandling.  
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Informanterne blev stillet spørgsmål inden for to temaer: oplevelsen af kvalitetsinformation i 
kræftforløb samt behovet for oplysninger om andre kræftpatienters oplevelse af behandlings-
forløbet og vurdering af egen livskvalitet og funktionsevne som resultat af behandlingen. Sur-
vey-undersøgelsen anvendte betegnelsen kvalitetsinformation og ikke kvalitetsdata. 
 
Fokusgruppeinterviews 
Den sidste undersøgelse i rapporten består af tre fokusgruppeinterviews af ca. to en halv ti-
mers varighed med kræftpatienter og pårørende til kræftpatienter. 
 
Informanter fra den første undersøgelse, som havde vist interesse for deltagelse i et gruppe-
interview, blev i første omgang kontaktet med henblik på rekruttering. I alt var 13 af de 15 
personer interesserede. Imidlertid havde seks personer ikke mulighed for at deltage pga. hel-
bredsforhold, arbejdsmæssige forpligtelser og ferie.  
 
Medlemmer af Kræftens Bekæmpelses brugerpanel, som henvendte sig ved første undersø-
gelse, men ikke deltog, blev kontaktet med henblik på at rekruttere yderligere informanter. I alt 
tilkendegav otte personer fra brugerpanelet interessere for at deltage i fokusgruppeinter-
viewene, men tre personer blev imidlertid forhindret på interviewdagene. 
 
De tre fokusgruppeinterviews blev afholdt hos Kræftens Bekæmpelse i København. Inter-
viewene blev gennemført med udgangspunkt i en struktureret interviewguide (bilag 6), supple-
ret af et slideshow på en projektor. Slideshowet indgik som del af interviewene for at sikre 
deltagerne et overblik og lette forståelsen af, hvad der blev snakket om. I interviewene blev de 
føromtalte temaer præsenteret med udgangspunkt i slides vist på projektoren. Interviewguiden 
og slideshowet blev gennemført med afsæt i resultater fra rapportens to første undersøgelser 
og en litteraturgennemgang af eksisterende danske og udenlandske erfaringer med præsen-
tation af kvalitetsdata. 
 
Interviewene diskuterede tre temaer med informanterne: formidling af kvalitetsdata generelt, 
formidling af kvalitetsdata i forbindelse med valg af behandlingssted samt søgning af kvalitets-
data på internettet. I forbindelse med de to første temaer blev informanterne præsenteret for 
eksempler på hvordan kvalitetsdata kan præsenteres, for at afdække informanternes præfe-
rencer for formidling ud fra en brugertestende tilgang.  
 
I forbindelse med første tema blev der præsenteret grafer, tabeller og figurer på data for hhv. 
overlevelse og fejl/komplikationer. I andet tema blev informanterne præsenteret for et sam-
menligningsmodul (boks 3). Informanterne blev i begge omgange først bedt om at nedskrive 
deres umiddelbare indtryk af indhold og det visuelle, hvorefter det blev diskuteret og drøftet i 
plenum. Denne praksis blev anvendt for at sikre, at meninger fra alle personer i de respektive 
grupper blev inddraget enten i diskussionen eller i den efterfølgende analyse.  
 

 

Boks 3. Definition og anvendelse af sammenligningsmodulet 
I undersøgelse 3 blev informanterne præsenteret for et eksempel, der viser kvalitetsdata for 
flere behandlingssteder. I rapporten kaldes dette for et sammenligningsmodul, fordi der er 
mulighed for at sammenligne forskellige kvalitetsdata mellem udvalgte behandlingssteder 
og derved se, hvor kvaliteten i kræftbehandlingen er bedst og ringest. 
 
Sammenligningsmodulet er tænkt som et redskab til patienter og pårørende for at blive mere 
oplyst om dels, hvilke muligheder de har for behandling, og dels, hvad kvaliteten er i be-
handlingen i Danmark. 
 
I bilag 7 er der præsenteret tre sammenligningsmoduler, som er vist i undersøgelsen. 
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Fokusgruppeinterviewene er lyd- og videooptaget efter samtykke fra informanterne. Inter-
viewene blev videooptaget for at lette processen med efterbehandlingen, herunder mulighe-
den for at sikre, at udtalelser kan knyttes til de rette personer, f.eks. når flere taler på samme 
tid. En assistent deltog i fokusgruppeinterviewene og havde til ansvar at tage noter undervejs.  
 
Interviewene er efterfølgende transskriberet af intervieweren og interviewassistenten efter 
gennemgang af videooptagelserne. Fokusgruppeinterviewene er gennemført i april 2016. 

 
2.4 METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 
I forbindelse med undersøgelserne er der flere metodiske opmærksomhedspunkter, som har 
betydning for rapportens diskussion af resultaterne og anvendelse af rapporten fremadrettet. 
 
I dataplatformen inkluderes kvalitetsdata om behandlingsmuligheder og -kvalitet fra forskellige 
sundhedsregistre. I de to første undersøgelser er patienter og pårørende imidlertid spurgt ind 
til behovet for kvalitetsinformation, mens der i den sidste undersøgelse er spurgt ind til behovet 
for kvalitetsdata. Det kan være forskelligt, hvordan informanter forstår hhv. kvalitetsoplysninger 
og kvalitetsdata, f.eks. kan information forstås som mundtlige og skriftlige oplysninger, mens 
data kan forstås som skriftlige oplysninger alene. I de personlige interviews er mundtlig infor-
mation dog forsøgt tydeligt adskilt fra skriftlig information. Samtidig er kvalitetsoplysningerne, 
som er drøftet i den første undersøgelse og inkluderet i survey-undersøgelsen, så konkrete, 
at det er vurderet, at oplysningerne kan fungere som indikatorer for kvalitetsdata. De sproglige 
udfordringer, der knytter sig til begrebsanvendelsen, er imidlertid stadig et opmærksomheds-
punkt, som bør haves in mente ved læsning af rapporten og i det videre projektarbejde. 
 
Et andet opmærksomhedspunkt knytter sig til rekruttering af informanter i de to kvalitative in-
terviews. Informanterne er bevidst rekrutteret fra Region Hovedstaden for at sikre sammenlig-
nelighed i resultaterne, men det har samtidig betydning for anvendeligheden af data, da der 
kan være forskel i behov og præferencer, afhængig af om man er bosat i by- eller landområder 
(21). Betydningen heraf diskuteres i kapitel 4. Et forbehold knyttet til de to kvalitative undersø-
gelser er desuden fordelingen af mænd og kvinder i undersøgelsespopulationerne, som kan 
have betydning for diversitet i undersøgelsens resultater.  
 
Et sidste forbehold vedrører survey-undersøgelsens generaliserbarhed, da undersøgelsespo-
pulationen hverken er tilfældigt udvalgt eller repræsentativ for kræftpatienter og pårørende i 
Danmark. Således er brugerpanelet skævt sammensat og består af 30 % brystkræftpatienter, 
mens aldersgruppen overvejende er 59-69 år.  

 
2.5 DATABEARBEJDNING  
Kvalitative data 
Resultater fra de to kvalitative undersøgelser er bearbejdet og analyseret ud fra Malteruds 
principper om systematisk tekstkondensering (43): 
 
Fase 1: Samlet indtryk – fra kaos til tema 
I den første fase var ambitionen at få overblik over materialet og skabe et overordnet indtryk 
af de mulige tendenser og perspektiver ved at gennemlæse interviewdata og udforme temaer. 
Temaerne blev skabt med udgangspunkt i interviewguidens temaer og suppleret med den ind-
ledende litteraturgennemgang og de temaer, som opstod i interviewene. 
 
Fase 2: Identificering og sortering af meningsenheder – fra tema til koder 
I fase to er der identificeret tekststykker og udtalelser med relevans for de enkelte temaer og 
for det overordnede formål med rapporten. Disse stykker er omskrevet til koder, som hver især 
relaterer sig til et af de føromtalte temaer fundet i fase 1. 
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Fase 3: Kondensering – fra kode til mening 
I fase tre er der skabt kondenserede grupper af koder, der relaterer sig til og siger noget om 
det overordnede formål med rapporten.  
 
Fase 4: Sammenfatning – fra kondensering til beskrivelse og koncepter 
Til sidst blev de enkelte koder brugt til at sige noget mere sammenfattende om de opstillede 
temaer i relation til de overordnede formål. Tekststykker blev tilbageført til deres oprindelige 
kontekst, mens nogle citater er inkluderet i diskussionen.  
 

Kvantitative data 
Survey-undersøgelsen er gennemført ved brug af programmet SurveyXact og efterbehandlet 
i statistikprogrammet STATA IC/11.1, hvor der er lavet deskriptive analyser via krydstabeller 
med baggrundsvariabler og undersøgt, hvorfor f.eks. deltagere i den yngste aldersgruppe, 18-
39 år, svarer anderledes end de øvrige aldersgrupper (40-59 år og 60-80+ år).  

 
Tilladelser 
Rapportens undersøgelser er ikke omfattet af persondataloven, og der er således ikke ansøgt 
om tilladelse hos Datatilsynet. Alle deltagere har givet samtykke til deltagelse og videreformid-
ling af deres udsagn. 
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3 RESULTATER 
 

I dette kapitel præsenteres resultaterne fra rapportens tre empiriske undersøgelser. 
 

3.1 UNDERSØGELSE 1: PERSONLIGE INTERVIEWS  
De centrale temaer i rapportens første undersøgelse vedrører, hvad, hvordan og hvornår pa-
tienter efterspørger kvalitetsdata i kræftforløb. Herunder er de vigtigste fund inden for hvert 
tema beskrevet.  
 

Hvilke kvalitetsdata efterspørges? 
Patienter efterspørger en bred vifte af kvalitetsdata i forbindelse med et kræftforløb. Nogle af 
oplysningerne efterspørges af størstedelen af patienterne, mens andre oplysninger kun efter-
spørges af få. Rapporten har et mål om at afdække behovet eksplorativt, og derfor er alle 
relevante perspektiver og meninger medtaget i det følgende.  
 

 

Kvalitetsdata, som er mest efterspurgt af patienter: 

 Overlevelse 

 Ventetid 

 Fejl/komplikationer 

 Senfølger/tilbagefald 

 Behandlingssteder og -muligheder 
 

 

Information om overlevelse er efterspurgt af størstedelen af patienter, som understreger den 
store betydning, det har at kende prognosen: ”Vi brugte meget overlevelsesprocent inden og 
undervejs. For at se, at i så mange tilfælde der går det godt, så hvorfor skulle det ikke gøre det 
her?” forklarer patienter om at informationen giver vished, mens en anden påpeger trygheden 
i oplysningerne: ”Det beroligede mig rigtig meget”. Oplysninger om prognose giver tilsvarende 
pårørende noget konkret at forholde sig til. Som en pårørende beskriver ”Det var en rigtig god 
tryghed at få at vide, at hun ikke ville dø, også undervejs, fordi det er et enormt hårdt forløb”. 
 
Ventetiden i et kræftforløb er vanskelig for patienter og pårørende, og information herom er 
tilsvarende nævnt som vigtig at have adgang og kendskab til. Det giver en mental ro, også 
”selvom ventetiden ikke altid er tilfredsstillende, er det vigtigt at have noget at forholde sig til”, 
som en patient forklarer, mens andre patienter forklarer, at ”det er rigtig vigtigt, for man bliver 
nervøs af at gå i uvidenhed”, og ”det giver en vis tryghed og ro”. Information om ventetider er 
også vigtigt for pårørende, som ofte er tilskuere og kan have svært ved at forholde sig til alle 
de ting, der foregår i forløbet. En patient forklarer, at ”informationen er ret vigtigt, fordi det er 
noget, ens pårørendes spørger meget om. De kan kun forholde sig til datoer og tidspunkter”. 
 
Information om fejl/komplikationer i forbindelse med f.eks. operation er også efterspurgt. I in-
terviewene er det nævnt af flere, hvordan information kan fungere som mental forberedelse, 
uanset om det er god eller dårlig prognose. En patient beskriver, at ”det ruster én, for hvis man 
ved, der er stor chance for, at der opstår komplikationer, så er man i det mindste forberedt”.  
 
Information om senfølger/tilbagefald er også vigtig for patienter, som bruger oplysningerne til 
bl.a. at afkræfte forestillinger. Som en patient siger: ”Man bliver jo rigtig nervøs over ikke at 
vide noget, så vi har været inde og lede efter statistik for, hvor mange procent der får kræft 
igen. Det er rart at få information om, for ellers tager man bare udgangspunkt i, hvad der er i 
omgangskredsen. Det giver ro”. Information giver med andre ord patienter afklaring og mind-
sker bekymringer, der opstår i lyset af uvished og frygten for det værst tænkelige udfald. Mod-
sat giver det anledning til bekymring, når man ikke har adgang til denne type oplysninger. En 
patient påpeger således: ”Ingen information gør én meget usikker”. 
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Patienter efterspørger også information om alternative steder og muligheder for behandling. 
”Det betyder utrolig meget, fordi så har du jo et valg. Når man er så syg, vil man have det 
bedste”, fortæller en patient, mens en anden forklarer, hvordan det er ikke at få et valg: ”Jeg 
følte mig fanget, uden medbestemmelse”.  
 
Meget få bad om at få oplyst alternative behandlingssteder i deres forløb, og det skyldes oftest 
manglende kendskab til alternativer eller til rettigheder, ligesom patienterne har været fokus 
på andre ting i den fase af kræftforløbet. Flere patienter udtrykte ønske om, at sundhedsper-
sonalet mere aktivt henviser patienter til information og muligheder, også fordi nogle har svært 
ved at italesætte egne behov. En patient forklarer: ”Jeg synes det er ret vigtigt at gøre op-
mærksom på. Du må tænke på, at mange føler sig besværlige og ikke tør stille krav. Hele tiden 
møder jeg folk, som siger ’ej, det kan jeg ikke lige at bede dem om, er det ikke for meget?’”. 
 
Herunder er listet øvrige oplysninger, som patienter og pårørende anser som relevante: 

 Risiko for genindlæggelse 

 Risiko for reoperation 

 Antal behandlinger (volumen) på sygehus 

 Indlæggelsestid. 
 

Hvordan foretrækkes kvalitetsdata? 
Patienters behov for kvalitetsdata er forskellige med hensyn til, hvordan de foretrækker at 
modtage information, og i hvilket omfang, de efterspørger informationen.  
 
Nogle patienter foretrækker at modtage oplysninger som mundtlig information fra sundheds-
personalet og begrunder det med tillid til lægens og sygeplejerskens ekspertise, og at de ved, 
hvad der er relevant at informere om: ”Man har ikke lyst til negative skrækhistorier, men vil 
høre fra folk, der har forstand på, hvad de taler om”. Flere af disse patienter ser ingen umid-
delbar nytte i at få yderligere information, fordi de oplever den mundtlige information som til-
strækkelig, og fordi for mange oplysninger kan give anledning til bekymringer. En patient for-
klarer, at ”der er forskel på skriftlig information og mundtlig information. Når man f.eks. læser 
foldere, så bliver man skide bange. Der står jo alt muligt, og man har risiko for at få alle bivirk-
ninger, står der jo”. Modsat giver mundtlig information mulighed for at have en løbende dialog 
med lægen, som er specifikt rettet mod patientens aktuelle situation, forklarer samme patient: 
”Hun sagde, at vi tager det, som det kommer og ser, hvad der sker uden at male Fanden på 
væggen. Hvis det ene ikke duede, så ville vi prøve noget andet”. 
 
Andre patienter efterspørger både mundtlig og skriftlig information og foretrækker generelt at 
få så meget information som muligt. En patient forklarer således ”Jeg ville ikke spares for no-
gen detaljer og gjorde meget ud af at sige, at jeg ville vide mest muligt”, mens en anden også 
påpeger ”Altså jeg vil gerne vide alt”. Det begrundes bl.a. med, at det er rart at være opdate-
ret på den nyeste viden og at blive forberedt på, hvad der kan ske.  
 

Hvornår i forløbet foretrækkes kvalitetsdata? 
Patienters behov for kvalitetsdata er ikke det samme i hele kræftforløbet. Således er der forskel 
på, hvad patienter efterspørger i tiden omkring diagnosen, inden behandlingsforløbet og under 
behandlingsforløbet. 
 
Det er forskelligt, hvorvidt patienter har behov for information, i tiden op til diagnosen stilles. 
For nogle patienter er oplysninger om bl.a. overlevelse vigtige, mens andre synes, det er farligt 
med information, inden diagnosen stilles, fordi det er usikkert, præcis hvilken type kræft man 
risikerer at få. Således forklarer en pårørende, at ”Udfordringen er, at hvis du sidder og læser 
på overlevelse for tarmkræft og ser, at der findes tre grene inden for tarmkræft, så er det ne-
gativt, hvis der står, at to af dem er dødelige, og du ikke har fået din diagnose endnu”. For 
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andre er det vanskeligt at forholde sig til information, fordi det stadig er så nyt: ”Det er lidt, som 
om alt er langt væk, inden man går i gang, tror jeg”.  
 
Selve diagnosesamtalen beskriver patienter som en overvældende oplevelse præget af chok 
og dødsangst. Mange har svært ved at genkalde specifikt, hvad lægen informerede om til 
samtalen, og der er generelt et billede af, at det er svært at kapere og forholde sig til for mange 
oplysninger om overlevelse, behandlingsmuligheder o.l. En patient forklarer i den forbindelse, 
at ”uvidenhed på det tidspunkt er godt”, mens en anden patient beskriver, hvad uvidenhed 
sikrer imod: ”Hvis nogen havde fortalt mig, den første dag derude, hvor meget der skulle ske, 
så ville jeg nok løbe skrigende bort”.  
 
Andre patienter synes dog det relevant allerede til diagnosesamtalen at blive oplyst om prog-
nose, muligheder for behandling og forløbets gang. De skal dog først lige komme sig over 
chokket, som en patient forklarer: ”Klappen gik ned, men det tog ikke lang tid, før jeg tænkte, 
’hvordan gør vi det her, hvad skal der ske? Jeg skulle lige synke informationen først’”. En 
anden patient med samme opfattelse peger på, at ”Behovet for det møde var helt klart at få at 
vide, hvad de kunne gøre, og hvilke begrænsninger der var, bl.a. hvad er chancen for overle-
velse, og er der forskel afhængig af behandling?”.  
 
I tiden efter diagnosesamtalen og frem til behandlingsforløbets start efterspørger patienter for-
skellige kvalitetsdata. Især er der behov for behandlingsrelaterede informationer som kompli-
kationer, genindlæggelse og reoperation, men også informationer om behandlingsmuligheder, 
ventetider, indlæggelsestider og igen overlevelse. Oplysninger fra andre kræftpatienter frem-
hæves også som vigtige inden påbegyndelsen af behandlingsforløbet, f.eks. tilfredshed med 
behandlingsforløbet på sygehuset. For størstedelen af patienterne, som blev opereret kort ef-
ter diagnosesamtalen indtræffer behovet for kvalitetsdata først efter selve operationen. 
 
I selve behandlingsforløbet er det især information om overlevelse og risikoen for senfølger/til-
bagefald, som patienter efterspørger. Det fremhæves, at disse informationer er mest relevante 
i slutningen af behandlingsforløbet snarere end i starten, hvor fokus er et andet sted. Således 
forklarer en patient, at ” Mens man får behandlingen, så har man ligesom den at forholde sig 
til, så kører det bare derudaf. Så gør du noget aktivt for at overleve. Men jeg tror så, at ved 
afslutningen af behandlingen, der kunne jeg have godt have brugt information om f.eks. sen-
følger”. I undersøgelsen giver flere patienter udtryk for, at det især er tanker og uvished om 
senfølger og tilbagefald, der fylder, inden man som patient afslutter sine behandlinger og skal 
forholde sig til livet ”efter kræft” og her er information til stor hjælp.  
 

Aldersmæssige behov? 
I undersøgelsen er der indikationer på, at alder har en vis betydning for patienters behov for 
kvalitetsdata. En patient forklarer det bl.a. med, at ”Det er meget forskelligt, hvad ens behov 
for viden er, alt efter hvor i livet man er”.  
 
I undersøgelsen forklarer flere patienter, som er ældre end 50 år, at de kun i begrænset grad 
har italesat deres behov overfor sundhedspersonalet i forbindelse med deres kræftforløb, og 
en mindre del har selvstændigt søgt efter kræftrelateret information på internettet. Flere pårø-
rende mener også, at der er tale om forskelle mellem generationer, som bl.a. bunder i kultur 
og tillid til autoriteter, og at ældre patienter f.eks. føler, at de ulejliger sundhedspersonalet, hvis 
de stiller spørgsmål og krav: ”Jeg tror, det er meget generationsbestemt. Jeg ville søge alle 
steder efter information, mens min mor knap nok bruger netbank”, forklarer en 40-årig pårø-
rende og fortsætter ”Min mor siger også ’Åh, man skal ikke ulejlige’, men det har man da aldrig 
gjort ved at spørge”. En 42-årig pårørende påpeger mere generelt, at den tillid, hendes kræft-
ramte far viste lægerne, er sigende for hans generation. Således synes flere ældre patienter 
at afholde sig fra at udtrykke behov overfor sundhedspersonalet, bl.a. af frygt for at blive set 
på som nogle, der brokker sig, og at det vil påvirke den behandling, de vil modtage. En 65-årig 
patient forklarer således sin frygt: ”Jeg er lidt bange for at råbe højt og brokke mig. Måske så 
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ser de, at ’det er ham, der brokker sig over al ting’, og så er lægerne måske ikke så engageret 
mere”. 
 
Patienter under 50 år synes derimod at have et større behov for at få adgang til kvalitetsdata, 
og mange har brugt internettet til søgning af information. Disse patienter ser intet problem i at 
spørge eller være opsøgende og har en anden opfattelse end ældre generationer af, hvad det 
vil sige at være patient. ”Jeg har aldrig følt mig som en krævende patient, fordi i virkeligheden 
er det jo bare nemt at have en patient, som er med i det (behandlingsforløbet)”, forklarer en 
37-årig patient og konstaterer meget symptomatisk for de yngre patienter i undersøgelsen: 
”Jeg ved ikke, om jeg har bedt om meget, jeg har bare gjort opmærksom på mine behov”. 
 

 

Sammenfatning: Personlige interviews (undersøgelse 1) 
 

Patienters behov for kvalitetsinformation varierer – både i forhold til, hvordan patienter ef-
terspørger, samt hvor meget og hvornår, de efterspørger information om kvalitet.  
 
Hvad:  

 Patienter efterspørger informationer om overlevelse, fejl/komplikationer, senføl-
ger/tilbagefald, genindlæggelse, reoperation. 

 
Hvorfor:  

 Kvalitetsinformation giver bl.a. patienter tryghed, ro og afklaring. 
 

Hvordan:   
 Nogle patienter har kun behov for at få informationen mundtligt, mens andre patien-

ter også foretrækker at få informationen skriftligt.  
 Nogle patienter har meget lidt eller intet behov for information om kvalitet og søger 

oftest ikke selvstændigt efter information. En anden gruppe foretrækker at få mest 
mulig information og søger oftest aktivt efter det selv.  

 
Hvornår:  

 De fleste patienter foretrækker få kvalitetsinformationer til diagnosesamtalen, men 
vil gerne have mere information i perioden kort efter. 

 Inden behandlingsforløbet påbegyndes, efterspørger patienter information om over-
levelse, ventetider, fejl/komplikationer, genindlæggelse, reoperation og oplysninger 
fra andre kræftpatienter om oplevelser med behandlingsforløbet. 

 Under behandlingsforløbet, især i slutningen, efterspørger patienter information om 
overlevelse, senfølger/tilbagefald, følgesygdomme og oplysninger fra andre kræft-
patienter om vurdering af livskvalitet og funktionsevne som resultat af behandlingen. 

 
Hvem: 

 Patienter under 50 år har generelt et stort behov for kvalitetsinformationer. Patienter 
under 50 år er oftest informationssøgende og italesætter i højere grad end de ældre 
patienter egne behov for information overfor lægen i kræftforløbet. 

 Patienter over 50 år har generelt et mindre behov for kvalitetsinformation. Patienter 
over 50 år er begrænset informationssøgende, og mange italesætter ikke deres be-
hov for information overfor lægen i kræftforløbet. 
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3.2 UNDERSØGELSE 2: SURVEY 
I survey-undersøgelsen er det undersøgt, hvilke kvalitetsinformationer kræftpatienter finder 
relevante, samt deres vurdering af omfanget af denne information i eget kræftforløb. Herunder 
er resultaterne illustreret i fire tabeller.  
 

Oplevelse af kvalitetsdata i kræftforløb 
Tabel 1A og 1B viser resultaterne for det første spørgsmål i survey-undersøgelsen om patien-
ters vurdering af specifikke informationer i eget forløb.  
 

I tabel 1A er det illustreret, hvor mange patienter der synes, at informationen er relevant. 
 

 
 

Resultaterne i tabel 1A viser, at patienter synes information, der beskriver kvalitet i kræftbe-
handling, er relevant. Især er oplysninger om overlevelse (97 %), fejl/komplikationer (94 %), 
senfølger/tilbagefald (93 %) og ventetid (93 %) relevante. 
 
Patienter, der synes informationen er relevant, har svaret på, i hvilket omfang de vurderer den 
information, de har fået i eget forløb, som tilstrækkelig. I tabel 1B er resultaterne rangeret efter 
informationer, som flest patienter vurderer at blive informeret utilstrækkeligt om i forbindelse 
med deres kræftforløb. Det er gjort for at sætte fokus på områder med potentiale for forbedring.  
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Mange patienter synes, at information i kræftforløb er utilstrækkelig. Mest markant er informa-
tion om senfølger/tilbagefald, hvor mere end halvdelen (54 %) finder informationen direkte 
utilstrækkelig. Tabel 1B viser desuden, at en stor del af patienterne (24-35 %) oplever, at in-
formationen kun er delvist tilstrækkelig. 
 
Køn 
Kvinder oplever i højere grad end mænd, at informationen er utilstrækkelig. Forskellen er mest 
markant for information om alternative behandlingssteder, hvor hhv. 11 % af mændene og 27 
% af kvinderne synes, at informationen er utilstrækkeligt. 
 
Alder  
Yngre personer mener i højere grad end ældre, at informationen er utilstrækkelig. Information 
om overlevelse oplever eksempelvis som utilstrækkelig for 22 % i den yngste aldersgruppe 
(20-39 år), mens det kun er 9 % i den ældste aldersgruppe (60-80+ år). 
 

Uddannelse 
Personer med længere uddannelser oplever i højere grad end personer med kortere uddan-
nelser, at informationen er utilstrækkelig.  
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Behovet for oplysninger fra andre patienter i kræftforløb 
De sidste to spørgsmål i survey-undersøgelsen vedrører patienters og pårørendes behov for 
oplysninger fra andre patienter i forbindelse med et behandlingsforløb.  
 

 

Boks 4. Definition af patientrapporterede oplysninger 
Begrebet Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) bruges i dette arbejde om to typer af 
oplysninger, nemlig: 
 

Patient Reported Experienced Measures (PREM) 
PREM er selvrapporterede oplysninger fra patienter om deres tilfredshed og oplevelse med 
diverse forhold i forbindelse med deres behandlingsforløb på et eller flere sygehuse. 
 

Patient Reported Outcome Measures (PROM) 
PROM er selvrapporterede oplysninger fra patienter om deres vurdering af helbred og funk-
tionsevne som et resultat af behandlingen på et eller flere sygehuse. 
 

 

Patienters oplevelser af behandlingsforløbet (PREM) 
I tabel 2 er resultaterne for det andet spørgsmål i survey-undersøgelsen vist. Tabellen viser 
patienters og pårørendes behov for oplysninger om andre patienters tilfredshed og oplevelse 
med behandlingsforløbet (PREM), herunder sygehusets kvalitet, kommunikation og service.  
 
Resultaterne er rangeret efter hvilke oplysninger, flest patienter og pårørende finder meget 
relevante. Dette gøres for at sætte fokus på områder, som er vigtigst at inkludere i platformen.  

Tabel 2 viser, at kræftpatienter synes, at oplysninger om andre patienters tilfredshed og ople-
velser med behandlingsforløb på sygehuset er relevante. Mest relevante er oplysninger om 
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kommunikation og kvalitet, mens færre synes, at oplysninger om service på sygehuset er re-
levante. 
 

For langt størstedelen (75 %) er det meget relevant at vide noget om andre patienters ople-
velse af kommunikationen på sygehuset i forbindelse med behandlingsforløb. Tre ud af fire 
mener, at det er meget relevant at vide, hvordan andre patienter føler sig inddraget, informeret 
og respekteret på sygehuset. Oplysninger om patienters tilfredshed med kvaliteten i behand-
ling (72 %) og pleje (61 %) på sygehuset anses også som meget relevante. 
 
Køn 
Kvinder mener i højere grad end mænd, at oplysningerne i tabel 2 er meget relevante. Det er 
gældende for alle tre kategorier.  
 
Alder 
Personer over 50 år synes, at PREM er mest relevant. Det er især gældende for oplysninger 
om kommunikation, herunder inddragelse, information og respekt, samt oplysninger om kvali-
tet, herunder kvalitet i pleje og behandling, samt oplevelse af ventetid.  

 
Patienters vurdering af behandlingens resultat (PROM) 
Tabel 3 viser resultaterne for det sidste spørgsmål i survey-undersøgelsen, der vedrører pati-
enters og pårørendes behov for oplysninger om andre patienters vurdering af eget helbred og 
funktionsniveau som resultat af behandlingen (PROM).  
 
Resultaterne er rangeret efter hvilke oplysninger, flest patienter og pårørende finder meget 
relevante. Dette gøres for at sætte fokus på områder, som er vigtigst at inkludere i platformen.  

 

 

Tabel 3 viser, at størstedelen af patienter og pårørende synes, at oplysninger om andre pati-
enters vurdering af helbredet som resultat af kræftbehandlingen på sygehuset er relevante.  
 

Køn 
Mænd mener i højere grad end kvinder, at oplysninger om PROM er meget relevante. Det er 
især i forhold til andre kræftpatienters vurdering af livskvalitet og helbred, hvor forskellen er 
tydelig.  
 

Alder 
Generelt mener personer over 50 år, at oplysninger om PROM er mest relevante. 
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Uddannelse 
Personer med mellemlange og videregående uddannelser synes i højere grad end personer 
med kortere uddannelse, at oplysninger om PROM er meget relevante. 

 
 

Sammenfatning: Survey (undersøgelse 2) 
 
Oplevelse af kvalitetsdata i kræftforløb 
Generelt: 

 Næsten alle (97 %) patienter og pårørende finder kvalitetsinformation relevant.  
 Mange patienter og pårørende (69 %) synes ikke, at informationen er tilstrækkelig.  
 Næsten halvdelen (47 %) synes, at information om senfølger er utilstrækkelig, mens 

information om fejl/komplikationer opleves som utilstrækkelig af ca. hver tredje (34 
%). 

 
Specifikt: 

 Kvinder oplever i højere grad end mænd, at kvalitetsinformation i deres eget forløb 
var utilstrækkelig. 

 Personer under 50 år oplever i højere grad end de ældre patienter, at information 
var utilstrækkelig. 

 Personer med længere uddannelser oplever i højere grad end personer med kortere 
uddannelser, at informationen var utilstrækkelig. 

 
Behov for oplysninger fra andre patienter i kræftforløb 
Andre patienters tilfredshed og oplevelse med behandlingsforløb (PREM) 
Generelt:  

 Langt størstedelen (66-75 %) af patienterne synes at oplysninger om andre patien-
ters oplevelse af kommunikationen på sygehuset i forbindelse med behandlingsfor-
løb er meget relevante. 

 Tre ud af fire patienter mener, at det er meget relevant at vide, hvordan andre pati-
enter føler sig inddraget, informeret og respekteret på sygehuset 

 

Specifikt: 
 Kvinder mener i højere grad end mænd, at PREM-oplysninger er meget relevante. 
 Personer over 50 år mener i højere grad end personer under 50 år, at PREM er 

meget relevant, især oplysninger om kvalitet og kommunikation. 
 

Andre patienters vurdering af eget helbred som resultat af behandling (PROM) 
Generelt: 

 To ud af tre patienter mener, at oplysninger om andre patienters vurdering af eget 
helbred (68 %) og livskvalitet (68 %) er meget relevante. 

 

Specifikt: 
 Mænd mener i højere grad end kvinder, at oplysninger om PROM er meget rele-

vante. 
 Personer med mellemlange og videregående uddannelser mener i højere grad end 

personer med kort uddannelse, at PROM er relevant. 
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3.3 UNDERSØGELSE 3: FOKUSGRUPPEINTERVIEWS 
Rapportens sidste undersøgelse afdækker patienters præferencer for formidling af kvalitets-
data. Det gælder for kvalitetsdata generelt i kræftforløbet og kvalitetsdata specifikt i forbindelse 
med valg af behandlingssted. Herunder er de vigtigste fund beskrevet inden for de to områder.  
 

Del 1 – Kvalitetsdata generelt  
Første del af undersøgelsen vedrører kræftpatienters prioritering af kvalitetsdata og deres 
præferencer til formidling af kvalitetsdata på et overordnet plan. 
 
De mest efterspurgte kvalitetsdata 
Patienter peger på, at følgende kvalitetsdata er vigtigst at få adgang til i et kræftforløb: 
 

 

 Overlevelse 

 Senfølger/tilbagefald 

 Fejl/komplikationer 

 Ventetid. 
 

 

Patienter mener, at information om overlevelse er blandt de vigtigste kvalitetsdata i et kræft-
forløb. Det er især vigtigt for de yngre patienter, som forklarer, at overlevelse er det eneste, 
der betyder noget, også selv om det er på bekostning af en arm. ”Jeg ville bare gerne overleve, 
det fylder alt, da jeg har et langt liv foran mig og endnu ingen børn”, påpeger en 31-årig patient. 
For pårørende er oplysninger om prognose vigtige, fordi det giver vished og håb. ”Overlevelse 
er det første man tjekker, når man hører diagnosen. Hvad siger statistikkerne om ’vores situa-
tion?’”, fortæller en pårørende, mens en anden beskriver, at oplysningerne ”var en nøgle til at 
hjælpe min bror med at bevare håbet”. 
 
I undersøgelsen synes ældre patienter derimod, at prognoser og oplysninger om overlevelse 
er mindre vigtige end tidligere. En 65-årig patient påpeger således, at ”overlevelse ikke er 
relevant, for man skal dø, når man skal dø”, mens en 62-årig patient understreger, at præfe-
rencer og behov afhænger af alder ”Jeg er slet ikke på det der med overlevelse, fordi jeg er så 
gammel. Det er forskelligt, hvordan man tackler det, jeg tror de unge (patienter) gerne vil vide 
det”. 
 
Kvalitetsdata på senfølger/tilbagefald er vigtige for patienter, og fremhæves af ældre patienter 
over 50 år som meget vigtige. ”(Kvalitetsdata om) senfølger er det vigtigste, det er nok pga. 
den alder, jeg er i”, forklarer en patient med henvisning til, hvorfor kvalitetsdata for senfølger 
er vigtigere end overlevelse med tanke på, at et liv uden gener bliver foretrukket.  
 
Det påpeges, at kvalitetsdata på senfølger/tilbagefald er meget relevante i rehabiliteringspro-
cessen, fordi man så småt kommer oven på igen og kan se frem mod tiden efter behandling. 
Det er således i slutningen af behandlingsforløbet, at oplysningerne kan give værdifuld indsigt 
i og vished om de mulige scenarier, som foreligger. I denne fase kan kvalitetsdata forberede 
en patient på, hvad der venter. 
 
Det er også meget vigtigt med information om fejl/komplikationer i forbindelse med behandlin-
ger. Generelt er der dog en opfattelse af, at der ikke informeres tilstrækkeligt om de fejl, der 
kan ske, eller komplikationer, der kan opstå i forskellige behandlinger. ”Jeg vidste ikke nok om 
de fejl, der kunne forekomme, det ville jeg gerne have været forberedt på”, hvilket understre-
ger, at kvalitetsdata kan fungere som nyttig mental forberedelse, fordi mange patienter har 
behov for at kende de risici, som er forbundet med behandlingen. 
 
Kvalitetsdata på ventetid er også vigtige oplysninger at kunne få adgang til, særligt påpeger 
pårørende, at det kan give klarhed i en ellers kaotisk situation. ”Ventetid er vigtigt, for når man 
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står i det, føles det som liv eller død”, forklarer en pårørende om vigtigheden af, at kunne 
forholde sig til noget konkret.  
 
Præferencer for formidling 
Patienters præferencer for selve præsentationen og formidling af kvalitetsdata helt overordnet 
kan forklares ud fra seks temaer, som er beskrevet herunder. 
 
Fokus på det positive 
Patienter har afholdt sig fra at søge data, fordi præsentationen af data opleves som negativ. 
Flere patienter mener, at data kan præsenteres nedslående, og det gør, at man afholder sig 
fra at benytte datakilderne, fordi man ikke finder dem gavnlige eller til nytte. Det foretrækkes, 
at der i formidlingen af data er fokus på de positive aspekter ved kvalitetsdata. Eksempelvis 
kan andelen af kræftpatienter, der overlever præsenteres, i stedet for andelen, der dør. Det 
kan også være andelen, der ikke oplever fejl/komplikationer, frem for andelen, der oplever 
fejl/komplikationer.  
 
Enkelt 
Patienter og pårørende er enige om, at kvalitetsdata skal præsenteres enkelt. Data skal for-
midles, så det er læsevenligt og overskueligt, uden for mange beskrivelser eller forklaringer. 
Som patient i et kræftforløb mister man hurtigt interessen, hvis ikke man forstår eller kan finde 
det, man søger inden for kort tid. Nogle patienter vil gerne præsenteres for data, der som 
udgangspunkt er ligetil, mens andre i højere grad ønsker mere detaljeret oplysninger. Derud-
over efterspørger patienter mere overordnet, at data kan findes ved så få klik som muligt. 
 
Specifikt 
Patienter og pårørende fremhæver, at kvalitetsdata skal være specifikke og vedrørende. Det 
er meget vigtigt for patienter, at oplysningerne er relevante i forhold til deres eget forløb. Mu-
ligheden for at filtrere oplysninger i forhold til en specifik alder, køn og kræftsygdom påpeges 
som en mulighed, der sikrer, at oplysningerne kan tilpasses patientens eget forløb. ”Jo mere 
detaljeret og specifikt det er, jo nærmere kommer man sin egen situation. Så kan man forholde 
sig til det”, siger en patient og understreger vigtigheden af kunne genkende sig selv i de til-
gængelige data. Flere patienter efterspørger en slags ”overlevelsesudregner”, hvor man kan 
justere for forhold, så data er så specifikke som muligt, f.eks. afhængig af om og hvilke be-
handlinger man har fået. ”Det kan hjælpe, hvis man ser, at noget af det man gør (f.eks. tager 
imod behandling) har betydning for, at ens chancer øges”, forklarer en yngre patient om be-
tydningen af en udregner. 
 
Der er samtidig enighed om, at data, der sammenligner forskellige aldersgrupper, ikke er rele-
vant, fordi det ikke vedrører én selv og fordi det kan have en negativ effekt at se, at andre 
aldersgrupper klarer sig bedre. ”Jeg tror, man bliver meget navlefikseret, når man bliver ramt, 
for man fokuserer kun på sig selv”, forklarer en pårørende, mens en patient påpeger at ”sam-
menligninger kan virke nedslående”, fordi ”man vil blive ked af det, hvis man er dårligere stillet 
end andre, så jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til”. 
 
Et eksempel hvor specifikke data er relevant, er alvorlighedsgraden ved præsentation af 
fejl/komplikationer. Det kan være nyttig viden for patienter, at f.eks. ni ud af ti fejl ved en specifik 
behandling er kategoriseret som mild. ”Det er relevant at vide, for selvom det f.eks. er et stort 
tal, så er det i bagatelgrænsen”, forklarer en patient. 
 
Det understreges samtidig, at det er vigtigt, at de forskellige alvorlighedsgrader er defineret ud 
fra validerede standarder og præsenteres eksplicit for at undgå fejlfortolkninger, da patienter 
kan have forskellige subjektive opfattelser af, hvornår en fejl er mild eller alvorlig. En patient 
forklarer, at hun ”(…) har brug for definitioner, for det, der er alvorligt for andre, er måske ikke 
alvorligt for mig. Definitioner vil gøre, at jeg kan forholde mig til det”. 
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Der er imidlertid delte meninger om, hvor mange oplysninger der skal præsenteres. I eksem-
plet med fejl/komplikationer mener nogle patienter, at alle slags komplikationer skal præsen-
teres, mens andre mener, det bliver for overvældende, og det kun er de hyppigste, der skal 
præsenteres. Denne uenighed indikerer, at der kan være risici forbundet med at præsentere 
for mange oplysninger, og det giver derfor anledning til at undersøge nærmere, hvordan op-
lysninger kan filtreres, så forskellige behov tilgodeses og respekteres. 
 
Forklaringer og guider 
Patienter påpeger, at der er stor risiko for, at data kan blive fejltolket, hvis de præsenteres 
uden forklaringer eller tilknyttet tekst: ”Det er farligt med en masse data, uden forklaring”. Det 
understreges også, at det kan være svært at forholde sig til kurver, tal, grafer og faglige termer, 
når man har en livstruende kræftsygdom. I lyset heraf er der bred enighed om, at data bør 
præsenteres sammen med nødvendige forklaringer og definitioner for at sikre, at patienter 
forstår informationen. ”Man kunne måske bruge en forklaring til tabellen, f.eks. et eksempel, 
’hvis du er mand og 54 år, så er din chance for at overleve lungekræft 24 %’” påpeger en 
patient, mens der er generel enighed om, at konkrete eksempler på data kan fungere som 
supplerende guide og forklaring til at lette forståelsen, f.eks. via tekst eller video. ”Jeg vil have 
brug for f.eks. en lille video, der kan forklare, hvordan man skal forstå grafen”. 
 
Visuelt 
Visuel formidling er vigtig for patienters forståelse og anvendelse af data. Data skal være let 
forståelig og let at gå til uden forforståelse for medicinske termer eller for læsning af statistiske 
data. Patienter og pårørende prioriterer enkelthed og overskuelighed i stedet for vanskelige, 
detaljerede grafer eller tabeller. Vandret søjlediagram, cirkeldiagram eller en farverig tabel fo-
retrækkes, da de betragtes som mest læsevenlige og overskuelige.  
 
Brugen af farver er også relevant i den visuelle præsentation af data, især for at undgå forvir-
ring og bekymring. ”Man skal være opmærksom på, hvilke farver man bruger i præsentationen, 
f.eks. falder nogle farver bedre i øjnene, når man er i et kræftforløb”, påpeger en patient og 
understreger samtidig, at ”man skal passe på med at vælge farver, der ligner hinanden”. Ek-
sempelvis nævner flere patienter, at farven rød associeres med et faresignal. 
 
Anvendelse 
Kvalitetsdata kan være en støtte for patienter i kræftforløbet, dels som generel information i 
forløbet og dels som et værktøj mellem læge og patient. En patient foreslår, at kvalitetsdata 
kan bruges som forberedelse inden en samtale ”Man kan sige: ’Du får det her materiale, gå 
hjem, og tænk over det, så mødes vi igen og snakker om det’”, mens en pårørende ser mulig-
hed i, at kvalitetsdata bruges som afsæt i selve samtalen ”Man kan bruge præsentationen af 
kvalitetsdata i dialog mellem læge og patient, f.eks. kan den visuelle information være noget 
konkret, man kan tale ud fra”. 

 
Del 2 – Kvalitetsdata ved valg af behandlingssted 
Anden del af undersøgelsen vedrører kvalitetsdata i forbindelse med patienters valg af be-
handlingssted, herunder prioritering af faktorer, som er vigtige for valget, samt præferencer til 
et sammenligningsmodul, hvor kvalitetsdata for forskellige behandlingssteder er præsenteret. 
 
Det ideelle behandlingssted 
I forbindelse med valg af behandlingssted blev følgende tre faktorer påpeget som de vigtigste: 
 

 

 Kvalitet i behandling 

 Afstand til behandlingssted 

 Ventetid til behandling. 
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Kvalitet i behandling er vigtigst, når patienter skal vælge behandlingssted. Som synonym for 
kvalitet nævnes ekspertise, kompetencer, erfaring, udstyr og ikke mindst overlevelse. Patienter 
foretrækker et behandlingssted, der yder den bedste behandling, har mest ekspertise og flest 
kompetencer, hvor udstyret er bedst og overlevelsen størst. ”Jeg vil søge efter kvalitet, der kan 
forbedre mine overlevelseschancer, uanset behandlingstype og længde på ventetid og ind-
læggelse”, siger en 31-årig patient og understreger en generel holdning blandt patienter. 
Mange patienter er villige til at gå på kompromis med andre forhold for at få den bedste kvalitet. 
 
Afstand til behandlingsstedet har dog for flere patienter enten størst eller stor betydning ved 
valg af behandlingssted. For patienter, der påpeger afstand som den vigtigste faktor, nævnes 
manglende ressourcer og praktiske forhold bl.a. som forklaringer på prioriteringen. ”Med små 
børn vil det være svært at få det til at fungere på et sygehus langt væk, så nærhed er vigtigt”, 
forklarer en patient medmindre børn. For pårørende er afstand også vigtigt, fordi ”som pårø-
rende bliver der jo meget logistik”, som en pårørende forklarer og understreger, at det kræver 
planlægning for at få job, sygdom og andet til at passe sammen. 
 
Et andet forhold, som også nævnes som vigtigt er ventetid. Især pårørende påpeger det som 
vigtigt, men også patienter anfører det forhold som en vigtig parameter. Patienter prioriterer 
som udgangspunkt kvalitet og afstand i størst grad, men hvis ventetid får direkte betydning for 
patientens prognose, synes denne faktor at være lige så vigtig som de to øvrige. De fleste 
patienter italesætter imidlertid ikke ventetid i lige så høj grad som kvalitet og afstand. 
 
Derudover påpeger patienter, at sammenhæng i forløbet er vigtigt, enten ved at der er fast 
personale, én behandlingsansvarlig læge, eller at behandlinger foretages på samme behand-
lingssted. Det logistiske nævnes som en vigtig parameter, men også bedre kommunikation 
mellem sundhedspersonale nævnes som en fordel ved fast personale eller én læge. 
 
Et ideelt sammenligningsmodul 
Patienters indtryk og oplevelse af det skitserede sammenligningsmodul, som sammenligner 
kvaliteten imellem behandlingsstederne, er herunder beskrevet. 
 
Information og medinddragelse 
Patienter ser det som en god idé at have mulighed for et overblik over behandlingsmuligheder 
og -kvalitet. Modulet synes at rumme et potentiale i forhold til information og medinddragelse. 
 
Modulet giver patienten håndgribelig information at forholde sig til, hvad enten lægen har talt 
om det, eller det er detaljerede oplysninger om, hvad lægen har sagt. ”Det ville være rart at 
vide, hvilke muligheder jeg havde, og at det er her de er bedst til at lave første del af processen, 
og her er de bedre til næste del af processen osv.”. 
 
Modulet kan f.eks. støtte patienten til at blive mere afklaret på, om det er afstand til sygehus 
eller kvalitet i behandling, som betyder mest for ham eller hende. ”Man kan bruge det som 
støtte til værdiafklaring, men det er ikke mig som patient eller pårørende, der skal træffe val-
get”, forklarer en pårørende og påpeger, at modulet kan være et redskab, der inkluderer pati-
enten, uden dog at patienten selv skal træffe det endelige valg. Sammenligningsmodulet kan 
samtidig sikre en følelse af medinddragelse, der er vigtig i forløbet. ”Det gode ved, at patienters 
og pårørendes behov bliver taget med er, at de ikke føler sig magtesløse. På en eller anden 
måde (vil modulet sikre, at patienter og pårørende kan) blive hørt, være med til at bestemme 
og føle sig inkluderet”. 
 
Det er imidlertid ikke alle, der som udgangspunkt finder nytte ved modulet, når de tager ud-
gangspunkt i eget forløb. Tillid til systemet, manglende overskud og kendskab til egne behov 
samt vanskeligheder ved at navigere i informationer og værktøjer anføres som de væsentligste 
argumenter herfor. ”Jeg har sat pris på den ekspertise, der blev sat til rådighed og stolet på 
det”, siger en patient om tillid til systemet og understreger ”Jeg vil helst være fri (for den her 



Side | 45  

 

information), de er klogere på det her område end mig. Men jeg tager hatten af for andre, der 
har overskud, det havde jeg nok ikke”.  
 
I løbet af interviewene blev det imidlertid anerkendt af flere af deltagerne, at det kan være 
relevant, hvis lægen som udgangspunkt informerer patienten om modulet og henviser til ste-
det, hvor det kan findes. ”Jeg ville ikke bruge det her (sammenligningsmodulet), så skulle det 
være fordi, jeg havde fået af vide, at det var vigtigt for mig” siger en patient, mens en anden 
anerkender, at ”det kan være relevant, hvis lægen siger, at du har de her muligheder for be-
handling”.  
 
Der er generel enighed om, at alle patienter bør informeres om, at der findes et sammenlig-
ningsmodul, men at det er op til patienten selv at vurdere, hvorvidt han/hun vil benytte sig af 
det. En patient forklarer således: ”Man skal jo ikke tage stilling til det, hvis man ikke vil. Men 
det er frustrerende ikke at have muligheden for at få informationen”. 
 
Overskueligt og detaljeret 
Patienters indtryk af det skitserede sammenligningsmodul er overordnet meget positivt, og 
bl.a. billeder, farver og overskrifter gør det overskueligt, læsevenligt og nemt forståeligt.  
 
Patienter og pårørende foretrækker, at behandlingsstederne præsenteres side om side og 
rangeres i forhold til geografi frem for f.eks. alfabetisk orden. ”Afstandssortering giver mere 
mening og er mere logisk, alfabetisk sortering er fuldstændig ligegyldig”, forklarer en patient 
og understreger, at afstand er en vigtig parameter ved valg af behandlingssted og at en auto-
matisk rangering efter geografi gør det mere overskueligt. Desuden er der positive tilkendegi-
velser ved muligheden for, at patienter indtaster personspecifikke oplysninger som alder, køn, 
kræfttype og bopæl for at personificere informationen i sammenligningsmodulet.  
 
Der er også en fordel, hvis man som patient ikke selv skal udvælge, hvilket indhold som skal 
indgå i modulet, men at det sker automatisk for at undgå, at det bliver kompliceret og uover-
skueligt. ”Jeg synes, at det er bedst at alle (kvalitetsdata) er listet op, og så kan man selv åbne 
og klikke af, hvilke ting, der er vigtige for én”, siger en patient og understreger: ”Man er i en 
boble, hvor man ikke rigtig kan sætte sig ind i for meget. Hvis det bliver for kompliceret, tror 
jeg ikke, man kan overskue det”. Det er således mere overskueligt, hvis det vigtigste indhold 
er vist på standardsiden, og at man derfra let kan klikke sig videre til information, man ønsker 
mere detaljerede oplysninger om. Det kan gøres muligt via en scroll-down funktion (ved ét klik 
kan man få uddybende oplysninger), der samtidig sikrer, at patienter ikke får adgang til infor-
mation uden selv aktivt at have klikket på det (f.eks. information om overlevelse). 
 
Visuelt foretrækker patienter farveskift i de detaljerede oplysninger ved scroll-down. En patient 
forklarer, at: ”Det er altid mere overskueligt, når der er noget (via farve), der er fremhævet, det 

giver mere ro”. Patienter synes desuden, at det er en god idé, hvis behandlingssteder med 

hhv. bedst og ringest kvalitet inden for ét område bliver fremhævet, f.eks. med grøn og rød 
farve i de behandlingssteder, som har størst overlevelse efter 30 dage.  
 
Patienter foretrækker, at der er så lidt tekst som muligt i sammenligningsmodulet, for at holde 
det enkelt. Muligheden for at få forklarende oplysninger om specifik information, der enten kan 
være tvetydig eller svær at forstå, blev imidlertid anset som en god idé. Patienter synes, at det 
er fint med en lille forklaringsboks, f.eks. når cursoren føres over et specifikt ord eller symbol, 
det sikrer, at det som udgangspunkt er overskueligt, men at der er mulighed for, at det bliver 
specifikt. 
 
Tidspunkt for anvendelse 
Patienter ser forskelligt på, hvornår i behandlingsforløbet modulet har størst berettigelse, hvad 
angår funktion og relevans. For nogle patienter kan modulet allerede i starten af forløbet bru-
ges til at skabe overblik over de behandlingsmuligheder, der foreligger. For andre patienter er 
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tiden omkring diagnosesamtale og første behandling imidlertid præget af kaos, angst og mang-
lende overskud, hvilket gør det svært at forholde sig til sammenligningsmodulet. ”Jeg vil gerne 
have det her bagefter, til efter behandlingen/operationen, så kunne det være fint at sidde og 
se det igennem og så evt. skifte (behandlingssted) i forhold til kemo og stråler”, forklarer en 
pårørende og ser ligesom andre et større potentiale og nytte i modulet i tiden efter, hvor de i 
højere grad kan koncentrere sig om andet end det initiale behov for at overleve.  
 
Støtteværktøj og værdiafklaring 
Hvad angår funktion, så er der enighed om, at modulet er relevant som et værktøj, dels til 
støtte for patienten og den pårørende i hjemmet, og dels til støtte i dialogen mellem sundheds-
personalet og patienten. Det er også en mulighed, at de to funktioner kan supplere hinanden. 
 
Modulet kan fungere som et støtteværktøj for patienten og de pårørende. Patient og pårørende 
har mulighed for at tilgå information om de forskellige behandlingsmuligheder og -kvalitet, når 
der er mental overskud, og man er parat til det. Det vil på den måde ikke blive presset ned 
over hovedet på nogen. Det blev også nævnt af en patient, at: ”Hvis nogen har brug for en 
second opinion, så kunne det (sammenligningsmodulet) være relevant”. 
 
Modulet kan også benyttes som oplæg til en værdiafklaring af patientens og de pårørendes 
behov i forbindelse med behandlingsvalg. Eksempelvis kan modulet bruges som et konkret og 
håndgribeligt udgangspunkt for en samtale med lægen ift., hvilke muligheder der foreligger, og 
hvad mulighederne indebærer. En pårørende påpeger, at det var noget, de savnede i deres 
situation: ”Vi blev overhovedet ikke tilbudt andre behandlingssteder eller –former, og det ville 
vi gerne”.  
 
Hvad angår tilgængelighed, så er der en generel holdning til, at modulets anvendelse i høj 
grad påvirkes af tilgængelighed, herunder hvordan patienter gøres opmærksomme på modu-
let, og hvor let det er at tilgå. En patient fremhæver således, at hun havde ”slet ikke tænkt den 
tanke, at der var alternativer”, mens en anden patient påpeger at der må foretages strukturelle 
ændringer: ”Det handler vel om at få lavet en ny procedure for lægerne, at de skal informere 
om alternativerne”. Der er generelt enighed om, at sundhedspersonalet aktivt bør henvise pa-
tienter og pårørende til sammenligningsmodulet i de indledende samtaler. Det forklares sam-
tidig, at der er så mange værktøjer og hjælpemidler i dag, at det som patient og pårørende kan 
være svært at vide, hvad man skal prioritere. En pårørende forklarer denne frustration: ”Det 
kan være svært at finde hoved og hale i, hvor man skal starte, og hvor man skal slutte, og så 
bliver man som patient og pårørende endnu mere frustreret, fordi man ikke kan finde det, man 
søgte”. Nogle patienter nævner, at de kun vil forholde sig til sammenligningsmodulet, hvis en 
læge henviser til det. Henvisningen kan følges op af et link tilsendt patientens e-mail eller et 
postkort, patienten får med hjem med simpel information og et link til hjemmesiden. En aktiv 
henvisning kan samtidig imødekomme deltagernes ønsker om, at lægerne helt grundlæg-
gende skal være bedre til at informere patienter og pårørende om behandlingsmulighederne 
og muligheder for behandlingssted. En patient understreger vigtigheden af, at der henvises fra 
sundhedspersonalet: ”Det handler om, at oplysningerne skal komme fra sundhedsfagligt per-
sonale, for hvis de ikke informerer én om, at man skal gå ind og kigge, så gør man det ikke. 
For man gør kun det, man får besked på”. I supplement hertil er der enighed om, at sammen-
ligningsmodulet skal være tilgængeligt ved så få klik som muligt.  
 
Afgørende i den forbindelse er enigheden blandt patienter om, at modulet fremstår mere tro-
værdigt og tillidsfuldt, hvis det findes på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside frem for eksem-
pelvis en hjemmeside under Sundheds- og Ældreministeriet. En patient forklarer således: ”Jeg 
har tillid til Kræftens Bekæmpelse, fordi der er en gennemsigtighed, når der samles penge ind, 
og hvad pengene går til”. Patienter tilkendegiver, at de i højere grad vil gøre brug af modulet, 
hvis den er placeret på cancer.dk. Hvis modulet hører under Sundheds- og Ældreministeriet, 
er der indikationer af politiske undertoner, og patienterne tvivler på, om det reelt er udviklet i 
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patientens interesser eller er skabt ud fra politiske prioriteringer. Flere patienter nævnte såle-
des, at tilliden til cancer.dk er høj, fordi man ved, at menneskene bag brænder for det, de laver, 
mens en offentlige hjemmesider oftest er styret af politiske motiver. Sammenligningsmodulets 
forbindelse til Kræftens Bekæmpelse er uden tvivl vigtigt for deltagerne i undersøgelsen. Det 
foretrækkes således, at modulet er placeret på cancer.dk eller er verificeret eller henvist til af 
Kræftens Bekæmpelse. 
 

 

Sammenfatning: Fokusgruppeinterviews (undersøgelse 3) 
 
Kvalitetsdata generelt 
Prioritering 

 Information om overlevelse, senfølger/tilbagefald og fejl/komplikationer er vigtigst 
for kræftpatienter i forbindelse med kræftforløb.  

 For yngre patienter (under 50 år) er information om overlevelse vigtigst. 
 For ældre patienter er information om senfølger/tilbagefald vigtigst. 
 Information om ventetider synes mere vigtig for pårørende end patienter. 

 

Formidling 
 Positivt: Data skal fokusere på positive aspekter. 
 Enkelt: Data skal præsenteres enkelt, læsevenligt og overskueligt. 
 Specifikt: Data skal tilpasses patientens alder, køn, kræfttype mm. 
 Forklaring og guider: Data skal suppleres med tekst for at undgå misfortolkninger, 

og skal kunne forstås uden forforståelse. 
 Visuelt: Farver er vigtige for forståelsen. 
 Anvendelse: Data kan støtte patienten og være udgangspunkt for dialog med lægen. 

 
Kvalitetsdata ved valg af behandlingssted 
Prioritering 

 Kvalitet (overlevelse og ekspertise) er den vigtigste parameter for patienter ved valg 
af behandlingssted, mens afstand til behandlingssted og ventetid til behandling er 
andre meget afgørende forhold. 

 I forbindelse med valg af behandlingssted er det også vigtigt med sammenhæng i 
forløbet med fast personale, eller at behandlinger sker på samme behandlingssted. 

 

Formidling 
 Hvorfor: Patienter synes, det er en rigtig god idé med et sammenligningsmodul, fordi 

det er informativt og giver følelse af medbestemmelse i beslutningsprocessen. 
 Hvad: Patienter efterspørger funktioner, der højner gennemsigtighed og forståelsen, 

f.eks. scroll-down funktion, der sikrer overskuelighed og gør det muligt at få detalje-
rede oplysninger om relevante kvalitetsdata. Patienter efterspørger brug af farver, 
der differentierer kvalitetsdata og sikrer overskuelighed, bl.a. ved at rangere behand-
lingssteder med bedst og ringest kvalitet med grøn og rød farve, da det letter forstå-
elsen.  

 Hvornår: Modulet kan bruges i starten af forløbet til at oplyse om behandlingssteder. 
Modulet har især berettigelse efter den første behandling, hvor patienterne oplever 
at have mere overskud til at anvende og undersøge modulet nærmere. 

 Hvordan: Modulet støtter patientens forberedelse inden dialogen med lægen, men 
har også potentiale til at være behovs- og værdiafklarende i dialogen med lægen. 
Patienter efterspørger, at lægerne aktivt henviser patienten til modulet og gør op-
mærksom på sammenligningsmodulets formål og anvendelse. 
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4 DISKUSSION  
 

I dette kapitel diskuteres resultaterne fra de tre undersøgelser i relation til rapportens formål 
og med reference til eksisterende litteratur og erfaringer på området.  
 
Afslutningsvis skitseres rapportens implikationer for udviklingen af den del af Kræftens Be-
kæmpelses nye dataplatform, Kræftpatientoverblikket, patienter og pårørende får adgang til. 

 
4.1 VIL PATIENTER HAVE KVALITETSDATA? 
I og omkring sundhedsvæsenet gives der implicit udtryk for, at patienter vil have kvalitetsdata, 
eksempelvis illustreret i de igangværende nationale initiativer for kvalitetsdata (3,9,40). Det er 
dog bemærkelsesværdigt, at det hidtil i Danmark ikke er blevet videnskabeligt undersøgt, hvor-
vidt det forholder sig sådan. 
 
Rapporten har vist, at der er metodiske og praktiske udfordringer ved at undersøge, hvorvidt 
patienter vil have kvalitetsdata. Undersøgelserne har vist, at det er svært for patienter at for-
holde sig til relevansen af kvalitetsdata, da kun meget få kender til eller har benyttet sig af det 
i eget kræftforløb. Det har således vist sig svært for patienter at udtrykke et behov for noget, 
de ikke ved findes. Tendenserne fra undersøgelserne tilsvarer resultater i tidligere undersø-
gelser, som konkluderer at mindre end hver tiende patient ved, at der findes kvalitetsdata (7).  
 

I relation til dataplatformen er det relevant at vide, hvem der som udgangspunkt vil have kva-
litetsdata og bruge platformen, og hvem der ikke vil. Indsigt i årsager hertil er desuden vigtig, 
da det kan bruges til at skitsere udfordringer, som platformen står overfor, herunder om og 
hvordan det kan sikres, at flest mulige finder platformen relevant og brugbar. 
 

Patientroller 
De kvalitative undersøgelser antyder, at der er en sammenhæng mellem den rolle, som pati-
enten påtager sig i kræftforløbet, og patientens behov for kvalitetsdata. Resultaterne under-
støttes flere steder i litteraturen (5,10,11), og det foreslås, at patienterne kategoriseres i to 
(overordnede) patienttyper: Aktive patienter og Passive modtagere:  
 

 Aktive patienter: Patienter i denne kategori er interesserede i kvalitetsdata og er aktive i 
forløbet ved at give udtryk for deres behov overfor sundhedspersonalet. Der findes to un-
dertyper af aktive patienter: En type vil have alle informationer og ønsker altid at blive ind-
draget og taget med på råd i beslutningsprocesser, mens en anden type vil have noget 
information og ofte ønsker at blive inddraget.  
 

 Passive modtager: Patienter i denne kategori er som udgangspunkt ikke interesserede i 
for meget information. Der findes også to undertyper af passive modtagere: En type har 
intet behov for at blive inddraget eller taget med på råd i beslutningsprocesser, mens den 
anden type ser inddragelse som relevant, men kun hvis den sundhedsprofessionelle ek-
splicit udtrykker, at det er vigtigt.  

 
Kvalitetsdata som relevant supplement 
Den aktive patient synes, at kvalitetsdata er relevante, fordi informationerne er støttende og 
giver en følelse af tryghed, f.eks. ved at be- eller afkræfte ting, man har hørt i netværk eller 
læst i medier. Kvalitetsdata ses som et middel til at blive mere inddraget i forløbet og derigen-
nem få en følelse af kontrol via medbestemmelse. Det pointeres således, at inddragelsen er 
vigtig, fordi læger ikke altid ved hvilken dagsorden og forudsætninger man som patient møder 
sundhedssystemet med. Derved kan kvalitetsdata blive en genvej til at få udtrykt og hørt sine 
behov. Desuden kan kvalitetsdata indgå i forberedelserne inden en forestående operation eller 
i forbindelse med valg af behandlingssted.  
 



Side | 51  

 

I undersøgelserne fremhæves det lavpraktiske aspekt ved oplysninger på internettet som et 
stort aktiv. I modsætning til informationer fra en læge kan kvalitetsdata tilgås døgnet rundt, og 
det kan være en stor fordel i et forløb med op- og nedture. Patienter har mulighed for at tilgå 
og opsøge information i perioder, hvor det er relevant, mens man nemt kan undlade at få 
information i perioder, hvor der ikke er mentalt overskud. En nem og meget fleksibel adgang 
er en stor fordel ved at kunne tilgå oplysningerne via internettet, fordi det ikke forudsætter 
kontakt til sundhedspersonale, og fordi det gør det muligt at drøfte oplysningerne med f.eks. 
pårørende til enhver tid. 
 

Patienter anser ikke kvalitetsdata som en primær kilde til information i kræftforløbet, men ud-
trykker i stedet, at det er relevant som supplement til mundtlig information fra sundhedsperso-
nalet før og efter konsultationerne. Ifølge survey-undersøgelsen oplever mange patienter, at 
have utilstrækkeligt med informationer i deres kræftforløb, og det er derfor ikke overraskende, 
at mange patienter efterspørger at få mere information. Tidligere studier har tilsvarende fundet, 
at patienter foretrækker den mundtlige information fra sundhedspersonalet, og at mange bru-
ger medier og internettet som en sekundær kilde hertil (24,44). Resultaterne indikerer, at en 
platform med kvalitetsdata har potentiale for at udfylde et uopfyldt behov for information hos 
kræftpatienter.  
 

Lægelig ekspertise foretrækkes 
De kvalitative undersøgelser indikerer, at ikke alle patienter vil have kvalitetsdata. Således ser 
patienter, som oftest er passive modtagere, ingen umiddelbar nytte i kvalitetsdata, bl.a. fordi 
de mener den mundtlige information er tilstrækkelig. Mange synes end ikke, at kvalitetsdata er 
relevant som supplement hertil. Kvalitetsdata, der tilgås via internettet, kan give anledning til 
fejltolkning, og i modsætning til en mundtlig dialog er der ikke på samme måde mulighed for 
at få svar på sine spørgsmål. Patienter mener, at kvalitetsdata kan være årsag til unødige 
bekymringer, og at det derfor ikke er relevant. I overensstemmelse med litteraturen er patien-
ters tillid til lægen og dennes ekspertise samtidig med til at reducere behovet for at blive oplyst 
yderligere (12).  
 

Patienter befinder sig således i en balance mellem håb ved ikke at vide mere end det, lægen 
og sygeplejersken oplyser om, og frygt som afholdende faktor for informationer, der kan give 
anledning til bekymring. I tillæg hertil er der en forestilling blandt patienter om, at læger er 
bedst til at vurdere, hvad der er vigtigst for den enkelte patient, også selvom patienten ikke har 
italesæt sit behov. I lyset heraf foretrækker patienter passivt at modtage oplysninger i løbet af 
kræftforløbet. ”Jeg har sat pris på den ekspertise, der blev sat til rådighed og stolet på det”, 
fortæller en patient og udtrykker samtidig en gennemgående følelse hos mange patienter. Ge-
nerelt er patienters tillid til sundhedsvæsenet høj, især de passive modtagere ser på sund-
hedsprofessionelle som autoritært bedrevidende og foretrækker, at lægen er bestemmende. 
 

Fælles for patienterne er trygheden ved manglende kontrol, når læger tager dem i hånden og 
præcist fortæller, hvad der skal ske, og hvad de skal gøre. Det adskiller sig grundlæggende 
fra den måde, som aktive patienter anskuer magtrelationen mellem læge og patient på og 
understreger, at det er forskelligt, hvordan patienter føler sig hørt og respekteret. 
 

Patienters manglende overskud samt en nødvendighed af at prioritere egne ressourcer er øv-
rige årsager til, at kvalitetsdata ikke er relevant. Især starten af kræftforløbet er krævende, og 
da der er så meget, patienterne skal forholde sig til, er det hverken aktuelt eller relevant f.eks. 
at søge efter kvalitetsdata på internettet. I forløb med kort tid fra udredning til behandling har 
patienter ofte ikke behov for andre oplysninger end dem, der kommer fra sundhedspersonalet. 
Det skyldes også, at mange patienter føler, at det er vanskeligt at navigere i de mange mulig-
heder, støttetilbud og diverse værktøjer, der tilmed opleves som svært tilgængelige. 
  
Overordnet peger resultaterne i overensstemmelse med litteraturen på, at patienters mang-
lende interesse for kvalitetsdata er betinget af tre omstændigheder. Først og fremmest har kun 
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få patienter praktiske erfaringer med og kendskab til kvalitetsdata og kan ikke forholde sig til 
relevansen af oplysningerne, herunder hvilke behov de skal dække. Samtidig er det en kom-
bination af, at kræftforløbet er mentalt anstrengende og fysisk udmattende, og at patienter har 
en uforbeholden tillid til, at lægerne ved, hvad der er bedst for patienten. Et tredje forhold, som 
i øvrigt inkluderer såvel passive modtagere som aktive patienter, er følelsen af, at statistiske 
oplysninger ikke er sigende for patientens egen situation. Patienter, oftest med komplikationer 
i kræftforløbet, mener, deres forløb er unikt, og kan ikke genfinde sig selv i gængse statistikker.  
 
Selvom patienter som udgangspunkt giver udtryk for, at kvalitetsdata ikke er relevant, så viser 
resultaterne fra survey-undersøgelsen, at størstedelen af patienterne oplever at blive utilstræk-
keligt oplyst om selvsamme oplysninger i forbindelse med kræftforløbet. Resultaterne peger 
bl.a. på, at en stor del af kræftpatienterne oplever at have utilstrækkelig information om 
fejl/komplikationer og senfølger, hvilket i øvrigt bakkes op af resultater fra en tidligere under-
søgelse i Kræftens Bekæmpelse, hvor 50 % af kræftpatienterne ikke følte sig tilstrækkeligt 
informeret om mulige komplikationer (45). Resultaterne indikerer, at der er et uopfyldt behov 
hos patienterne, som dataplatformen rummer et potentiale for at udfylde. I den forbindelse kan 
ovenstående forhold og patienters forklaringer på, hvorfor kvalitetsdata ikke er relevant i kræft-
forløb, bruges i den videre proces. Denne viden gør det således muligt at tilpasse udviklingen 
af dataplatformen i en retning, der tager højde for og tilpasser sig efter patienternes behov, 
eksempelvis ved ikke at formidle kvalitetsdata på et overordnet niveau. 
 

Hvad influerer patienters behov for kvalitetsdata? 
I forlængelse af ovenstående er der en række udfordringer, som er vigtige at forholde sig til og 
være kritisk overfor i udviklingen af en dataplatform på kræftområdet. 
 
Først og fremmest er det relevant at forholde sig til, hvilke forhold der influerer patienters behov 
for kvalitetsdata. Viden om f.eks. alder, køn og uddannelsens betydning for patienters behov 
for kvalitetsdata kan være relevant for, om der skal være forskel i visningsfladerne til f.eks. 
mænd og kvinder i forhold til mængden eller type af kvalitetsdata.  
 
Internationale studier påpeger således, at der er sammenhæng mellem behovet for information 
og hhv. person-relaterede og situations-relaterede faktorer (16,46,47). Tilsvarende indikerer 
resultater fra de tre undersøgelser, at faktorer som alder, patientroller og tiden i et kræftforløb 
influerer patienters behov for kvalitetsdata.  
 
Alder 
Resultaterne antyder, at patienters alder influerer behovet for og prioriteringen af kvalitetsdata, 
hvilket er i tråd med flere internationale studier, som viser lignende tendenser (16,34,47). 
Yngre patienter er således i højere grad end ældre patienter kritisk anlagte, stiller flere krav og 
er mere spørgende. 
 
I undersøgelserne efterspørger yngre patienter kvalitetsdata i høj grad, og det underbygger 
tendenserne i tidligere studier, som konkluderer, at yngre patienter søger information fra flere 
kilder, mens ældre patienter i højere grad kun er afhængige af information fra sundhedsperso-
nalet (16,47). Det italesættes som en generationsbestemt forskel, hvor ældre patienter er tyn-
get af respekt og tillid til sundhedspersonalet, mens yngre patienter finder det naturligt at stille 
krav. ”Min far sagde meget tydeligt ’jeg stoler på lægerne og vil gøre det lægerne siger, jeg 
skal gøre’. Han var autoritetstro, det tror jeg rigtig mange af den generation er”, forklarer en 
pårørende. Ifølge survey-undersøgelsen oplever ældre patienter i størst grad at behovet for 
information bliver mødt i forbindelse med kræftforløbet, hvilket underbygger tesen om, at der 
er forskel på forventninger og behov generationerne imellem. 
 
Alder synes på samme måde at påvirke prioritering af kvalitetsdata hos patienter. De kvalitative 
interviews peger på, at information om overlevelse er vigtigere for yngre patienter end ældre. 
Det understøttes i survey-undersøgelsen, hvor flere yngre (32 %) end ældre (18 %) patienter 
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oplever, at informationen om overlevelse i forløbet er utilstrækkelig. Det er en interessant ten-
dens, eftersom et nyligt review netop søger et svar på, hvorfor information om overlevelse 
prioriteres højere end anden information (18). Forklaringen kan i lyset af de kvalitative under-
søgelser være, at ældre patienter i højere grad vægter et liv uden større gener frem for blot at 
leve længere. Modsat vægter yngre patienter overlevelsen som det ultimativt vigtigste out-
come, bl.a. fordi man har mindre børn at tage sig af eller endnu har til gode at sætte børn i 
verden. 
 
Køn og uddannelse 
Der er tidligere fundet en sammenhæng mellem hhv. køn og uddannelse og behovet for infor-
mation (16,34,47), som konkluderer, at kvinder og personer med længst uddannelse har størst 
behov for information. I survey-undersøgelsen er der fundet tilsvarende resultater, idet kvinder 
i højere grad end mænd oplever at kvalitetsdata er utilstrækkelig i kræftforløbet. Resultaterne 
antyder, at kvinder har andre og større forventninger til informationsniveauet og -kvaliteten end 
mænd. Det samme er tilfældet for personer med længere uddannelse, som i højere grad end 
personer med kort uddannelse oplever kvalitetsdata som utilstrækkelig.  
 
Det er ikke muligt ud fra resultaterne at forklare de fundne tendenser for køn og uddannelse, 
alligevel kan resultaterne fungere som indikationer i den videre udviklingsproces med data-
platformen. Resultaterne indikerer, at mænd og personer med kortere uddannelse i mindre 
grad vil benytte sig af dataplatformen, og det kan derfor være en idé at sætte fokus på disse 
grupper i de videre undersøgelser for at få bedre indsigt i deres behov og præferencer. De 
videre undersøgelser skal afgøre, om mænd f.eks. bør henvises anderledes til platformen end 
kvinder, eller at visningsfladen i platformen skal differentieres afhængig af uddannelse, f.eks. 
i forhold til detaljeringsgraden af data.  

 
Behov for kvalitetsdata 
Opsummerende indikerer rapportens tre undersøgelser, at der er generel interesse for kvali-
tetsdata hos kræftpatienter. Kræftpatienter synes, kvalitetsdata er relevant og nyttig i kræftfor-
løbet, og ser potentielle støtte- og anvendelsesmuligheder i kvalitetsdata. Anderledes opfat-
telse har nogle kræftpatienter dog, som har svært ved at forholde sig til relevansen af kvali-
tetsdata og umiddelbart er mere kritiske overfor nyttepotentialet i sådanne data. Resultaterne 
peger imidlertid på, at dataplatformen synes at rumme et potentiale, der kan udfylde et uopfyldt 
behov hos kræftpatienter, eftersom en stor del af patienterne oplever, at informationen er util-
strækkelig i kræftforløb. 
 
I forlængelse hermed kalder de fundne tendenser for alder, køn og uddannelse på videre un-
dersøgelser og diskussioner af, hvordan man undgår, at involvering af patienter (f.eks. ved 
brug af kvalitetsdata) skaber ”A-hold” og ”B-hold” og derved øger uligheden blandt kræftpati-
enter. 
 
I relation til dataplatformen er der flere forudsætninger, som skal være opfyldt for, at kvalitets-
data kan være relevant og nyttig for flest mulige kræftpatienter. 
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4.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE AF KVALITETSDATA 
For at kvalitetsdata effektivt kan være et middel til at støtte patienten undervejs i et kræftforløb, 
er det afgørende, at der kan findes valide data om kvalitet (5,48). I Danmark er det tilfældet, 
da kvaliteten i kræftbehandling registreres i en række kliniske databaser, ikke-kliniske databa-
ser og behandlingsspecifikke registre. Danmark betegnes som en af de internationale frontlø-
bere i indsamlingen af kvalitetsdata (49). 
 

Kvalitetsdata har de senere år været på den sundhedspolitiske dagsorden. Senest er der ud-
arbejdet en handleplan for bedre brug af kvalitetsdata (3), ligesom der er udpeget en række 
nye nationale kvalitetsmål (9), der skal bidrage til, at kvaliteten i sundhedsvæsenet forbedres. 
Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at man i dansk kontekst endnu ikke har afdækket eller 
undersøgt kræftpatienters behov for kvalitetsdata. Vi har med andre ord meget begrænset 
viden om, hvad kræftpatienter efterspørger og prioriterer af kvalitetsdata i dag, og det gør det 
svært at udvælge og formidle information, der kan bidrage til empowerment og styrke patienter 
i kræftforløb (5). Afdækningen af disse forhold er derfor både aktuel og relevant for udviklingen 
af Kræftpatientoverblikket og for ambitionen om at sikre bedre brug af kvalitetsdata fremadret-
tet. 
 

I forlængelse af litteraturen har undersøgelserne vist, at mindst tre parametre er afgørende for, 
at kvalitetsdata kan være brugbart for patienter i forbindelse med kræftforløb. Kvalitetsdata 
skal være relevant, tilgængelig og forståelig for kræftpatienter (5,13,14,15). Tilsammen er de 
tre parametre centrale forudsætninger for, at offentligt tilgængelige kvalitetsdata kan være et 
middel til empowerment af patienters mestringsstrategier og handlekompetencer i forbindelse 
med kræftforløb. 
 

I de tre undersøgelser har rapporten undersøgt muligheder og udfordringer forbundet med at 
opfylde disse forudsætninger. Herunder diskuteres de tre forudsætninger i relation til Kræftpa-
tientoverblikket og med reference til eksisterende litteratur og erfaringer i Danmark og i udlan-
det. 
 

Relevans 
En vigtig forudsætning for, at kvalitetsdata er anvendelig for patienter i et kræftforløb er, at den 
information, som formidles, er relevant (5). I overensstemmelse med udenlandske erfaringer 
understreger resultaterne, at det er altafgørende, at kvalitetsdata har konkret betydning og 
værdi for patienterne, før de finder nytte i det (15). 

 

Specifikke data 
Det er vigtigt, at kvalitetsdata har værdi for patienter, og her er to forhold centrale. Som ud-
gangspunkt skal patienter finde oplysningerne relevante, men undersøgelserne viser også, at 
det er særdeles vigtigt, at oplysninger specifikt målrettes patienternes egen situation. 
 

Patienter peger på, at information om overlevelse, senfølger/tilbagefald og fejl/komplikationer 
er meningsfuldt og relevant at få adgang til i forbindelse med et kræftforløb. For patienter er 
det meget vigtigt at få oplysninger om overlevelsesdata, der kan oplyse om prognosen for den 
enkelte patients kræftsygdom. Tidstro overlevelsesrater er vigtige, ligesom overlevelse med 
eller uden en given behandling samt overlevelse over tid, f.eks. femårs eller tiårs overlevelse. 
Behandlingsrelaterede informationer, herunder andelen af kræftpatienter, der oplever senføl-
ger af en given behandling, prioriteres også højt, ligesom patienter også prioriterer at få infor-
mation om fejl/komplikationer, eksempelvis andelen af kræftpatienter, der oplever komplikati-
oner i forbindelse med en brystbevarende operation. Fundene i de kvalitative undersøgelser 
er i tråd med resultaterne fra survey-undersøgelsen, hvor information om overlevelse (3 %), 
senfølger/tilbagefald (4 %), fejl/komplikationer (4 %), opleves af få personer som irrelevant.   
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Det er desuden vigtigt for pårørende at få adgang til information om ventetider. Det skyldes 
bl.a., at pårørende ikke altid er i stand til at forstå eller sætte sig ind i de ting, som sker under-
vejs i forløbet. Oplysninger om ventetider er derimod håndgribelig information, som er let at 
forholde sig til, især for en ”udefrakommende”. 
 
Information om genindlæggelse og reoperation er for nogle patienter også vigtig at få adgang 
til, viser alle tre undersøgelser. Der er imidlertid en stor del i survey-undersøgelsen, som me-
ner, oplysningerne ikke er relevante, og sammenholdt med de kvalitative undersøgelser peger 
resultaterne på, at det kun er patienter, som har manglet eller benyttet sig af disse oplysninger, 
der tilkendegiver, at det er vigtigt. Oplysningerne adskiller sig derved fra mere generelle oplys-
ninger som prognose og komplikationer, som uanset kræftforløb synes relevante for næsten 
samtlige patienter.  
 

I survey-undersøgelsen har en meget stor andel af patienterne tilkendegivet, at oplysninger 
fra andre patienter, PREM og PROM, er meget relevant. I de kvalitative interviews påpeger 
flere patienter også vigtigheden af at kunne snakke med andre patienter, men selve brugerun-
dersøgelserne i dataform møder skepsis hos nogle patienter. Denne skepsis synes bl.a. at 
bunde i, at patienter hverken har kendskab til undersøgelsernes formål eller udførelse. Det 
kan tænkes, at patientrapporterede undersøgelser vil være mere relevante for patienter, hvis 
undersøgelsernes formål, metode og anvendelse gøres mere gennemsigtige. 
 
Internationale erfaringer understøtter resultaterne i denne rapport (16,17,18). Det konkluderes 
således i et nyligt udgivet litteraturstudie, at kvalitetsinformation generelt prioriteres rigtig højt 
af patienter i forhold til anden information, hvilket understreger betydningen af, at kræftpatien-
ter får kvalitetsdata. Samtidig anfører litteraturstudiet, som har sammenfattet resultater fra en 
lang række studier, at information om prognose er det vigtigste for patienter, mens information 
om fejl/komplikationer og information om senfølger er oplysninger, som patienter i høj grad 
også efterspørger og ønsker adgang til (18). 

 

Resultaterne viser samtidig, at mange patienter afholder sig fra at søge eller spørge efter kva-
litetsdata, fordi de har oplevet eller har en forestilling om, at kvalitetsdata ikke kan sige noget 
om deres situation. Det er med andre ord afgørende, at kvalitetsdata formidles specifikt, så 
hver enkelt patient har adgang til meningsfulde oplysninger, de kan identificere sig med (50). 
Det kan bl.a. gøres ved, at data kan justeres i forhold til forskellige karakteristika og derved 
tilpasses den enkelte patients situation. En ”overlevelsesudregner” er et eksempel på noget, 
patienterne efterspørger, hvor det er muligt at indtaste f.eks. køn, alder, stadie og få vist en 
tilhørende prognose. Der er så vidt vides ikke udviklet et sådant værktøj i Danmark, men i 
England (19) og USA (20) er disse ”prediction tools” tilgængelige for patienter, og det er derfor 
nærliggende at bruge erfaringer fra disse lande i det videre udviklingsarbejde med Kræftpati-
entoverblikket. De praktiske erfaringer fra de to lande kan være med til at skitsere fordele og 
ulemper ved værktøjet og ligeledes være udgangspunkt i udviklingen af et lignende værktøj til 
patienter og/eller forskere, hvis det bliver aktuelt i dataplatformen. Resultaterne foreslår såle-
des, at funktioner, som kan specificere kvalitetsdata så meget som muligt, på sigt vil øge inte-
ressen for kvalitetsdata hos kræftpatienter. 
 

Overordnet understøttes undersøgelsernes fund af litteraturen, hvad angår kvalitetsdata, som 
er efterspurgt af patienter. De internationale erfaringer synes desuden at kunne bidrage med 
løsningsforslag til ovenfornævnte udfordringer på området. Videre undersøgelser skal kvalifi-
cere disse forhold og bl.a. mere specifikt undersøge, hvilke kvalitetsdata patienter efterspør-
ger, og hvilke baggrundsvariable, patienterne foretrækker, at data kan blive tilpasset efter. 
 
Ekspertise er vigtigt, men …  
De fleste patienter i undersøgelsen har ikke fået muligheden for at vælge behandlingssted. 
Det er valgt for dem, uden at de er blevet taget med på råd. Mange patienter ønsker imidlertid 
at blive taget med i beslutningsprocessen i større eller mindre grad, og det er derfor relevant 
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at få indsigt i, hvad der har værdi for patienterne i forbindelse med valg af behandlingssted. 
Denne viden er også vigtig i udviklingen af visningsfladen og indholdet af den del af dataplat-
formen, hvor patienter kan tilgå informationer om behandlingsmuligheder og -kvalitet.  
 

I undersøgelserne er der enighed om, at kvalitet er den vigtigste parameter for kræftpatienters 
valg af behandlingssted. Patienter foretrækker et behandlingssted, hvor ekspertisen er bedst 
og overlevelsen højest, mens faktorer som afstand til behandlingssted og ventetiden til be-
handling også er meget vigtige. Tendenserne er i tråd med resultater fra en nylig undersøgelse 
foretaget af Danske Regioner, hvor ekspertise netop er den parameter, som patienter og øv-
rige borgere tillægger størst værdi ved valg af behandlingssted (21). Tilsvarende er afstand til 
behandlingssted mindre vigtigt, viser undersøgelsen.  
 

Danske Regioners undersøgelse påpeger desuden, at afstand har større betydning for patien-
ters valg i tilfælde af ambulante behandlinger i forhold til planlagte operationer (21). Et tilsva-
rende resultat er fundet i fokusgruppeundersøgelsen, hvor patienter forklarer, at de er indstillet 
på at rejse længere for behandling, hvis der er tale om én eller få operationer, mens behand-
lingssteder, hvortil der er kortere afstand foretrækkes ved gentagne behandlinger. Deltagerne 
er bosat i Region Hovedstaden, og resultaterne fra rapporten er derfor begrænset af ikke at 
kunne skitsere evt. regionale forskelle i forhold til betydningen af afstand for patienters valg. 
Undersøgelsen fra Danske Regioners viser imidlertid, at borgere i landområder er mere villige 
til at vælge et behandlingssted længere væk end borgere i København og foreslår derved, at 
der er forskelle til stede (21). En forklaring på de fundne regionsforskelle kan være, at borgere 
i landområder i gennemsnit har længere til sygehus og derfor er indstillet på at køre længere.  
 

I den videre udvikling af Kræftpatientoverblikket er det relevant at undersøge behovet for pati-
enter bosat i andre regioner, fordi behandlingsmulighederne i Region Hovedstaden adskiller 
sig fra resten af landet med hensyn til afstand og antallet af behandlingssteder. I forberedel-
serne til disse undersøgelser kan internationale erfaringer indhentes fra eksempelvis USA, 
Holland og England. Disse lande har gennemført tilsvarende studier om, hvad patienter vægter 
højest ved valg af behandlingssted (28,29,51). Eksempelvis har et studie fundet bevis for, at 
der er uoverensstemmelse mellem resultater fra empiriske undersøgelser og valg i praksis 
(15). Resultaterne sætter spørgsmålstegn ved gyldigheden i empiriske undersøgelser og ved, 
om uoverensstemmelsen i studiet er generel eller blot et tilfælde.  
 
I en undersøgelse udpegede patienter, at kvalitetsdata er den vigtigste parameter ved valg af 
behandlingssted, mens observationer af faktiske valg viste, at patienterne baserede deres valg 
på afstanden til behandlingsstedet (51). Tilsvarende paradoks går igen i fokusgruppeundersø-
gelsen, da nogle patienter forklarer, at det foretrukne sted for behandling har størst overle-
velse, men at afstand kan blive altafgørende for valg af behandlingssted, f.eks. pga. mang-
lende ressourcer. Tilsvarende er det fundet i litteraturen, at særlige omstændigheder i nærmil-
jøet kan influere patienters valg af behandlingssted (22). En anden forklaring på uoverens-
stemmelsen mellem det, patienter siger og gør, kan være, at patienters behov oftest ikke bliver 
hørt eller italesat, og at afgørelsen træffes af en fagperson. Således har resultaterne vist, at 
kun få patienter har haft reel indflydelse på valg af behandlingssted, også selvom flere reelt 
har et ønske om at blive taget med på råd.  
 

Resultaterne understreger, at det er relevant at undersøge, dels hvorvidt kræftpatienter føler, 
at de bliver tilstrækkeligt inkluderet i beslutningsprocessen omkring valg af behandlingssted, 
jf. frit sygehusvalg, og dels hvilken betydning det har for patientens kræftforløb. Det er viden, 
som er relevant for dataplatformen med henblik på at skærpe potentialet for sammenlignings-
modulet. 

 
Tilgængelighed 
En forudsætning for at kvalitetsdata kan blive brugt af patienter, er, at de opsøger det, og her 
er tilgængelighed og patienters kendskab til kvalitetsdata særligt afgørende. 
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I Danmark findes offentligt tilgængelige kvalitetsdata bl.a. på esundhed.dk, sundhed.dk, can-
cer.dk samt i årsrapporterne fra de forskellige kræftgrupper. Patienter har dog meget begræn-
set kendskab til disse hjemmesider. Således har kun meget få patienter søgt efter kvalitets-
data, og mange har stort set intet kendskab til, at det findes. Det kan undre, at patienters 
kendskab ikke er mere udbredt, når Danmark er et af de lande i verden med flest data på 
kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser (5). Resultaterne er imidlertid ikke overraskende, men 
underbygger resultaterne fra en nylig brugerundersøgelse foretaget af Sundhedsdatastyrel-
sen, som viser at blot 9 % har kendskab til sundhed.dk, og endnu færre har besøgt og brugt 
hjemmesiden (7).  
 

I udlandet er tendenserne tilsvarende, da studier bekræfter, at kun få patienter kender til kva-
litetsdata på internettet, mens en større andel dog bruger internettet til øvrige sundhedsformål 
(5). Tendenserne i Danmark og udlandet understreger nødvendigheden af at gøre patienter 
bedre opmærksomme på, hvor og hvordan de kan tilgå kvalitetsdata, som er offentligt tilgæn-
gelige (23). Betydningen herfor understreges yderligere af, at blot 50 % af kræftpatienterne i 
Danmark oplever at være blevet tilstrækkeligt oplyst om, hvor de kunne hente yderligere hjælp 
og information (45).  
 
Henvisning 
I overensstemmelse med litteraturen påpeger de kvalitative undersøgelser, at nye måder bør 
tages i brug for at øge patienters kendskab til kvalitetsdata (6,24). Det er tidligere foreslået, at 
et tiltag f.eks. kan være, at sundhedsprofessionelle henviser patienter og pårørende til infor-
mationen (6), og patienter er positive overfor dette forslag, viser undersøgelserne. Andre erfa-
ringer viser, at patienter foretrækker, at henvisningen både er mundtlig og skriftlig (25). Dette 
blev bekræftet i fokusgruppeundersøgelsen, hvor patienter også påpeger, at læger med fordel 
kan henvise til information flere gange i forløbet.  
 
Patienter er enige om, at en henvisning fra læge eller sygeplejerske vil øge deres kendskab til 
kvalitetsdata og dataplatformen, mens nogle sågar anser det som en nødvendighed for at øge 
patienters kendskab til kvalitetsdata. Generelt er en holdning blandt mange patienter, at man 
ikke ved andet end det lægen henviser til. Således forklarer en patient: ”Hvis de (sundheds-
personalet) ikke informerer én om, at man skal gå ind og kigge, så gør man det ikke”.  
 

Henvisningen kan være mundtlig og suppleres af et informationsark, f.eks. et ”go-card”, der 
beskriver den oprindelige ambition og målsætning med dataplatformen. Disse informationsark 
kan alternativt placeres i venteværelset. Mange er desuden meget begejstrede over mulighe-
den for at modtage en e-mail lige efter konsultationen med et link til dataplatformens hjemme-
side og ser det samtidig som en måde at øge tilgængeligheden på. Det giver patienter mulig-
hed for alene eller med pårørende at opsøge information, når de har overskud og finder det 
relevant. Det er en fordel for mange patienter, at det ikke er nødvendigt at kontakte en læge 
eller sygeplejerske for at få adgang til oplysningerne (52). 
 

Resultaterne antyder, at henvisninger også kan være meningsfulde for patienter, der ellers 
ikke umiddelbart finder kvalitetsdata relevant. Lægens rolle har ofte stor betydning for, hvordan 
disse patienter agerer i forløbet, og således er der indikationer på, at flere patienter vil gøre 
brug af data, hvis lægen henviser til det. Desuden vil en henvisning hjælpe patienter, som har 
svært ved at navigere i forskellige støttetilbud og informationer og derfor ofte afholder sig fra 
at søge efter kvalitetsdata. Resultaterne foreslår med opbakning fra litteraturen, at en henvis-
ning fra lægen vil øge patienters kendskab til kvalitetsdata og samtidig øge tilgængeligheden 
til de relevante oplysninger (5,6,25). 
 

Kvalitetsdata ét sted 
Danske Regioner erkender, at tilgængeligheden af de offentlige kvalitetsdata er for varierende 
(40). Dette bekræftes af undersøgelserne, der viser, at tilgængeligheden for kvalitetsdata skal 
forbedres, da patienter har svært ved at finde relevante oplysninger på internettet. Patienter 
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påpeger, at kvalitetsdata skal være tilgængelig ved hjælp af så få klik som muligt for at forhin-
dre, at patienter mister interessen og bliver frustrerede.  
 

Ifølge en tidligere brugerundersøgelser bør hjemmesider med kvalitetsdata sammenlægges 
for at højne brugeranvendelsen (6). Anbefalingen synes netop at understøtte ønsket om nem-
mere tilgængelighed for patienter, fordi det øger overblikket og samtidig gør det lettere at ud-
vælge oplysninger, som er relevante.  
 

Det har desuden afgørende betydning for patienters og pårørendes tillid til kvalitetsdata, hvor 
Kræftpatientoverblikket og alle kvalitetsoplysningerne placeres. Kræftens Bekæmpelses hjem-
meside er i alle tre fokusgrupper nævnt som et godt sted til præsentation af kvalitetsdata. 
Patienter fremhæver cancer.dk som et troværdigt og tillidsvækkende sted for kræftinformation, 
der varetager patienters interesser, mens indhold på ministeriers og styrelsernes hjemmesider 
opfattes som politisk motiveret og ikke objektivt. Det er imidlertid ikke overraskende, da pati-
enter generelt foretrækker hjemmesider, der tilhører genkendelige og tillidsfulde organisatio-
ner som f.eks. sundhedsorganisationer (26). 
 

Selve udgangspunktet for, at kvalitetsdata kan være tilgængeligt for kræftpatienter, er, at data 
er kvalitetssikret, herunder såvel valide som reliable. Det er altafgørende, at data troværdigt, 
validt og dækkende er i stand til at belyse kvaliteten i kræftbehandlingen, bl.a. ved at data er 
indsamlet og registreret systematisk. I det aktuelle arbejde er disse forhold ikke yderligere 
diskuteret eller undersøgt, men om ikke andet er det vigtigt at undersøge i det videre arbejde. 
 

Forståelig 
Det er altafgørende, at kvalitetsdata er gennemsigtige og forståelige for patienter. Det er i sig 
selv ikke overraskende. Alligevel viser erfaringer fra Danmark, at det ikke altid er tilfældet i 
dag, og det understreger nødvendigheden af at spørge patienter, hvad de forstår (3,5,6). I 
fokusgruppeundersøgelsen er en række forhold med betydning for patienters forståelse af kva-
litetsdata blevet identificeret, herunder udfordringer forbundet med formidling.  
 

Enkelhed og guidance 
I dag præsenteres kvalitetsdata ofte i tabeller med mange tal på bl.a. esundhed.dk og i års-
rapporter fra de nationale kliniske kræftdatabaser. Erfaringer viser, at det er med til at be-
grænse gennemsigtigheden i resultaterne for patienter (3,6). Det er udfordrende for mange 
patienter, især patienter med få eller begrænsede sprog- eller it-kompetencer, og det er derfor 
nødvendigt at forenkle formidlingen (15). Patienter foretrækker, at data præsenteres oversku-
eligt med så få informationer som muligt. I overensstemmelse med en tidligere brugerunder-
søgelse af sundhed.dk (6) foreslår patienter, at der bruges tekstbokse eller korte videosekven-
ser til at sikre en nemmere forståelse af data. Det kan foregå via guidance eller forklaringer, 
f.eks. kan en tabel suppleres med teksten: ”Hvis du er en kvinde på 58 år, så er din chance for 
overlevelse efter fem år 89 %, mens den er 82 % efter ti år”. 
 

Det har i rapporten ikke været ambitionen, at undersøge sammenhængen mellem patienters 
sundhedskompetence og deres viden om og brug af kvalitetsdata på internettet. Fokusgrup-
peundersøgelsen vidner dog om, at der er forskel på, hvordan patienter forstår data, hvorfor 
dette skal kvalificeres i udviklingen af dataplatformens indhold og visningsflade. 
 

Sammenligning af kvalitetsdata 
I Danmark er det muligt at sammenligne informationer om ventetider for forskellige behand-
lingssteder, men oplysningerne er meget lidt gennemsigtige for patienter (6). Sundhedsvæse-
nets ambition om at gøre kvaliteten i sundhedsvæsenet mere gennemsigtig for patienter og 
støtte patienter i at træffe et valg af behandlingssted på et informeret grundlag er altså ikke 
tilstrækkelig opfyldt i dag. Det afgørende herfor er bl.a. manglende gennemsigtighed og det 
faktum, at patienter efterspørger anden information end blot ventetider ved valg af behand-
lingssted.  
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Funktioner 
I modsætning til Danmark har bl.a. USA og England i flere år sammenlignet kvalitetsdata for 
behandlingssteder og har derfor praktiske erfaringer med patienters tilfredshed med dataværk-
tøjer og forståelse heraf (53). Erfaringer fra udlandet viser, at patienter foretrækker at få vist 
information på én side frem for at skifte mellem flere sider, da det svækker overskueligheden 
og derved forståelsen (27,28). Samme tendens er fundet i fokusgruppeundersøgelsen, da pa-
tienter foretrækker at få præsenteret en oversigt over alle de tilgængelige kvalitetsindikatorer 
fra start og derfra have mulighed for at udvælge hvilke oplysninger der er relevante. Patien-
terne er meget positive overfor idéen om en scroll-down funktion, der ved et klik kan vise de-
taljerede oplysninger om udvalgte data.  
 
Scroll-down funktionen sikrer, at patienten kan forblive på én visningsside og undgå at skifte 
mellem forskellige undersider (bilag 7). En afledt fordel heraf er, at startsiden forbliver simpel 
og overskuelig med meget få oversigtsinformationer, og det foretrækker patienter. Samtidig 
vurderer og bestemmer patienter selv, hvad der er relevant, og hvad der skal vises, fordi sam-
menligningerne bliver specificeret efter patientens behov og præferencer. Erfaringer viser, at 
dette fremmer forståelsen og øger anvendeligheden (29). En anden fordel ved scroll-down 
funktionen, der synes at tilgodese patienters forskellige behov, er, at patienter undgår at blive 
oplyst om informationer, som de ikke ønsker (f.eks. statistik for overlevelse), da de kun får vist 
data, som de selv har udvalgt.   

Figur 2. Eksempel på sammenligningsmodul med scroll-down funktion (fremhævet med rødt). 

 
Patienter foretrækker desuden, at behandlingssteder præsenteres side om side frem for på en 
liste (bilag 7), da det øger overskueligheden. Et geografisk oversigtskort over behandlingsste-
derne er efterspurgt som supplement til listevisningen. Der er samtidig enighed om, at behand-
lingssteder skal vises i forhold til geografi frem for at være rangeret alfabetisk eller efter speci-
fikke kvalitetsindikatorer. I en nylig brugerundersøgelse af patienters formidlingspræferencer 
er alfabetisk rangering ellers foretrukket frem for bl.a. rangering efter specifikke indikatorer (7). 
Resultaterne i nærværende undersøgelse er dog entydige, og da patienterne i den omtalte 
undersøgelse ikke havde geografisk rangering som en mulighed, er der stærke indikationer 
på, at patienter foretrækker at få vist behandlingsstederne geografisk. Dette bør dog undersø-
ges i den videre udviklingsproces af visningsfladen i dataplatformen. 
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Erfaringer fra udlandet viser, at patienter foretrækker visning af de mest efterspurgte data 
øverst og de mindre efterspurgte data nederst (28). Det understøttes af resultaterne i denne 
rapport og understreger betydningen af at have viden om, hvad patienter foretrækker af data. 
Et alternativ hertil er, at patienter – ligesom ved TripAdvisor (54) – afkrydser relevant informa-
tion og får data som følge heraf. Det kan dog være en ulempe at tilføje et ekstra trin i en 
allerede svær navigation, og det bør således undersøges, hvorvidt funktioner, der som ud-
gangspunkt skal sikre overskuelighed, har svækkende eller fremmende betydning for patien-
ters overordnede oplevelse og anvendelighed af platformen. 
 
I USA har behandlingssteder i mange år været sammenlignet efter bedste kvalitet. Ofte er det 
kendetegnet ved, at behandlingssteder rangeres efter en samlet karakter, en såkaldt overall-
score (30), der har både fordele og ulemper (31). Det synes imidlertid ikke i patienternes inte-
resse at rangere behandlingssteder efter én samlet karakter. Det foreslås derimod, at hvert 
kvalitetsdata fremhæves efter bedste og dårligste kvalitet, f.eks. at behandlingsstedet med 
bedst overlevelsesprocent efter 30 dage markeres med et grønt flag (bilag 7). 
 
Trade off 
Den visuelle præsentation af data er ikke alene afgørende for, at patienter forstår data. Selvom 
visningsfladen i Kræftpatientoverblikket ændres efter patienters præferencer, er patienters for-
ståelse af data udfordret af andre omstændigheder. Således konstaterer erfaringer fra udlan-
det, at patienter kan have vanskeligt ved at foretage afvejninger mellem kvalitetsdata og vur-
dere, hvilke kvalitetsdata der har størst betydning ved valg af behandlingssted (15). For pati-
enter, der ikke kender deres behov, bliver det endnu mere komplekst at skulle foretage et 
sådant trade off (28).  
 
I fokusgruppeundersøgelsen er det også problematiseret, hvorvidt patienter i et kræftforløb 
kan vurdere og prioritere, hvilke oplysninger, der har størst værdi. Det lægger også op til en 
diskussion om, hvorvidt patienter på et tidligt tidspunkt i forløbet kender egne behov, for som 
de kvalitative fund indikerer, så træffer mange patienter ikke rationelle valg i denne indledende 
fase. Ingen af patienterne har dog praktisk erfaring med at skulle foretage et lignende trade off 
og derfor blev diskussionen hypotetisk. De internationale studier foreslår imidlertid, at denne 
problemstilling bør undersøges nærmere. Det er dels relevant for at vurdere potentialet for et 
sammenligningsmodul, og dels for at skitsere evt. forbehold, der bør overvejes. 
 
Sådanne forbehold, som nævnes i fokusgruppeundersøgelsen, er, at sammenligningsmodulet 
kan fungere som en forberedende værdiafklaring for patienten enten med eller uden læge. Det 
foreslås også, at sammenligningsmodulet kan indgå i dialogen med lægen, som kan informere 
patienten om de mulige valg og samtidige beskrive mulighederne. Forslagene er i tråd med 
udenlandske erfaringer, der konkluderer, at patienter, som kender og forstår kvalitetsdata, i 
højere grad formår at afveje oplysninger (32). Patienter, der forstår kvalitetsindikatorernes be-
tydning, tillægger generelt kvalitetsdata større værdi og kan tilmed differentiere mellem oplys-
ninger. Resultaterne foreslår, at sammenligningsmodulet kan indgå i den indledende dialog 
med lægen til værdiafklaring, og at patienten sammen med pårørende efterfølgende kan nær-
studere behandlingsmulighederne. 
 
Rapporten lader det være usagt, hvorvidt tiltagene er mulige i praksis, men lægger imidlertid 
op til en nærmere undersøgelse og diskussion af problemstillingen i den videre udviklingspro-
ces. Resultaterne lægger desuden op til en central og meget vigtig undersøgelse af en ellers 
udbredt forestilling om, at patienter får nemmere ved at træffe et valg i praksis, hvis bare de 
gives et informeret grundlag at træffe valget ud fra.  
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4.3 IMPLIKATIONER FOR KRÆFTPATIENTOVERBLIKKET 
Udviklingen af en ny cancerdataplatform danner udgangspunkt for rapportens målsætning om 
at afdække, hvad patienter efterspørger af kvalitetsdata i kræftforløb, og hvordan patienter 
foretrækker, at data bliver præsenteret og formidlet.  
 

Herunder er det beskrevet, hvilke opmærksomhedspunkter rapporten kalder på i forhold til 
dataplatformens videre udviklingsarbejde. Den videre proces skal kvalificere mængden og ty-
pen af data, der skal inkluderes i platformen, og kvalificere udtrykket i platformens visnings-
flade. Først skitseres undersøgelsernes overordnede implikationer for Kræftpatientoverblikket. 

 
Identifikation af målgruppe 
Det aktuelle arbejde er det første af sin slags i Danmark, som videnskabeligt har undersøgt 
kræftpatienters behov for kvalitetsdata. Resultaterne understreger, at kræftpatienters kend-
skab til kvalitetsdata er meget begrænset i dag og bekræfter derved internationale erfaringer 
på området.  
 
Det manglende kendskab er en grundlæggende årsag til, at mange patienter i dag hverken 
søger eller gør brug af kvalitetsdata. Kvalitetsdata er imidlertid relevant for kræftpatienter, som 
både finder nytte og støtte i oplysningerne. For mange patienter vil Kræftpatientoverblikket fra 
start være aktuelt, og hvis kvalitetsdata gøres relevante, tilgængelige og forståelige, vil oplys-
ningerne kunne fungere som empowerment af patienterne. 
 
I dag er der imidlertid patienter, som hverken finder kvalitetsdata relevante eller nyttige. Der er 
overensstemmelse mellem årsagerne hertil i nærværende undersøgelser og andre studier, 
hvilket indikerer, at det er gældende for flere kræftpatienter. Det er vigtigt at afgøre, hvilken 
målgruppe den videre udvikling skal rettes mod. 
 
Et scenarie er at udelukke gruppen af patienter, der ikke finder kvalitetsdata relevant, og pri-
mært fokusere på dem, der fra start finder Kræftpatientoverblikket relevant. Her kan det disku-
teres om der skal udvikles et informations-supplement til den internetbaseret dataplatform. Et 
scenarie er også at inkludere denne gruppe af passive patienter og tilpasse dataplatformen 
efter dem. I relation til sidstnævnte scenarie kan rapportens afdækning netop bruges til at for-
stå bagvedliggende omstændigheder og mekanismer med betydning for, at patienter ikke fin-
der kvalitetsdata relevant. Samtidig understreger rapporten, at størstedelen af alle kræftpati-
enter oplever at være utilstrækkeligt oplyst om kvalitetsinformationer i kræftforløbet, ligesom 
der er stærke indikationer på, at aktive henvisninger, mere specifikke data og bedre tilgænge-
lighed kan få flere til at benytte kvalitetsdata. Det bør undersøges mere systematisk, hvem der 
vil finde nytte i en dataplatform, men umiddelbart indikerer resultaterne, at det videre arbejde 
som udgangspunkt skal forsøge at finde en løsning, der inkluderer alle kræftpatienter. 
 
Kombinationen af at gøre kvalitetsdata relevant, tilgængeligt og forståeligt for patienter samt 
at gøre patienter klar på, hvordan og hvornår kvalitetsdata har konkret værdi for dem, er en 
måde, hvorpå Kræftpatientoverblikket og kvalitetsdata er relevante og nyttige værktøjer for 
patienter. Overordnet peger rapporten på, at Kræftpatientoverblikket og kvalitetsdata isoleret 
set besidder et potentiale for at udfylde et uopfyldt behov hos aktive patienter såvel som pas-
sive modtagere. 

 
Udvælgelse af kvalitetsdata 
I projektbeskrivelsen for Kræftpatientoverblikket er datainput ét indsatsområde, der vedrører 
processen med at udvælge type og mængde af data til den patientrettede del af dataplatfor-
men (33). Indsatsområdet, der har været udgangspunkt for rapportens afdækning, har føl-
gende delmål: 
 



Side | 62 

 

”Kræftpatientoverblikket skal kunne belyse resultatet af kræftbehandlingen og de relevante 
kritiske processer” og Kræftens Bekæmpelse ”vil identificere og indarbejde relevante indi-
katorer for patientsikkerhed” og ”arbejde for, at Kræftpatientoverblikket også indeholder 
selvrapporterede oplysninger fra patienterne” (33). 

 

Det er altafgørende, at indholdet i dataplatformen er relevant for kræftpatienter, for at patienter 
på sigt vil gøre brug af og finde nytte i indholdet. I det lys er det vigtigt som udgangspunkt at 
inkludere data i Kræftpatientoverblikket, som vedrører oplysninger om overlevelse, senføl-
ger/tilbagefald og fejl/komplikationer. 
 
Der er begrænset viden om, hvad kræftpatienter efterspørger af kvalitetsdata i forbindelse med 
kræftforløb, og selvom denne rapport bidrager med værdifulde perspektiver herpå, er det nød-
vendigt at foretage flere systematiske og konkrete undersøgelser. Kombinationen af, at kræft-
patienter har svært ved at forholde sig til relevansen af kvalitetsdata og vigtigheden af at kva-
litetsdata er relevante, kræver videre arbejde med at kvalificere specifikt, hvad patienter efter-
spørger af data. Herunder specifikke oplysninger og detaljeringsgraden af data. 
 
Resultaterne afspejler behovet hos kræftpatienter fra Region Hovedstaden, men cancerdata-
platformen er national, og det er derfor nødvendigt at være opmærksom på evt. forskelle regi-
onerne imellem. Rapporten er ikke i stand til at identificere regionsforskelle, men en tidligere 
undersøgelse fra Danske Regioner har konkluderet, at behov og præferencer hos patienter i 
et sygdomsforløb kan variere afhængig af, om man bor i land- eller byområder (21). Resulta-
terne lægger op til, at det bør være et opmærksomhedspunkt i projektets videre udviklingsar-
bejde. 
 
Et andet opmærksomhedspunkt vedrører undersøgelsespopulationens manglende repræsen-
tativitet i forhold til bl.a. køn og alder, som betyder, at resultaterne i mindre grad afspejler 
mænds og yngre patienters behov for kvalitetsdata. Selvom kvinder antages at have et større 
behov for kvalitetsdata end mænd (16), bør der i højere grad være fokus på at undersøge, 
hvad mænd efterspørger, og hvordan mænd finder nytte i Kræftpatientoverblikket. 
 
Resultaterne fra de tre undersøgelser viser entydigt, at patienter finder oplysninger fra andre 
patienter relevante. Resultaterne indikerer, at behovet for PRO-data er til stede hos kræftpati-
enter, spørgsmålet er imidlertid i hvilken form. En mulighed er, at data skal være ren statistik, 
et alternativ – som blev efterspurgt i de kvalitative interviews – er en mulighed, hvor patienter 
kan skrive tekstprosa, f.eks. som vi kender det fra TripAdvisor (54). Afgørende er det også, at 
den valgte mulighed følger de etiske og praktiske retningslinjer for cancerdataplatformen samt 
er forståelig og relevant for patienterne. Det bør undersøges nærmere.  

 
Formidling af kvalitetsdata  
Et andet indsatsområde i projektbeskrivelsen for Kræftpatientoverblikket er dataoutput, som 
vedrører visningsfladen til patienter, pårørende og andre borgere. Herunder delmålet om at: 
 

”… belyse og afprøve, hvorledes data mest meningsfuldt offentliggøres” i et samarbejde 
med patienter og pårørende, fordi det anses som ”vigtigt for patienterne og deres pårørende, 
at der er transparens i kvalitetsdata. De giver dem bl.a. mulighed for på et oplyst grundlag 
at træffe beslutning om, hvor kræftbehandlingen skal finde sted” (33). 

 

Rapporten bekræfter, at en overordnet udfordring med kvalitetsdata i dag er patienters mang-
lende erfaring med og brug af kvalitetsdata på internettet. Denne rapport er et indledende, men 
solidt udgangspunkt for det videre arbejde med at kvalificere, hvordan kvalitetsdata kan for-
midles til kræftpatienter, så det giver mest mening. Ambitionen med dataplatformen er først og 
fremmest, at Kræftpatientoverblikket er tilgængeligt og forståeligt for alle kræftpatienter uanset 
baggrund.   
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Det kan imidlertid blive en udfordring, at patienter med forskellige evner og ressourcer skal 
kunne tilgå og forstå kvalitetsdata, som formidles det samme sted på internettet (15). Resulta-
terne viser i forlængelse af litteraturen, at færre ressourcer og begrænsede sprog- og it-kom-
petencer kan være en barriere for, at nogle patienter kan få nytte af de data, der gøres tilgæn-
gelige. Det er afgørende, at patienters behov og præferencer for formidling undersøges mere 
systematisk, for at undgå, at nogle grupper af patienter bliver afskåret fra at kunne tilgå og 
forstå kvalitetsdata. Det skal forhindres, at anvendelsen af data øger uligheden blandt patien-
ter, da det vil gå imod den oprindelige ambition om, at Kræftpatientoverblikket skal bidrage til 
bedre overlevelse og livskvalitet for kræftpatienter generelt. 
 
Det er et større arbejde at konkretisere, hvordan personer med forskellige karakteristika, kom-
petencer og ressourcer forstår data og foretrækker det formidlet. Derudover er det nødvendigt 
i mindre målestok at udvikle og afprøve forskellige formidlingsformer til patienter inden mulig 
implementering. I lyset af patienters og kræftområdets generelt manglende praktiske erfaringer 
med kvalitetsdata foreslås på baggrund af resultaterne, at der i denne implementeringsfase 
bør tages højde for en periode med tilpasning. Patienter skal således stifte bekendtskab med 
kvalitetsdata, og der skal evt. ændres i praksis, så kvalitetsdata indgår i dialogen mellem læge 
og patient, f.eks. ved, at læger mundtligt og/eller skriftligt henviser patienter til Kræftpatient-
overblikket. 
 
Formidling af kvalitetsdata til kræftpatienter har snitflader til andre områder, som er relevante 
i udviklingen af visningsfladen i Kræftpatientoverblikket: patienters anvendelse af internettet til 
sundhedsoplysninger, patientinddragelse og fællesbeslutningstagen. Områderne er kun i min-
dre grad blevet afdækket i rapporten, men resultaterne viser, at de har betydning for, hvordan 
patienter foretrækker og forstår kvalitetsdata på internettet. 

 
4.4 ØVRIGE IMPLIKATIONER 
Rapportens fund har også implikationer for sundhedsvæsenets generelle arbejde med offent-
liggørelse og gennemsigtighed af kvalitetsdata, herunder handleplanen for bedre brug af kva-
litetsdata, som er i regi af Danske Regioner (3,40). Handleplanens overordnede målsætning 
er, at kvalitetsdata fremadrettet skal bruges mere af borgere, end det er tilfældet i dag.  
 
Specifikt har denne rapport implikationer for ét af de overordnede initiativer, som indgår i Dan-
ske Regioners handleplan, nemlig ambitionen om at synliggøre kvalitetsdata.  

 
Synliggørelse af kvalitetsdata 
Rapporten bidrager med ny viden til følgende initiativ i handleplanen: 
 

”Vi bruger sundhedsdata proaktivt til at synliggøre behandlingskvaliteten og synliggøre re-
sultater” (3). 

 

Handleplanen har fokus på, at kvalitetsdata skal støtte patienter undervejs i et sygdomsforløb, 
herunder både overordnet i forløbet og helt specifikt i forbindelse med valg af behandlingssted. 
Danske Regioner anerkender dog, at kvalitetsdata kun i ringe omfang er en støtte til patienten 
i dag (3). Rapporten belyser og diskuterer flere udfordringer, som handleplanen står overfor. 
 
Kvalitetsdata generelt 
Om kvalitetsdata på et overordnet plan står der i Danske Regioners handleplan:  
 

”Vi anerkender, at vi i dag ikke i tilstrækkeligt omfang synliggør vores resultater ved at offent-
liggøre kvalitetsdata. Der findes udvalgte kvalitetsdata på sundhed.dk, men tilgængeligheden 
og præsentationen af disse er for varierende. Derfor vil regionerne undersøge, hvordan kvali-
tetsdata kan offentliggøres mere systematisk for at skabe synlighed om sundhedsvæsenets 
behandlingsresultater” (3). 
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Synliggørelse af kvalitetsdata er én blandt flere forudsætninger for, at kvalitetsdata bliver me-
ningsfulde for patienter (herunder kræftpatienter). Mens det er meget vigtigt at kvalitetsdata er 
relevante og forståelige for patienter, er tilgængeligheden altafgørende, fordi det er udgangs-
punktet for, at patienter i første omgang får adgang til oplysningerne. Resultaterne indikerer i 
forlængelse af litteraturen, at nye metoder bør tages i brug for at øge synliggørelsen og tilgæn-
geligheden af kvalitetsdata (24). Et muligt tiltag, som tilmed har opbakning fra patienter, er, at 
sundhedspersonalet aktivt henviser patienterne til data. En udfordring synes imidlertid at være 
ressourcer og kultur, da det forventes at kræve omstruktureringer og mere tid, ligesom læger 
skal ændre deres praksis i dialogen med patienter. Det er imidlertid et tiltag, hvis potentiale og 
muligheder bør undersøges nærmere, da resultaterne antyder, at det indirekte kan føre til øget 
tilgængelighed, f.eks. ved, at patienter får tilsendt en mail med link til data og nemt og hurtigt 
kan tilgå hjemmesiden med relevante oplysninger for patienten. 
 
Resultaterne indikerer imidlertid også, at synliggørelse ikke blot vedrører tilgængelighed og 
kendskab, men også hvordan data præsenteres. Kræftpatienter adskiller sig fra nogle patienter 
med andre sygdomme ved at have en livstruende sygdom tæt på. Alligevel kan det tænkes, at 
kræftpatienters ønske om at få adgang til data ved hjælp af få klik er kendetegnende for mange 
patienter. Samtidig har rapporten vist, at enkel formidling med forklaringer og hjælpeguider er 
med til at sikre overskuelighed og forståelse. Opmærksomheden i det videre regionale og na-
tionale arbejde med sundhedsdata bør derfor rettes mod at sikre entydig og enkel formidling 
af data samt overveje nye tiltag, der kan sikre bedre tilgængelighed, f.eks. mundtlige eller 
skriftlige aktive henvisninger. 

 
Kvalitetsdata til frit sygehusvalg 
Danske Regioners målsætning om, at kvalitetsdata skal kunne støtte patienten i forbindelse 
med valg af behandlingssted, er udtrykt i Danske Regioners handleplan på følgende vis:  
 

”Regioner vil arbejde for, at borgere har nem adgang til relevante kvalitetsdata fra forskellige 
behandlingssteder, så de har mulighed for at træffe et oplyst valg om, hvor de ønsker behand-
ling. Systematisk offentliggørelse af relevante data skal også give borgere og politikere indsigt 
i, hvilke resultater man opnår i det offentlige sundhedsvæsen. Data skal være præsenteret på 
en letforståelig måde, f.eks. på sundhed.dk” (3). 
 

I Danmark er patienters mulighed for at sammenligne behandlingsmuligheder og -kvalitet imel-
lem behandlingssteder meget begrænset. Derfor er det skitserede sammenligningsmodul i 
rapporten og patienternes oplevelse og tilfredshed hermed et solidt udgangspunkt for det vi-
dere arbejde med at kvalificere, hvordan patienter kan sikres nem adgang til data, der kan give 
indsigt i behandlingsmuligheder og -kvalitet. Internationalt har flere lande erfaringer med at 
offentliggøre og sammenligne kvalitetsdata for behandlingssteder – såkaldt ”public reporting” 
af kvalitetsdata (53). I det videre udviklingsarbejde kan erfaringer fra udlandet i supplement til 
rapportens fund bl.a. være udgangspunkt i en undersøgelse og diskussion af konkrete udfor-
dringer og vigtige opmærksomhedspunkter forbundet med ”public reporting” i relation til oplys-
ning af patienter og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet (55). 
  
Resultaterne i rapporten peger desuden på, at det ikke umiddelbart er alle kræftpatienter, som 
finder relevans og nytte i sådanne data for at kunne træffe et oplyst valg. Hvorvidt det forholder 
sig anderledes for patienter, der har en anden sygdom end kræft, er uvist, men det er et rele-
vant og aktuelt spørgsmål at undersøge nærmere. Herunder er det relevant at undersøge spe-
cifikt, hvad kvalitetsdata betyder for patienter, og hvilke behov de afhjælper, ligesom det er 
relevant at få indsigt i, hvad der alternativt kan være en hjælp for de patienter, som ikke finder 
nytte i data. 
 
I rapporten har fokus været på at afdække behov og præferencer for kvalitetsdata ud fra et 
patientorienteret perspektiv. I Danske Regioners målsætning er det ambitionen at offentliggøre 
data, der skal give både borgere og politikere indsigt i sundhedsvæsenets kvalitet. Det kan 
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imidlertid være en udfordring at samle og forene forskellige behov og interesser ét sted (56). 
Internationale erfaringer tyder på, at det kan være svært at inkorporere flere hensigter i ét 
system (f.eks. sundhed.dk) med succes, da de to hensigter ofte er modstridende. I praksis 
bliver det vanskeligt at kombinere f.eks. politikeres behov for sygdomsspecifikke kvalitetsindi-
katorer, som skal indfange behandlingskompleksiteten, med patienters behov for enkelte og 
nemt tilgængelige oplysninger (56). Udfordringen er at tage højde for borgere, politikere og 
potentielt flere interessegruppers forskellige og delvist modstridende præferencer og behov. 
Mulighederne for at forene data på ét sted bør undersøges nærmere, eksempelvis ved at til-
passe outputmodulets design og indhold efter interessegruppe, så der bliver mere end ét out-
putmodul. Patienter kan derved tilgå dataplatformen via en patientrettet brugerflade, mens po-
litikere og andre kan få adgang til data med anderledes fokuseret indhold. 
 
At præsentere sammenlignelige data på en letforståelig måde er ikke uden udfordringer. Re-
sultaterne understreger, hvordan data på et og samme tidspunkt skal formidles enkelt, så alle 
patienter kan forstå det, og så specifikt, at hver enkel patient finder nytte i oplysningerne. Over-
skuelighed og gennemsigtighed er to parametre, som er vigtige for patienters forståelse, mens 
forklaringer og diverse funktioner er eksempler på, hvordan en hjemmesides visningsflade og 
indhold kan tilgodese forskellige behov og præferencer. Formidlingen af sammenlignelige kva-
litetsdata på esundhed.dk lever i dag ikke op til føromtalte forhold, hvilket kalder på, at der skal 
rettes specifik opmærksom mod formidlingsdelen og patienters forskellige evner og behov. 
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5 ANBEFALINGER  
 

Rapporten afdækker, hvilke kvalitetsdata patienter prioriterer i forbindelse med kræftforløb, og 
hvordan de ønsker disse oplysninger formidlet. I den forbindelse skitserer rapporten overord-
nede såvel som specifikke udfordringer forbundet med at formidle kvalitetsdata til kræftpatien-
ter og diskuterer konkrete tiltag for at imødekomme udfordringerne.  
 
I det videre udviklingsarbejde med Kræftpatientoverblikket er det nødvendigt at supplere den 
eksisterende viden med nye perspektiver for at sikre, at indholdet i den nye dataplatform er 
relevant, tilgængeligt og forståeligt for alle kræftpatienter. 

 
5.1 HVAD ER NÆSTE SKRIDT? 
Det næste skridt i udviklingen af Kræftpatientoverblik-projektet handler om at kvalificere ind-
holdet i dataplatformen og udvikle en visningsflade, som patienter forstår og finder attraktiv.  
 
I den forbindelse er der herunder præsenteret en række punkter, som synes relevante at un-
dersøge og diskutere yderligere i forhold til datainput- og output: 
 
1. Repræsentativ afdækning af patientpræferencer for kvalitetsdata i en national survey-

undersøgelse, hvor udgangspunktet er de identificerede kvalitetsindikatorer i rapporten. En 
kvantitativ undersøgelse skal bl.a. afdække mere systematisk, hvilke kvalitetsoplysninger, 
kræftpatienter efterspørger i en internetbaseret cancerdataplatform, dels for kvalitetsdata 
alene, dels i et sammenligningsmodul til valg af behandlingssted. Herudover vil følgende 
være relevant: kræftpatienters brug af sundhedsoplysninger på internettet, kræftpatienters 
behov for PREM- og PROM-data i platformen samt forslag til øget tilgængelighed. 
 

2. Udvælgelse af data til platformen, der kan indhentes fra eksisterende databaser og regi-
stre i dag. For data, der ikke er at finde i databaser eller registre i dag, udarbejdes en plan 
for, hvorvidt de skal indsamles, samt en tilhørende tidshorisont herfor. 

 
3. Udvikling og test af datafremstilling med fokus på kræftpatienters forståelse og anven-

delse af platformens kvalitetsdata alene og til valg af behandlingssted. ”Think aloud”-stra-
tegien kan anvendes som metode til kognitiv test, hvor fokus bl.a. rettes mod kræftpatien-
ters forudsætninger for forståelsen af datafremstillingen, herunder niveau af sundheds-
kompetence. I udviklings- og testfasen vil ”prediction tools” også inkluderes. 
 

4. Udvikling og test af dataplatformen til kræftpatienter. Dataplatformen skal i forlæn-
gelse af pkt. 2 udvikles, både i forhold til indhold og visningsflade. Platformen skal derefter 
testes af en mindre gruppe kræftpatienter og senere videreudvikles, før den skal testes i 
større skala af kræftpatienter. I udviklings- og testfasens sidste del skal dataplatformen 
pilottestes af kræftpatienter i praksis.  
  

5. Information til klinikere via en landsdækkende kampagne med særligt fokus på patient-
præferencer for kvalitetsdata, den nye dataadgang samt anvendelsesmuligheder for plat-
formen. Forud for kampagnen skal klinikere inviteres til fælles drøftelse af, hvilke potentia-
ler og udfordringer et sådant værktøj kan føre med sig i praksis. 
 

6. Information til kræftpatienter via landsdækkende kampagne med særligt fokus på vej-
ledning om og støtte i brugen af information samt oplysning om platformens potentielle 
anvendelsesmuligheder for kræftpatienter. 
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6 BILAGSLISTE 
 

BILAG 1: Tabel 1: Karakteristik af deltagere i de personlige interviews (undersøgelse 1) 
 
BILAG 2: Tabel 2: Karakteristik af deltagere i survey-undersøgelse (undersøgelse 2) 
 
BILAG 3: Tabel 3: Karakteristik af deltagere i fokusgruppeinterviewene (undersøgelse 3) 
 
BILAG 4: Interviewguide (undersøgelse 1) 
 
BILAG 5: Spørgeskema (undersøgelse 2) 
 
BILAG 6: Interviewguide (undersøgelse 3) 
 
BILAG 7: Sammenligningsmodul (undersøgelse 3) 
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BILAG 1 
 
Tabel 1 Anonymiseret karakteristik af de 15 deltagert i undersøgelse 1. 
 

RELATION KØN ALDER KRÆFTTYPE 

Patient Kvinde 33 år Bryst 

Patient Kvinde 41 år Bryst 

Patient Kvinde 46 år Bryst 

Patient Kvinde 52 år Bryst 

Patient Kvinde 60 år Knoglemarv 

Patient Kvinde 70 år Endetarm 

Patient Mand 37 år Sarkom 

Patient Mand 56 år Mave/tarm 

Patient Mand 65 år Prostata 

Pårørende Kvinde 21 år Bryst 

Pårørende Kvinde 34 år Endetarm 

Pårørende Kvinde 46 år Hjerne 

Pårørende Kvinde 70 år Mave/tarm 

Pårørende Mand 40 år Endetarm 

Pårørende Mand 55 år Livmoder 
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BILAG 2 
 
Tabel 2 Karakteristik af de 579 deltagere i undersøgelse 2. 
 

VARIABLER KVINDER MÆND TOTAL 

DELTAGERE 482 (81, 8%) 97 (18,2 %) 579 (100 %) 

RELATION 
  Patient 
  Pårørende 
  Efterladt 

 
299 (62 %) 

63 (13 %) 
120 (25 %) 

482 (100 %) 

 
74 (76 %) 
11 (11 %) 
12 (13 %) 

97 (100 %) 

 
373 (64 %) 

74 (13 %) 
132 (23 %) 

579 (100 %) 

ALDER 
  18-29 
  30-39 
  40-49 
  50-59 
  60-69 
  70-79 
  80+ 

 
26 (5 %) 

58 (12 %) 
120 (25 %) 
158 (33 %) 

97 (20 %) 
23 (5 %) 
0 (0 %) 

 
6 (6 %) 
6 (6 %) 
7 (7 %) 

17 (18 %) 
36 (37 %) 
22 (23 %) 

3 (3 %) 

 
32 (5,5 %) 

64 (11,1 %) 
127 (21,9 %) 
175 (30,2 %) 
133 (23,0 %) 

45 (7,8 %) 
3 (0,5 %) 

UDDANNELSE 
  Kort 
  Mellemlang 
  Lang 

 
113 (23 %) 
186 (39 %) 
183 (38 %) 

  
10 (10 %) 
32 (33 %) 
55 (57 %) 

 
123 (21 %) 
218 (37 %) 
238 (41 %) 

STATUS 
  Under uddannelse 
  I arbejde 
  Arbejdsløs el. arbejdssøgende 
  Sygemeldt 
  Orlov 
  Efterløn/folkepension 
  Førtidspensionist 
  Andet 

 
13 (3 %) 

254 (53 %) 
18 (4 %) 

77 (16 %) 
40 (8 %) 
32 (7 %) 
45 (9 %) 
3 (1 %) 

 
2 (2 %) 

38 (39 %) 
1 (1 %) 

44 (45 %) 
1 (1 %) 
5 (5 %) 
5 (5 %) 
1 (1 %) 

 
15 (3 %) 

292 (50 %) 
19 (3 %) 

121 (21 %) 
41 (7 %) 
37 (6 %) 
50 (9 %) 
4 (1 %) 

REGION 
  Hovedstaden 
  Sjælland 
  Syddanmark 
  Midtjylland 
  Nordjylland 
  Grønland 

 
127 (26 %) 

80 (17 %) 
107 (22 %) 
124 (26 %) 

43 (9 %) 
1 (0 %) 

 
30 (31 %) 
13 (13 %) 
24 (25 %) 
24 (25 %) 

6 (6 %) 
0 (0 %) 

 
137 (24 %) 

93 (16 %) 
131 (22 %) 
148 (26 %) 

49 (8 %) 
1 (0 %) 
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BILAG 3 
 

Tabel 3. Anonymiseret karakteristik af de 12 deltagere i undersøgelse 3.  
 

FOKUSGRUPPE RELATION KØN ALDER KRÆFTTYPE 

1 Patient Kvinde 33 år Bryst 

1 Patient Kvinde 42 år Bryst 

1 Patient Kvinde 65 år Bryst 

2 Pårørende Kvinde 21 år Bryst 

2 Pårørende Kvinde 34 år Endetarm 

2 Pårørende Kvinde 46 år Hjerne 

2 Pårørende Mand 55 år Livmoder 

3 Patient Kvinde 52 år Bryst 

3 Patient Kvinde 60 år Bryst  

3 Patient Kvinde 62 år Bryst/hals 

3 Patient Mand 65 år Prostata 

3 Patient Mand 67 år Prostata 
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BILAG 4 

 
INTERVIEWGUIDE (UNDERSØGELSE 1) 
 

 
Tema 

 

 
Tekst / Spørgsmål 

 
Velkommen 

 
 Velkommen 
 Jeg er glad for, at du vil lade dig interviewe, det sætter vi stor pris 

på i Kræftens Bekæmpelse. 
 Interviewet er anonymt, men vil båndoptages. 
 Interviewet vil vare ca. 60 minutter. 

 
Introduktion til projektet og 
interview 

 
Introduktion til projekt 
I Kræftens Bekæmpelse undersøger vi, hvilke informationer, patien-
ter har brug for i deres kræftforløb. 
 
KB vil gerne sikre sig, at patienter får den viden og information, som 
de har behov for, så forløbet i højere grad kan tilpasses patienters 
behov og ønsker. 
 
Målet med undersøgelsen er bl.a.f at finde ud af, hvilken information, 
der er relevant for patienter og hvordan patienter ønsker information, 
så det bliver forståeligt.  
 
I dette interview fokus at undersøge, hvilken information, du som pa-
tient, som er relevant i forbindelse med et kræftforløb. 
 
Introduktion til interview 
I dag er jeg nysgerrig på at høre lidt om dit kræftforløb – både om de 
gode og de mindre gode oplevelser. Jeg vil også gerne høre lidt om, 
hvordan du oplevede informationsniveauet undervejs, f.eks. når der 
var nogle udfordringer, tvivl eller problemer i forløbet. 
 
Vi tager dit forløb kronologisk, og så kan vi løbende tale om, hvad der 
skete og om du fik den information, du havde brug for, og om den var 
tilstrækkelig. 
 
Spørgsmål 
 Har du nogle spørgsmål, inden vi går i gang? 
 

 
Introduktion af patient 

 
 Vil du kort introducere dig selv, ift. alder, civilstatus, uddannelse 

og arbejde? 
 

 
Kræftforløbet 
 

 
 Lad os starte med snakke om dit kræftforløb.  
 Jeg kunne godt tænke mig, at du fortæller om forløbet fra de før-

ste symptomer til i dag.  
 

 
Relevante spørgsmål om 
informationsbehov 
 

 
I interviews spørges ind til patientens informationsbehov til fire kon-
krete tidsperioder i kræftforløbet (flere, hvis patienten  
 
Første symptomer /inden diagnose 
 Mens du ventede på at få stillet diagnosen, var der da enten in-

formation du havde brug for, og/eller information du opsøgte? 
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Ved diagnose / inden behandling 
 Hvad var det første du tænkte, da du fik stillet diagnosen? 
 Havde du pårørende ved din side i forløbet? Hvilken betydning 

havde det? 
 Var der specifik information, du havde behov for? Hvorfor? 
 Havde du behov for at få information om f.eks. prognosen (over-

levelse) at vide til diagnosemødet? Hvorfor (ikke)? 
 

 Fik du information om alternative behandlingssteder? Havde du 
behov for det? Hvorfor (ikke)? 

 Er det relevant at få information om andre kræftpatienters erfarin-
ger og oplevelser? Har du benyttet dig af det? Hvorfor? 

 Fik du information om ventetider i forløbet? Havde du behov for 
det? Hvorfor (ikke)? 

 Fik du information om forventet indlæggelsestid i forløbet? Havde 
du behov for det? Hvorfor (ikke)? 

 Undervejs i forløbet, havde du da behov for at få information om 
fejl og/eller komplikationer f.eks. ved operation? 

 Fik du information om risikoen for reoperation eller genindlæg-
gelse ved operation? Havde du behov for det? Hvorfor (ikke)? 

 
 Er der i dag information, som du føler du manglede (eller ikke 

følte du modtog i tilstrækkelig grad) i perioden fra diagnosemødet 
indtil behandlingen blev igangsat? 

 
Under behandling 
 Var du forberedt på de ting, der skete i forløbet under behandlin-

gen?  
 Opstod der komplikationer, fejl eller andre uforudsete ting i be-

handlingsforløbet? Hvis, havde du information herom? 
 Var der specifik information, du havde behov for? Hvorfor (ikke)? 
 Er der i dag information, som du føler du manglede (eller ikke 

følte du modtog i tilstrækkelig grad) i løbet af behandlingsforlø-
bet? 
 

Efter behandling 
 Var du forberedt på de ting, der skete i forløbet efter behandlin-

gen? Har du f.eks. oplevet senfølger efter kræften?  
 Var der specifik information, du havde behov for? Hvorfor (ikke)? 
 Er der i dag information, som du føler du manglede (eller ikke 

følte du modtog i tilstrækkelig grad) i perioden efter behandlings-
forløbet? 
 

 
Informationssøgning 
 

 
 Kender du til cancer.dk? Har du benyttet dig af hjemmesiden? 
 Kender du andre steder end kræftens Bekæmpelse, hvor du kan 

finde information om kræft eller information, som var brugbar i dit 
kræftforløb? 

 Hvor aktivt informationssøgende var du? Hvorfor? 
 

 
Fokusgruppeinterview 
 

 
 Vi afholder fokusgruppeinterviews, hvor vi samler op på patien-

ters behov for information og samtidig spørger ind til ønsker og 
præferencer for formidling af denne information.  

 Er du interesseret i at deltage i et fokusgruppeinterview? 

 

 
Afrunding 
 

 
 Mange tak for din tid og din stemme, har du nogle spørgsmål in-

den vi runder af? 
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BILAG 5 
 
SURVEY (UNDERSØGELSE 2) 
Spørgeskemaet udsendt til brugerpanelet er præsenteret nedenfor. Information om køn, alder, bopæl 
og patientgruppe er indhentet via registeret, som personer i brugerpanelet har givet samtykke til. 
 
Kære deltager i brugerpanelet 
 
Vi er nu klar med det første spørgeskema for 2016, som vi håber, du har lyst til at udfylde.  

 
Spørgeskemaet handler om, hvilke informationer du havde brug for undervejs i dit/din pårørendes 
kræftforløb, og hvor relevant andre patienters oplevelser og erfaring er for dig. 

Det tager ca. 45-60 minutter at svare på spørgeskemaet, som du finder ved at følge dette link:  
 
Din besvarelse er naturligvis anonym.  
 
Mange tak for din tid 
 
Med venlig hilsen 
Kræftens Bekæmpelse 
 
Personlige oplysninger 
Til at starte med vil vi bede dig om at svare på nogle spørgsmål om dine personlige forhold. 
 
1. Hvilken uddannelse har du?  

□ Kort (≤3 år) 

□ Mellemlang (≥3-4 år) 

□ Lang (≥5 år) 

 
2. Hvad var din ægteskabelige status under dit/din pårørendes kræftforløb? 

□ Alene 

□ Samlever 

□ Gift 

□ Efterladt 

□ Status ændret undervejs  
 
Kræftpatienters og pårørendes behov for information om forløbet 
I Kræftens Bekæmpelse ved vi, at patienter og pårørende har brug for information undervejs i kræftfor-
løbet. Vi ved dog ikke meget om, hvilke typer af information patienter og pårørende efterspørger i et 
kræftforløb. 
  
I den forbindelse vil vi meget gerne vide, hvilke informationer du havde brug for i dit/din pårørendes 
kræftforløb. Hvis du ikke gjorde dig overvejelser om det under selve forløbet, må du gerne svare med 
udgangspunkt i den viden, du har i dag – f.eks. hvis du ser tilbage på forløbet, hvad ville så have været 
godt at vide? 
 
Behovet for information i kræftforløbet 
 
3. Hvis du tænker tilbage på dit forløb, hvordan oplevede du den information, du fik om: 
 

 Tilstrækkelig Delvist til-
strækkelig 

Utilstrækkelig Husker 
ikke 

Ikke rele-
vant 

Mulige behandlingssteder □ □ □ □ □ 

Ventetider i behandlings-
forløbet 

□ □ □ □ □ 
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Forventet indlæggelsestid □ □ □ □ □ 

Chance for overlevelse □ □ □ □ □ 

Risiko for fejl/komplikatio-
ner ved behandlinger 

□ □ □ □ □ 

Genindlæggelse □ □ □ □ □ 

Risiko for reoperation □ □ □ □ □ 

Risiko for senfølger □ □ □ □ □ 

 
Hvor vigtige er andre kræftpatienters erfaringer og oplevelser med sygehusvæsenet? 
Forestil dig, at du i dit/din pårørendes forløb havde mulighed for at få oplysninger om andre kræftpati-
enters tilfredshed med kvaliteten, servicen og kommunikationen på sygehuse og afdelinger i Danmark. 
 
4. Ville det være relevant for dig at kunne få adgang til andre kræftpatienters erfaringer og ople-
velser på sygehusene om: 
 

 Meget relevant Delvist relevant Ikke relevant 
 

Kvalitet 
   

Kvalitet i forløbet generelt □ □ □ 

Kvalitet i afdelingens pleje □ □ □ 

Kvalitet i afdelingens behandling □ □ □ 

Oplevet ventetid i behandling i afdelingen □ □ □ 

Fejl/komplikationer i behandling i afdelingen □ □ □ 
 

Service    
Rengøring og hygiejne på afdelingen/sygehuset □ □ □ 

Maden på afdelingen/sygehuset □ □ □ 

Parkeringsforholdene ved sygehuset □ □ □ 

Forhold for handicappede på sygehuset □ □ □ 

Transportmulighederne til/fra sygehuset □ □ □ 

De fysiske rammer i afdelingen/sygehuset  □ □ □ 
 

Kommunikation    
Informationen og kommunikationen i forløbet på 
afdelingen 

□ □ □ 

Inddragelsen i planlægning og beslutning i forlø-
bet 

□ □ □ 

Den oplevede respekt fra personalet i afdelingen □ □ □ 

Muligheden for social støtte og psykisk støtte i 
afdelingen 
 

□ □ □ 

 
 
5. Ville det være relevant for dig at kunne få adgang til andre kræftpatienters vurderinger som 
et resultat af behandlingen på sygehusene om: 
 

 Meget relevant Delvist relevant Ikke relevant 

Vurdering af egen livskvalitet □ □ □ 

Vurdering af eget helbred □ □ □ 

Vurdering af eget fysiske funktionsniveau □ □ □ 

Vurdering af eget psykiske funktionsniveau □ □ □ 

Vurdering af eget sociale funktionsniveau □ □ □ 

Vurdering af eget seksuelle funktionsniveau □ □ □ 
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BILAG 6 
 
INTERVIEWGUIDE (UNDERSØGELSE 3) 
 

 
TEMA 

 

 
INTERVIEW 

 
SPØRGSMÅL / OPGAVER 

VELKOMST 

Dagens Program   

Præsentation af interviewer Hvem er vi? 
 

 

Præsentation af deltager Hvem er I? (O) Vil I introducere jer selv på 2 min. – navn, alder, uddan-
nelse, diagnose 

Anonymitet  Jeres udtalelser er anonyme og bliver brugt 
i fortrolighed 

 Interviewet bånd- og videoptages, men vil 
kun blive brugt til intern efterbehandling 
 

 

INTRODUKTION TIL INTERVIEW 

Baggrund for projektet 
 
 
 
 
 
 
 
Formål med projektet 
 
 
 
 
 
 
 
Projektets implikationer 
 
 

Baggrund: 
 At sikre bedre støtte til patienter undervejs i 

forløbet og ifm. behandlingsvalg 
 At sikre bedre sammenhæng mellem pati-

enters behov og ønsker, og valgene, de 
træffer i et kræftforløb 

 At sikre større gennemsigtighed i sund-
hedsvæsenets resultater 

 
Formål: 
 At undersøge hvilke oplysninger om kvali-

tetsdata har patienter behov for? (Individu-
elle interviews og spørgeskemaundersø-
gelse) 

 At undersøge hvilke ønsker har patienter til 
formidling af kvalitetsdata? 
(Fokusgruppeinterviews) 

 
Anvendelse:  
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Fokus i dag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeres rolle i dag  
 
 
 
 
 
 
Jeres bidrag i dag  
 
 

 Viden indgår i opdatering af cancerregister, 
med adgang for patienter 

 Viden indgår i opdatering af Sundhedsmini-
steriets hjemmeside for patienter ifm. frit 
sygehus/behandlingsvalg. 

 Viden indgår i andre projekter i Kræftens 
Bekæmpelse om patienters behov for infor-
mation i forbindelse med et kræftforløb 

 
Fokus i dag opdelt i to afsnit:  
1. ”Hvordan kan man præsentere sundheds-

data på internettet - generelt? ” 
Formålet er at støtte patienten undervejs i 
forløbet 
 

2. ”Hvordan kan man præsentere sundheds-
data om behandlingsstederne for kræft i 
Danmark, og man sammenligne oplysnin-
gerne for hvert sygehus? 
Formålet er at støtte patienten ifm. behand-
lingsvalg. 

 
Hvad er jeres rolle? 
 Jeres rolle er ene og alene at sige hvad I 

tænker og hvad I mener – med udgangs-
punkt i den viden og de erfaringer I har 
gjort jer i kræftforløbet. 

 Der er INGEN rigtige og INGEN forkerte 
svar eller spørgsmål. 

 
Hvorfor er jeres bidrag vigtige? 
 Jeres bidrag ER vigtige. 
 I er patienterne og derfor også ”eksper-

terne” i dag – fordi I ved noget, som vi ikke 
kan læse os til eller selv regne ud. 
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Del 1. Formidling af kvalitetsdata – enkeltvis 
 

Hvad er kvalitetsdata? Sundheds- og Ældreministeriet forstår sund-
hedsdata som…  
 
”… helbredsoplysninger, der registreres i den 
daglige behandling og pleje af patienter i det 
danske sundhedsvæsen” 
 
”… samles i patientjournaler og i en række for-
skellige registre og biobanker i Danmark, eks. 
Landspatientregisteret, Cancerregisteret og 
mange flere”  
 
Vi ønsker at snakke om kvalitetsdata, som er 
de sundhedsdata, der beskriver kvaliteten i 
kræftbehandlingen 

 

Mest efterspurgte sundhedsdata 
 
 

Vi har undersøgt, hvilke sundhedsdata patien-
ter og pårørende efterspørger – både i kvalita-
tive undersøgelser og i spørgeskemaundersø-
gelser. 
 
NB! Vi tager en runde efter det 1 minut er gået 
og hører hvad alle har skrevet ned. 
 

(O) I får 2 minut til at nedskrive hvilke 3 sundhedsoplysnin-
ger, I synes er vigtigst ud af de 7 viste: 
 
(S) Hvad er vigtigst, og hvorfor? 
(S) Et kræftforløb er et forløb – er noget information mere 
vigtigt på specifikke tidspunkter i forløbet – hvad? hvornår? 
Hvorfor? 

Formidling af sundhedsdata I dag præsenteres sundhedsdata ofte i tabeller 
i årsrapporterne fra de forskellige kræftgrup-
pers databaser  
Jeg vil vise jer nogle forskellige eksempler på, 
hvordan sundhedsdata kan præsenteres. Vi 
præsenterer jer for eksempler på hhv. overle-
velse og fejl/komplikationer. 

 

Overlevelse Overlevelse 
Vi bruger lungekræft som eksempel – men det 
skal I ikke hænge jer i. 
 
NB! Vi tager en runde efter det 1 minut er gået 
og hører hvad alle har skrevet ned.  

(O) I får 2 minut til at nedskrive jeres første umiddelbare ind-
tryk af eksemplerne. 
Så snakker vi sammen om det efter 1 minut. 
 
(S) Indhold. Hvad er relevant? Hvorfor? 
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(S) Indhold. I vores undersøgelse er det blevet nævnt, at 
sundhedsdata kun er relevante, hvis de er specifikke. Hvad 
kunne det være ift. overlevelse f.eks. (vi har køn og alder – 
er der flere faktorer?) 
(S) Indhold. Er stadie-overlevelse relevant? 
(S) Indhold. Relevant med alder-sammenligning? 
(S) Visuelt. Hvad er mest forståeligt? Hvad er mindst forstå-
eligt? (Hvorfor?) 
(S) Visuelt. Hvilket eksempel foretrækker I? 

Fejl/komplikationer Fejl/komplikationer 
Vi har igen brugt brystkræft som eksempel. 
 
NB! Vi tager en runde efter det 1 minut er gået 
og hører hvad alle har skrevet ned. 
 
 
 
 

(O) I får 1 minut til at nedskrive jeres første umiddelbare ind-
tryk af eksemplerne. 
Så snakker vi sammen om det efter 1 minut. 
 
(S) Indhold. Hvad er relevant (Hvorfor?) 

 
(S) Indhold. I vores undersøgelse er det nævnt, at sundheds-
data kun er relevante, hvis de er specifikke. Hvad kunne det 
være ift. fejl/komplikationer, eller ift. andet? 
 
(S) Komplikationstype. Er det relevant, når det er en vis pro-
centandel, når det har betydning for funktionstab, når det har 
betydning for livskvalitet? 

 
(S) Visuelt. Hvad synes I om præsentationen? 
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Del 2. Formidling af kvalitetsdata ifm. behandlingsvalg 
 

Introduktion Hvordan kan vi blive bedre til at støtte og infor-
mere den enkelte patient om de muligheder, 
der foreligger ift. af vælge behandlingssted for 
kræft? 

 

Hvad er vigtigt for valg af behand-
lingssted? 

Inden vi går i gang med at præsentere jer for 
måder, hvorpå man kan præsentere dette for 
patienten, så vil vi gerne høre, hvad der er vig-
tigst for jer, når man skal vælge behandlings-
sted. 
 
 Hvad er vigtigst, når man skal vælge et be-

handlingssted? (Åbent) 
 
 Hvad er vigtigst, når man skal vælge et be-

handlingssted? (Lukket) 
 
NB! Vi tager en runde efter det 1 minut er gået 
og hører hvad alle har skrevet. 

(O) I har 1 minut til at notere ned, hvad der har størst betyd-
ning / er vigtigst, når man skal vælge behandlingssted? I 
skal nedskrive de tre vigtigste ting, i prioriteret rækkefølge. 
Og skrive kort hvorfor? 
 
(S) Hvad har størst betydning, når man skal vælge behand-
lingssted? 
(S) Hvad lagde I selv vægt på, da I valgte? 
(S) Har man som patient en klar idé om, hvad der er vigtigt 
når man er i situationen? 
(S) Hvad influerer ens valg? 
(S) Hvordan forstår I ”Frit sygehusvalg? ” 
(S) Hvad forstår I ved ”Frit sygehusvalg? ” 
(S) Har I behov for alternative muligheder? 

Sammenligning af kvalitetsdata imel-
lem forskellige behandlingssteder 
 

Hvordan kan vi støtte patienter til at vælge be-
handlingssted, hvis de ønsker det? Vi tænker, 
det bl.a. kan gøres ved at skabe overblik og in-
formere patienten om de forskellige behand-
lingssteder, der findes.  
 
Tanken er, at man vælger to eller flere behand-
lingssteder og sammenligne dem på en række 
forskellige sundhedsdata. 
 

 

I DAG I dag er denne mulighed ikke til stede. Kvali-
tetsdata er i dag præsenteret meget få steder, 
som patienter har adgang til: 

 
 

(S) Var der nogle af jer, der brugte internet til at få informa-
tion om forskellige behandlingsmuligheder- og/eller steder?  

Sammenligningsmodulet Patienten udfylder bopæl, alder, køn og kræft-
diagnose. 
 

(O) Vi vil gerne have, I tager et kig på de forskellige eksem-
pler af sammenligningsmodulerne? 
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Vores patient er bosat i Valby (Københavns 
Kommune), er 34 år og har brystkræft. Patien-
ten har valgt at sammenligne de 5 behandlings-
steder, som er tættest på bopælen  
 
FØRSTE VISNING: SIDE OM SIDE 
Vi viser jer nu forskellige eksempler på, hvor-
dan man kan præsentere denne sammenlig-
ning på – sygehusene er vist side om side. 
(Visning af horisontale sammenlignings-eksem-
pler) 
 
ANDEN VISNING: PÅ LISTE 
Vi viser jer nu andre eksempler på, hvordan 
man kan præsentere denne sammenligning på 
– denne gang er sygehusene vist på en liste. 
(Visning af vertikale sammenlignings-eksem-
pler) 

 
 

(S) Hvad er jeres umiddelbare indtryk af de viste eksem-
pler? Hvad foretrækker I? Hvorfor? 
(S) Visuelt. Er det overskueligt? Er det forståeligt? 
(S) Indhold. Er det overskueligt? Er det forståeligt? Er det 
relevant? 
(S) Hvad synes I om brugen af billeder? 
(S) Hvordan foretrækker I, at sygehusene rangeres? (Geo-
grafisk, alfabetisk, andet?) 
(S) Hvordan foretrækker I, at sygehusene placeres? (Side 
om side vs. listeform) 
(S) Skal man selv kunne vælge indikatorer, eller skal de 
være valgt på forhånd? 
(S) Hvad kan man gøre, for at undgå at patienter får infor-
mation, som de ikke ønsker? 
(S) Hvad tænker I om en scrolldown-funktion, hvor kan man 
klikke, hvis man ønsker mere detaljeret information? 
(S) Forstår I hvad indikatorerne betyder og referer til? 
(S) Har I tillid til data fra andre patienter? 
(S) Hvad tænker I om farver – har I præferencer herom, 
hvilke? Hvorfor? 
(S) Synes I sammenligningsmodulet er relevant? Giver det 
mening af sammenligne resultater mellem sygehuse? 
(S) Hvis det blev implementeret, ville I så benytte jer af 
sammenligningsmodulet? Hvorfor (ikke)? 
(S) Ville det have gjort en forskel for jer, hvis I havde haft 
disse muligheder for at sammenligne? 
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Del 3. Informationssøgning af kvalitetsdata på internettet 

 
Introduktion 
 

Til slut vil vi høre om jeres brug af internettet 
som informationskilde til sundhedsoplysninger 
og høre, hvordan I mener kendskab til og inte-
resse for kvalitetsdata på internettet kan øges. 

 

Deltagernes egen motivation og an-
vendelse 

Vi kunne godt tænke os at høre lidt om jeres 
eget kendskab og brug af internettet til at søge 
sundhedsoplysninger? 
 
Vi kunne også godt tænke os at høre lidt om je-
res motivation for at søge? 

(S) Anvendte I internettet som informationskilde til sund-
hedsdata? (Hvor?) 
(S) Hvis ikke, hvad var årsagen? 
(S) Hvad søgte I efter? 
(S) Hvad var jeres motivation for at søge information? (Var 
det for at få tryghed, vished, nysgerrighed, andet?) 

Deltagernes input til hjemmeside for 
nye patienter 

Vi kunne derfor godt tænke at høre jeres tanker 
om, hvordan man kan øge patienters interesse 
for en hjemmeside og i det hele taget få ad-
gang til information om sundhedsdata? 
 

Passiv henvisning? 
 Henvisning (mundtlig) mere end én gang 

fra sundhedsprofessionelle 
 Henvisning (mundtlig) flere steder, både 

ved læge, på hjemmeside, i klinikker, på 
sygehuse, til diagnosesamtale 

 Information på flere platforme: ud over in-
ternettet, så også på mobile apps og i pje-
cer 

 Information på andre visuelle måder: ud 
over tal og tekst, så også videoer med pati-
enter og sundhedsprofessionelle 

Aktiv henvisning? 
 Henvisning (skriftlig) via mail med link til 

hjemmeside 
 Henvisning (skriftlig) via visitkort eller pjece 

hos læge eller til diagnosesamtale med link 
til hjemmeside 

(S) Hvordan kan man sikre at patienter og pårørende får 
kendskab til og interesse for en hjemmeside a la den, vi har 
vist i dag? 
 
(S) Hvad har størst betydning og er mest relevant for en 
kræftpatient:  
 

1) Mundtlig information givet/fået af læger, psykologer, 
andet sundhedspersonale eller andre patienter  

2) Skriftlig information (fra registre)? 
 
(S) Kan det skriftlige information være relevant som supple-
ment? (Og kan det give noget (f.eks. støtte) som det mundt-
lige information ikke kan? 
 
  

GODE RÅD/POINTER – OG TAK 
Inden vi slutter af, har I så nogle spørgsmål, gode råd eller pointer? 
Jeg vil sige mange tak for jeres deltagelse, hvis I ikke har flere spørgsmål. Hvis I ønsker at modtage rapporten, når den er færdig, kan I det. 
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BILAG 7 

 
SAMMENLIGNINGSMODUL (UNDERSØGELSE 3) 
 
Deltagerne blev i fokusgruppeinterviewene vist en række forskellige eksempler på, hvordan kvalitetsdata kan sammenlignes imellem forskellige behandlings-
steder. I bilag 5 er der vist i alt fem af eksemplerne, hvoraf de tre første er med visning af behandlingsstederne horisontalt side om side, mens de to sidste er 
med visning af behandlingsstederne vertikalt på listeform. 

MINE OPLYSNINGER 
 

RIGSHOSPITALET 
 

ROSKILDE 
 

HERLEV 
 

 

RINGSTED 

 

Køn: kvinde 
Kræfttype: brystkræft 

Alder: 34 år 
Behandling: operation, stråler 

   
 

Adresse Adresse Adresse Adresse Adresse 

Valby  
2600 

Blegdamsvej 9 
2100 København Ø 

Sygehusvej 10 
4000 Roskilde 

Herlev Ringvej 75 
2370 Herlev 

Bøllingsvej 30 
4100 Ringsted 

Afstand: 0 km Afstand: 4 km Afstand: 27 km Afstand: 28 km Afstand: 52 km 

► Behandlingstyper 

► Ventetider  

► Indlæggelsestider  

► Overlevelse 

► Komplikationer 

► Genindlæggelse 

► Antal behandlinger i 2016 

► Infektionsrate  

► Reoperationer 

► Patienttilfredshed 



 

Side | 86  

  

 

MINE OPLYSNINGER 
 

RIGSHOSPITALET 
 

ROSKILDE 
 

HERLEV 
 

 

RINGSTED 

 

Køn: kvinde 
Kræfttype: brystkræft 

Alder: 34 år 
Behandling: operation, stråler 

   
 

Adresse:  Adresse Adresse Adresse Adresse 

Valby 
2500 

Blegdamsvej 9 
2100 København Ø 

Sygehusvej 10 
4000 Roskilde 

Herlev Ringvej 75 
2370 Herlev 

Bøllingsvej 30 
4100 Ringsted 

Afstand: 0 km Afstand: 4 km Afstand: 27 km Afstand: 28 km Afstand: 52 km 

► Behandlingstyper 

▼ Ventetider 

    Ventetid til operation (dage) 3  18 11 

Ventetid til stråler (dage) 6 2 11  

► Indlæggelsestider 

▼ Overlevelse 

Overlevelse efter operation 88 %  87 % 94 % 

Overlevelse uden operation 79 %  78 % 87 % 

▼ Komplikationer 

Andel, der oplever fejl/kompli-
kationer ved operation 

21 %  10 % 7 % 

▼ Genindlæggelse 

Andel, der genindlægges efter 
operation 

8 %  3 % 1 % 

► Antal behandlinger i 2016 

► Infektionsrate 

► Reoperationer 

► Patienttilfredshed 
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MINE OPLYSNINGER 
 

RIGSHOSPITALET 
 

ROSKILDE 
 

HERLEV 
 

 

RINGSTED 

 

Køn: kvinde 
Kræfttype: brystkræft 

Alder: 34 år 
Behandling: operation, stråler 

   
 

Adresse:  Adresse Adresse Adresse Adresse 

Valby 
2500 

Blegdamsvej 9 
2100 København Ø 

Sygehusvej 10 
4000 Roskilde 

Herlev Ringvej 75 
2370 Herlev 

Bøllingsvej 30 
4100 Ringsted 

Afstand: 0 km Afstand: 4 km Afstand: 27 km Afstand: 28 km Afstand: 52 km 

► Behandlingstyper 

▼ Ventetider 

    Ventetid til operation (dage) 3  18 11 

Ventetid til stråle (dage) 6 2 11  

► Indlæggelsestider 

▼ Overlevelse 

Overlevelse efter operation 88 %  87 % 94 % 

Overlevelse uden operation 79 %  78 % 87 % 

▼ Komplikationer 

Andel, der oplever fejl/kompli-
kationer ved operation 

21 %  10 % 7 % 

▼ Genindlæggelse 

Andel, der genindlægges efter 
operation 

8 %  3 % 1 % 

► Antal behandlinger i 2016 

► Infektionsrate 

► Reoperationer 

► Patienttilfredshed 
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