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1. Formål/introduktion 

Der er tre overordnede formål med denne undersøgelse/rapport. For det første vurderes udviklingen i 

brugernes profil i Hejmdal efter etableringen af det nye rådgivningskoncept i 2009. For det andet 

undersøges brugernes oplevelse og tilfredshed med Hejmdal herunder fokuseres specielt på synlighed og 

tilgængelighed, den åbne rådgivning samt visitation til andre aktører. Til sidst undersøges 

samarbejdsrelationerne mellem Hejmdal og det sundhedsfaglige personale på onkologisk afdeling, Århus 

Universitetshospital.   

2. Er der sket ændringer i brugerprofilen i Hejmdal? 

I denne del af rapporten undersøges, om der er sket ændringer i brugerprofilen og i antallet af aktiviteter i 

Hejmdal siden etableringen af det nye rådgivningskoncept i 2009. Et af formålene med det nye 

rådgivningskoncept er nemlig, at flere pårørende og patienter vil benytte sig af rådgivningstilbuddet 

samtidig med, at disse vil henvende sig tidligere i forløbet. Endvidere ønskes flere brugere, som vi ved er 

underrepræsenteret blandt de nuværende brugere, fx mænd. Brugerprofiler og aktiviteter registreres 

løbende i Hejmdal og gemmes i en database. Ud fra disse oplysninger undersøges det, om der er sket 

ændringer i Hejmdals brugerprofil og i aktiviteterne i Hejmdal. 

2.1 Brugerprofil 

I det følgende undersøges udviklingen i brugerprofilen i Hejmdal, dvs. om der er sket en udvikling i denne 

efter etablering af det nye rådgivningskoncept. Sammenligningerne bygger på tal for første halvår af 20081, 

20092, 20103 og 20114 i Hejmdal.    

                                                           
1
 Første halvår af 2009 bygger på 447 førstegangshenvendelser i Hejmdal 

2
 Første halvår af 2009 bygger på 536 førstegangshenvendelser i Hejmdal. 

3
 Første halvår af 2010 bygger på 452 førstegangshenvendelser i Hejmdal. 

4
 Første halvår af 2011 bygger på 348 førstegangshenvendelser i Hejmdal. 
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2.1.1 Kontakttype 

Først undersøges om måden, hvorpå brugerne kontakter Hejmdal, er ændret efter indførelse af den åbne 

rådgivning. 
 

Figur 1. Kontakttype i Hejmdal fordelt efter år 

 
 

Af figuren bemærkes en stigning i andelen af personlige henvendelser siden 2008, mens andelen, der 

kontakter rådgivningen telefonisk, er faldet. Udviklingen kan være et resultat af den øgede synlighed og 

beliggenheden tæt på hospitalet, som Hejmdal har fået efter etableringen af det nye rådgivningskoncept. 

2.1.2 Køn 

Siden 2008 findes også en udviklingen i kønsfordelingen i Hejmdal. 
 

Figur 2. Kønsfordelingen Hejmdal fordelt efter år 

 
Figur 2 viser udviklingen i andelen af mænd og kvinder, som er kommet i Hejmdal siden 2008 indtil første 

halvår af 2011. I år 2009, hvor den åbne rådgivning etableres i Hejmdal, stiger andelen af mænd. Denne 

stigning er dog ikke vedvarende, men i 2010 og 2011 er andelen af mænd stadig større end i 2008. 
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2.1.3 Brugergruppe 

Udviklingen i rådgivningernes brugergruppe illustreres grafisk nedenfor. 
 

Figur 3. Andelen af patienter og pårørende i Hejmdal fordelt efter år 

 
 

Blandt brugerne er andelen af patienter er stigende, mens andelen af pårørende er faldende.  

2.1.4 Sygdomsstatus 

Det er forventningen, at den åbne rådgivning vil fange patienterne tidligere i sygdomsforløbet. Undersøges 

brugernes sygdomsstatus, findes en udvikling i andelen af brugere, der er i behandling og andelen, som har 

afsluttet behandling. Denne udvikling er illustreret nedenfor. 
 

Figur 4. Andelen af brugere som er i behandling og som har afsluttet behandling i Hejmdal fordelt efter år 

 
Andelen af brugere, der er i behandling, er stigende i Hejmdal, hvorimod andelen af brugere, der har 

afsluttet behandling, er faldende. Ud fra dette kan det sluttes, at patienterne fanges tidligere i forløbet i 

Hejmdal. Udviklingen kan være et resultat af, at Hejmdal ligger tæt på hospitalet. 
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2.2 Aktiviteter og brugeroptælling i Hejmdal 

Ved aktivitet forstås, at en bruger har haft kontakt til en rådgivning og fået en rådgivningsydelse. En bruger 

kan få flere ydelser, som alle tælles med. Ydelser i dette tilfælde dækker over antallet af telefoniske, 

skriftlige og personlige kontakter. I figur 5 fremgår udviklingen af antallet af aktiviteter i Hejmdal fra 2008 til 

2010. Det bemærkes, at der er sket en stigning i antallet af aktiviteter i Hejmdal siden 2008. Dog er 

stigningen i antallet af aktiviteter fra 2009 til 2010, hvor det åbnerådgivningskoncept blev indført, større 

end stigningen fra 2008 til 2009. Der var 1605 flere aktiviteter fra 2009 til 2010, dvs. en stigning på 28 % i 

2009, hvor der kun var tale om 605 flere kontakter fra 2008 til 2009, en stigning på kun 12 %. 5 

 
Figur 5. Antallet af aktiviteter i Hejmdal i første halvår af 2008, 2009 og 2010 

 

2.2.2 Brugeroptælling 

Da det kan være svært at registrere alle brugere og besøgende i Hejmdal, er der som supplement til 

optællingen af aktiviteter på Hejmdal blevet opsat en dørtæller, denne giver et mere nuanceret billede af 

besøgstallet. Figuren nedenfor illustrerer en opgørelse af disse tal, idet den viser gennemsnittet af 

besøgende per dag i de forskellige måneder. 
 

Figur 6. Brugeroptælling: Gennemsnit per dag (weekender er ikke medtaget). 

 

                                                           
5
 2011 er ikke medtaget, idet aktiviteterne ikke endnu er gjort op for dette halvår.  
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Hejmdal har omkring 70 besøgende dagligt. Der ses en lille tendens til, at antallet af besøgende i Hejmdal er 

stigende, siden optællingen startede i august 2010 (hvis der ses bort fra juli 2011). Endvidere skal det 

nævnes, at der på dage med størst aktivitet er registreret helt op omkring 150 besøgende per dag.  

2.3 Delkonklusion 

Der er sket flere ændringer i brugerprofilen i Hejmdal efter det nye rådgivningskoncept blev etableret i 

2009. I Hejmdal henvender flere brugere sig personligt og andelen af mandlige brugere er også blevet 

større. Andelen af brugere, der er kræftpatienter er stigende. Der er også langt flere kræftpatienter i 

behandling, der benytter Hejmdal, end kræftpatienter som har afsluttet deres behandling. Her er færre, 

som benytter Hejmdal. En indikation på, at brugerne i Hejmdal benytter rådgivningen tidligere i deres 

sygdomsforløb. Til sidst skal det nævnes, at aktiviteten er stigende i Hejmdal – det ser ud til, at det nye 

rådgivningskoncept tiltrækker flere brugere. På baggrund af analysen af Hejmdals brugerprofil, kan det 

konkluderes, at en række af formålene med det nye rådgivningskoncept opnås i Hejmdal.  
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3. Brugerundersøgelse  

Brugerundersøgelsen fokuserer på brugernes oplevelse og tilfredshed med Hejmdal. Herunder ses der bl.a. 

på temaerne synlighed og tilgængelighed til rådgivningen, oplevelsen af den åbne rådgivning, hjemlighed, 

visitation til andre aktører samt samarbejde med hospitalet. Brugerundersøgelsen bygger på en 

spørgeskemaundersøgelse, hvor 125 brugere af Hejmdal fik tilbuddet om at deltage. 85 personer takkede ja 

og besvarede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 68 %. 

3.1 Kendskab 

Respondenterne blev bedt om at angive, hvorfra de havde hørt om Hejmdal. 

 
Figur 7. Kendskab. 

 
(N=85, uoplyst=0. Det samlede procenttal er højere end 100%, da respondenterne har haft mulighed for at give mere end et svar). 

 

Langt de fleste har hørt om Hejmdal gennem familie, venner og kollegaer samt gennem personalet på 

Århus Universitets hospital. Af de respondenter, der har hørt om rådgivningen gennem hospitalet, nævner 

stort set alle onkologisk afdeling på Århus Universitets hospital, som det hospital, der har givet dem 

oplysningerne om Hejmdal. Øvrige hospitaler er bl.a. Århus kommune hospital, Skejby og Viborg hospital.  
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3.2 Synlighed og tilgængelighed til Hejmdal 

Respondenterne blev bedt om at vurdere, om de oplever at Hejmdals rådgivningstilbud er synlige i deres 

lokalområde. 

 
Figur 8. Synlighed i lokalområde 

 
(N=78, uoplyst=7). 

 

Ca. 1/3 oplever, at Hejmdal ikke er synlig i deres lokalområde, hvilket kan hænge sammen med, at der flere 

patienter, som har bopæl uden for Århus.   

 
Figur 9. Åbningstider. 

 
(N=78, uoplyst=7). 

Respondenterne har vurderet Hejmdals åbningstider og her finder stort set alle åbningstiderne passende.  

I tabellen nedenfor har respondenterne svaret på, hvordan det er at komme direkte ind fra gaden uden 

tidsbestilling. 85 % oplever, at det er godt eller virkelig godt at kunne komme direkte ind fra gaden uden 

tidsbestilling. 

 
Figur 10. Ingen tidsbestilling. 

 
(N=77, uoplyst=8). 
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Et andet spørgsmål, som blev stillet til respondenterne: ”Hvordan oplevede du det at blive modtaget af en 

frivillig, første gang du besøgte Hejmdal? 

 
Figur 11. Modtagelsen som varetages af frivillige. 

 
(N=76, uoplyst=9). 

Samme tendens som i det forrige spørgsmål ses i dette spørgsmål – 93 % synes, at det er virkelig godt eller 

godt at blive modtaget af en frivillig, første gang de besøger Hejmdal. 

Respondenterne har haft mulighed for at begrunde, hvad det er, de godt kunne lide ved at blive modtaget 

af en frivillig. Stort set alle begrunder det med, at de frivillige var imødekommende, omsorgsfulde, 

hjælpsomme, venlige, varme og forstående mennesker, som hurtigt kunne formidle information eller sende 

dem videre til en rådgiver. For mange af respondenter gav det dem en ro at blive mødt af disse frivillige. 

Disse oplevelser beskrives af tre respondenter: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun to af respondenterne havde haft en dårlig oplevelse, den ene var ikke blevet modtaget af nogen og den 

anden fik ingen information om proceduren i rådgivningen. 

”God stemning. Imødekommenheden, næstekærligheden. At blive mødt med omsorg og interesse. 

God ting når man er ude af balance.” 

 

”Man bliver set med det samme og der tages hånd om en, fra det øjeblik man kommer ind, til det 

sekund man træder ud. Det er virkelig rart at mærke, at der er en anden, der kan tage ansvaret og 

har helt styr på tingene, når man selv føler sig forvirret og fortvivlet og bare vil have så lidt ansvar 

som muligt”. 

 

”Jeg var enormt nervøs, hvad skulle jeg starte med at sige, uden at bryde sammen? Jeg blev 

modtaget så varmt og venligt og følte mig MEGET velkommen.” 
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For at få en fornemmelse af hvor lang tid brugerne er i kontakt med rådgivningen, har de svaret på, hvor 

længe de har været i kontakt med Hejmdal.  
 

Figur 12. Længden af kontakten til Hejmdal. 

 
(N=56, uoplyst=29). 

 

Gennemsnitligt har respondenterne været i kontakt med rådgivningen i 9,7 måneder, dog har de fleste  

brugerne været i kontakt med Hejmdal i under et halvt år (45 %).  

Respondenterne blev bedt om at angive, hvor tit de gør brug af Hejmdals tilbud.  Af figur 13 fremgår det, at 

mere end halvdelen (55 %) gør brug af rådgivningen flere gange om måneden. 
 

Figur 13. Hyppighed af anvendelse af tilbud. 

 
(N=73, uoplyst=12). 

 

Hvorfor henvender brugerne sig til Hejmdal 

Udover at vide noget om, hvor ofte respondenterne gør brug af Hejmdal, har det også været interessant at 

vide noget om, hvorfor de henvender sig til Hejmdal. De mest gennemgående temaer fremgår nedenfor.   

 

Flere af respondenterne har henvendt sig, fordi de har et stort behov for som kræftramt at tale om 

sygdommen. Samtidig kan det, at tale med nogen udefra være en stor hjælp og en befrielse, mener nogen. 

Der er også mange, som henvender sig, fordi de søger støtte, råd og vejledning i forbindelse med 



12 
 

kræftsygdommen. Derudover er der også flere kræftramte, som henvender sig, da de har brug for at få 

noget struktur på deres hverdag igen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er også flere af respondenterne, som henvender sig til Hejmdal, når familien rammes af kræft. Der er 

flere, som har et behov for at vide, hvordan de skal takle sygdommen i familien og særligt agere i forhold til 

børnene, hvilket nedenstående citater illustrerer.   

 

 

 

 

 

Et andet gennemgående tema er, at efterladte har brug for at tale om, hvordan det er at miste en partner, 

eller familiemedlem til kræft.  

 

 

 

Andre henvender sig, da de vil deltage i Krop og Kræft, som er et fysisk træningstilbud til kræftpatienter, 

som er i behandling på Århus Universitetshospital.  

 

Den hjælp brugerne forventer at få i Hejmdal 

Den hjælp, som respondenterne forventer at få i Hejmdal, ligner beskrivelserne af, hvorfor de henvender 

sig til Hejmdal.  Hovedparten af respondenterne forventer at få støtte, rådgivning og føler også et stort 

behov for at tale med en, om deres tanker og nogen, som ved, hvad de taler om.  

 

 

 

 

 

 

Der er også enkelte, som forventer at få hjælp til at leve med en uhelbredelig kræftsygdom og tale med 

ligestillede.  

”…Brug for hjælp til at forholde mig til og takle kræftdiagnosen og det, det indebærer.” 

 

”Fordi jeg havde brug for råd og vejledning. Og en snak”. 

 

” Trængte til at få en struktur på dagen.” 

 

”pga. uhelbredelig syg ægtefælle. Behov for hjælp til at navigere i situationen i forhold til 

mindreårige børn, ægteskab, job”.  

 

”Min kones død af cancer. Bearbejdelse af sorgen. Skal videre, men det tager tid”.  

 

”Jeg forventede at kunne få afklaret mine tanker”. 

 

”Det var håbet om at få rådgivning omkring de spørgsmål, man selv er usikker på” 
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3.3 Åben rådgivning 

Det nye rådgivningskoncept betyder, at mange samtaler foregår i det åbne rum. Respondenternes 

oplevelser af samtaler i åbne rum ses i figur 14.  

 
Figur 14. Vurdering af samtaler, som foregår i det åbne rum. 

 
(N=68, uoplyst=17). 

Det, at have en samtale i det åbne rum, blev for 13 % oplevet negativt, mens det blev oplevet positivt for 59 

%. Der er altså en mindre gruppe af Hejmdals brugergruppe, der ikke bryder sig om samtaler i det åbne 

rum.  

For at belyse hvordan det opleves, at der foregår mange forskellige aktiviteter i huset samtidig, har 

respondenterne svaret på, hvordan de oplever det, at der foregår andre aktiviteter i huset samtidig. 9 % 

oplever det som negativt, mens 69 % oplever det som positivt.  
 

Figur 15. Andre aktiviteter. 

 
(N=73, uoplyst=12). 
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3.4 Hjemlighed 

Et af målene med det nye rådgivningshus er, at brugerne føler sig hjemme og trygge i de fysiske rammer.   

For at vurdere hvordan respondenter oplevede de fysiske rammer blev de spurgt om følgende: ”Oplevede 

du, at du følte dig godt tilrette i de fysiske rammer?” 
 

Figur 16. Oplevelse af de fysiske rammer 
 

(N=74, uoplyst=11) afregnet til en decimal, derfor summerer den til 99. 

Stort set alle følte sig godt tilrette i de fysiske rammer. Respondenterne blev bedt om at begrunde deres 

oplevelse af det fysiske rum. 

Hvorfor følte du dig godt tilrette i de fysiske rammer 

Her er de mest gennemgående nøgleord tryghed, åbenhed, hjemmelighed, lyst, luft og hyggeligt. Hejmdals 

fysiske rammer og personale formår, at få de fleste af respondenterne til at føle sig trygge og hjemme.  

Som flere respondenter udtrykker det:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenter oplever, at de åbne rum og husets arkitektoniske indretning giver en god stemning og 

atmosfære.  

Hvorfor du følte du dig ikke godt tilrette i de fysiske rammer 

Samtidig er det de åbne rum og støj fra forskellige aktiviteter i huset, som for nogen medvirkende til, at de 

ikke føler sig godt tilrette i de fysiske rammer. For enkelte er det også mindre privat og 

grænseoverskridende, at holde personlige samtaler i de åbne rum.  

”Hjemligt, lyst og venligt. Lidt om sin egen stue. Ikke institutionsagtigt.  

 

”Kræft forbinder man som regel med død og har som regel en mørk side. Jeg synes, at den 

åbenhed huset giver sammen og åbenhed om kræftsygdommen, gør at man får lettere 

ved at snakke om sygdommen.” 

 

”Meget smukke og indbydende rammer, lyse og luftige. Dejlig positiv stemning. Smilende 

mennesker rundt omkring”. 
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3.5 Tilfredshed med Hejmdals rådgivningstilbud 

Fordelingen af hvilke tilbud respondenterne gør og har gjort brug af illustreres i nedenstående figur. 
 

Figur 17. Tilbud som brugerne bruger/har brugt 

 
(N= 85, uoplyst=0. Det samlede procenttal er højere end 100%, da respondenterne har haft mulighed for at give mere end et svar). 

 

De tilbud som de fleste respondenter gør brug af er ”åben rådgivning - individuel samtale i det åbne rum” 

og individuel rådgivning i et lukket rum. De respondenter der har været eller er med i samværs-

/samtalegruppe nævner gruppernes navn: Sorggruppe og grupper for brystopererede. 

Af de respondenter der bruger eller har brugt andre end de angivende tilbud nævnes healing, meditation 

og visualisering. 
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For at belyse tilfredsheden med de enkelte tilbud blev respondenterne bedt om at angive, hvor tilfredse de 

er, med de tilbud de har deltaget i.  
 

Figur 18. Tilfredshed med enkelte tilbud. 

 
(Krop og kræft: N=10, Individuel rådgivning/samtale: N=51). Mht. de andre tilbud var der for få, der havde svaret på disse, til at det 

gav mening at inddrage disse). 

Der er stor tilfredshed både med individuel rådgivning og tilbuddet Krop og kræft.  

 
Figur 19. Tilfredshed med enkelte tilbud. 

 
(N=71, uoplyst=14). 

 

På spørgsmålet "Har personalet i Hejmdal været gode til at kommunikere?” viser figur 19, at langt de fleste 

oplever, at personalet er gode til at kommunikere. 
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Respondenterne har vurderet, hvor tilfredse de samlet set er med den rådgivning, de har fået. Stort set alle 

respondenter er tilfredse med den rådgivning de har fået (89%). 
 

Figur 20. Tilfredshed samlet set med rådgivningen. 

 
(N=71, uoplyst=14). 

Respondenterne havde mulighed for at komme med forbedringsforslag. Forslagene går på at samtalerne 

burde foregå et mere roligt sted, at pårørendegruppen burde deles i to grupper, en for nye deltagere og en 

for gamle, da det er hårdt hele tiden at skulle tage i mod nye. Endvidere skal Hejmdal være nemmere at 

komme igennem til telefonisk. Der er også enkelte respondenter, som mener, at der er behov for at have 

fokus på forskellen i, hvordan at kvindelige og mandlige rådgiver rådgivere på. Der vil det være oplagt at 

høre, om vedkommende føler behov for blot et lyttende øre eller konkrete råd.  
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3.6 Hejmdals visitation til andre aktører 

57,6 % af respondenterne er gennem Hejmdal blevet informeret om andre hjælpemuligheder (n=71, 

uoplyst=14).  

 
Respondenterne har ydermere svaret på, hvilke andre hjælpemuligheder der er tale om, se figur 21. De 

fleste af respondenterne er blevet henvist til andre dele af Kræftens Bekæmpelse. 31,7 % af 

respondenterne oplevede at Hejmdal hjalp dem med at få kontakt til andre, der kunne hjælpe dem. Flere af 

respondenterne er blevet hjulpet i kontakt med Buen Informations og Rådgivningscenter for Alternativ 

Kræftbehandling som ligger i Århus.  Derudover er enkelte blevet hjulpet i kontakt med Cancerforum, 

Dallund, Drivkræften, privatpraktiserende psykologer og samtalegrupper.  

 
Figur 21. Andre hjælpemuligheder. 

 
(N=39, uoplyst=46). Summerer til 101, da der er afrundet til hele tal.  
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I det følgende fremgår tre figurer, hvor svarfordelingen ligner hinanden og der derfor ikke er knyttet videre 

kommentar til.  

Svarfordeling for spørgsmålet” Har den hjælp, du har fået i Hejmdal, givet dig et bedre grundlag til at 

håndtere den problemstilling, du henvendte dig med?” 

 
Figur 22. Håndtering af problemstilling. 

 
(N=67, uoplyst=18). 

Svarfordeling for spørgsmålet ” Har den hjælp du har fået i Hejmdal betydet, at du er blevet mere afklaret 

om din situation?” 

 
Figur 23. Afklaring omkring situationen. 

 
(N=68, uoplyst=17). 

Svarfordeling for spørgsmålet ”Har du fået den hjælp du forventede?”. 

 
Figur 24. Den forventede hjælp. 

 
(N=69, uoplyst=16). 
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3.7 Vurdering af samarbejdet med hospitalet/afdelingen 

 

Figur 25 viser respondenternes tilfredshed den information, som personalet på onkologisk afdeling giver til 

nye brugere om Hejmdal rådgivningstilbud? Heraf er næsten halvdelen tilfredse eller meget tilfredse med 

den information, de har fået fra personalet fra onkologisk afdeling om Hejmdal.  

 
Figur 25. Tilfredshed med personalet på onkologisk afdeling. 

 
(N=70, uoplyst=15). 

 38 % af brugerne vurderer, at personalet på onkologisk afdeling er virkelig godt eller godt informeret om 

Hejmdals rådgivningstilbud (figur 24).  

 
Figur 24. Er onkologisk afdeling informeret? 

 
(N=69, uoplyst=16). 
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3.8 Karakteristik af brugerne 

I det følgende illustreres respondenternes fordeling i forhold til køn, alder, uddannelse, brugergruppe, 

diagnose, samt hvor i sygdomsforløbet respondenterne er. Køn og alder er sammenholdt med den 

registrering der løbende foregår for nye brugere i Hejmdal. På den måde kan det undersøges, om 

brugerundersøgelsens respondenter udgør et repræsentativt udsnit af Hejmdals brugere. 
 

Figur 25. Køn. 

 
(Brugerundersøgelsen: N=71, uoplyst=14. Registring 2010: N=863, uoplyst=0). 

 
Figur 26. alder. 

 
(Brugerundersøgelsen: N=70, uoplyst=15. Registring 2010: N=857, uoplyst=6). Da der er afrundede til hele tal, summerer de til 99 

og 101. 

Kvinderne benytter sig i højere grad end mændene af Hejmdal. I brugerundersøgelsen er de mandlige 

brugere lidt overrepræsenteret i forhold til, hvordan det ser ud på årsbasis. Aldersspredningen er fra 18-79 

år på undersøgelsestidspunktet. Her ser det ud til at de ældste og yngste aldersgrupper er lidt 

overrepræsenteret, mens de midterste aldersgrupper er underrepræsenteret i forhold til Hejmdals brugere 

generelt. 
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Figur 27. Uddannelse. 

 
(N=72, uoplyst=13). Summerer til 99, da der er afrundede til hele tal.  

 

Figur 28. Brugergruppe. 

 
(N=71, uoplyst=14). Summerer til 99, da der tale om afrundede tal. 

 

Figur 29. Diagnose. 

 
(N=79, uoplyst=6) 
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Figur 30. Hvor i sygdomsforløbet. 

 
(N=45, uoplyst=40). 

 

Alle respondenterne bortset fra én er fra Region Midtjylland. De fleste respondenter har en mellemlang 

eller længere videregående uddannelse, er kræftpatient eller tidligere kræftpatient, har diagnosen 

brystkræft, bor i Region Midtjylland og er i behandling. 
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4. Samarbejdet mellem Hejmdal og onkologisk afdeling 

I den sidste del af denne rapport belyses samarbejdet mellem Hejmdal og det sundhedsfaglige personale på 

Århus Universitetshospitals onkologiske afdeling. I alt 37 har besvaret undersøgelsen. Heraf er 71 % 

plejepersonale og 29 % læger. Det er ikke muligt at beregne en svarprocent, da skemaet er udsendt bredt 

til personalet på onkologisk afdeling og det har været frivilligt at besvare. Følgende temaer er undersøgt: 

Personalets kendskab til Hejmdals støttetilbud, vurdering af samarbejde, vurdering af 

forbedringsmuligheder og potentiale for nye samarbejdsområder.  

4.1 Personalets kendskab til Hejmdals støttetilbud 

For at få et overblik over hvor stort et kendskab de ansatte på onkologisk afdeling har til tilbuddene i 

Hejmdal blev respondenterne bedt om at afkrydse, hvilke rådgivningstilbud de havde kendskab til. 

 
 Figur 31: Kendskab til Hejmdals tilbud. 

 
(N= 37, uoplyst=0. Det samlede procenttal er højere end 100%, da respondenterne har haft mulighed for at give mere end et svar). 

 

Figuren viser, at der er bredt kendskab til tilbuddene i Hejmdal blandt personalet på onkologisk afdeling, 

nogle tilbud er dog mere kendte end andre. Både individuel samtale og Krop og kræft er tilbud langt de 

fleste respondenter kender til, mens tilbuddene samværs-/samtalegruppe og samvær med ligestillede i cafe 

er tilbud, som få respondenter kender til.  Ud af de respondenter, som kender til samtale-/samværsgruppe, 

nævner fire af respondenterne dem ved navn: Unge med brystkræft, Rigtige mænd, Børn/unge med 

kræftsyge forældre og Mandegruppen.  De respondenter der har kendskab til andre tilbud end de 

foreslåede, er Støtte til børn og Livet efter kræft nævnt. 
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Respondenterne blev også bedt om at vurdere, hvor godt de føler sig informeret om Hejmdals 

rådgivningstilbud. 62 % føler sig godt eller virkelig godt informeret om Hejmdals rådgivningstilbud, mens 32 

% føler sig dårligt eller virkelig dårligt informeret. 
 

Figur 32: Information om Hejmdals rådgivningstilbud. 

 
(N= 34, uoplyst=3). 

Personalet på onkologisk afdeling har også svaret på, om de savner mere information om de 

rådgivningstilbud, som Hejmdal tilbyder kræftramte og pårørende. Her svarer over halvdelen (56 %), at de 

savner mere information om Hejmdals tilbud, hvorimod 44 % ikke synes at savne information. 
 

Figur 33: I hvilken grad savnes information om Hejmdals rådgivningstilbud. 

 
(N= 34, uoplyst=3). 
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4.2 Vurdering af samarbejdet 

For at vurdere samarbejdet blev respondenterne både bedt om at vurdere den skriftlige og mundtlige 

information mellem onkologisk afdeling og Hejmdal. 

 
Figur 34: Vurdering af den mundtlige og skriftlige information. 

 

(N= 32, uoplyst=5). Afrundede til hele tal.  

Ca. halvdelen oplever den skriftlige information som god, mens 28 % af medarbejderne på onkologisk 

afdeling synes, at den skriftlige information er dårlig eller virkelig dårlig. 37 % oplever, at den mundtlige 

information er virkelig god eller god, mod 28 %.  

 

Respondenterne har også vurderet deres generelle tilfredshed med samarbejdet mellem onkologisk 

afdeling og Hejmdal. Her viser figur 35, at 58 % er tilfredse med samarbejdet, mens 6 % er utilfredse.  29 % 

er hverken tilfredse eller utilfredse. 

 
Figur 35: Tilfredshed med samarbejdet 

 
(N= 31, uoplyst=6). 
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Respondenterne har haft mulighed for at beskrive, hvad de synes fungerer særlig godt ved samarbejdet 

mellem onkologisk afdeling og Hejmdal. De temaer, som er gennemgående for mange af respondenternes 

svar, er opsummeret i det følgende: 

 
Tabel 1: Respondenternes svar, hvad fungerer særligt godt ved samarbejdet 

Egenskaber ved Hejmdal, som gør samarbejdet 

bedre: 

 

 Hejmdals lette tilgængelighed  

 Hejmdals beliggenheden tæt på hospitalet 

 Brugerne behøver ikke at bestille tid 

 Brugerne kan gå direkte ind 

 

Styregruppen, idet denne har gjort samarbejdet og specielt kommunikationen bedre. 

Rotationsstillingen for sygeplejersker. 

Enkelte beskriver dog, at de ikke oplever, at der eksisterer noget samarbejde, udover at de kan henvise 

patienter dertil. 

 

Yderligere bliver respondenterne bedt om at komme med forslag til, hvordan samarbejdet kan blive endnu 

bedre. For langt de fleste respondenter vil øget information om Hejmdals støttetilbud forbedre 

samarbejdet. Mange giver eksempler på, hvordan dette kan foregå, for eksempel ved udsendelse af mails 

hvert kvartal eller ved udarbejdelse af en folder, som uddeles. Andre beskriver, at Hejmdal kunne udsende 

et nyhedsbrev til afdelingen, eller der kunne etableres møder for personalet i onkologisk afdeling. Årsagen 

til dette ønske bygger, blandt mange af respondenterne, på en tvivl mht. hvem de må henvise og hvad 

Hejmdal helt specifikt kan tilbyde. 
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4.3 Opmærksomhed på Hejmdals tilbud og hvornår henvisningen finder sted 

Næsten alle (97 %) respondenter på onkologisk afdeling henviser patienter og pårørende til Hejmdal. De 3 

% som ikke henviser patienter og pårørende begrunder ikke dette yderligere.  

 

Respondenterne har haft mulighed for at beskrive, hvad der får dem til at henvise kræftramte og 

pårørende. De fleste beskriver, at bestemte karakteristika ved patienten og/eller de pårørende skal være 

gældende, før de henviser. Af disse karakteristika nævnes bl.a. psykologiske og psykosociale 

vanskeligheder, samt et behov for at tale hos patienten. Størstedelen af respondenter nævner Hejmdal for 

alle deres patienter, mens andre kun nævner det, hvis patienten eller de pårørende selv udtrykker et ønske 

om hjælp. 

 

Respondenterne blev bedt om at angive, hvor ofte de henviser kræftpatienter og pårørende til Hejmdal, 

samt hvornår i behandlingsforløbet de henviser.  
 

Figur 36: Hvor ofte henvises. 

(N=31, uoplyst=6). 

 

Figur 37: Hvornår henvises. 

(N= 37, uoplyst=0. Det samlede procenttal er højere end 100%, da respondenterne har haft mulighed for at give mere end et svar). 

55 % henviser patienter og pårørende til Hejmdal en eller flere gange om ugen. Både ved 

indskrivelsessamtalen, under indlæggelse og ved den efterfølgende ambulante behandling henviser mange 

af respondenterne kræftpatienter og pårørende. De respondenter, der har angivet, at de henviser på et 

andet tidspunkt, beskriver, at de henviser, når de oplever et behov hos patienten/de pårørende. 
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Respondenterne blev spurgt om: ”Hvordan vurderer du det, at Hejmdal ligger tæt på onkologisk afdeling?” 
 

Figur 38: Vurdering af beliggenhed. 

(N= 32, uoplyst=5). 

 

Der er enighed blandt respondenterne – det er godt, at Hejmdal ligger tæt på hospitalet. Denne 

beliggenhed gør Hejmdal meget let tilgængelig for både patienter og pårørende, hvilket fører til flere 

besøgende. Respondenterne har bl.a. peget på årsagerne til flere besøgende i rådgivningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at vurdere om Hejmdals beliggenheden har styrket samarbejdet blev respondenterne spurgt: ”Oplever 

du, at Hejmdals placering tæt ved hospitalerne har styrket samarbejdet?”  
 

Figur 39: Hejmdals placering og styrkelse af samarbejdet mellem Hejmdal og onkologisk afdeling. 

(N= 32, uoplyst=5). 

 

 Det bliver mere overkommeligt at besøge rådgivningen. 

 Den ”overvindelse”, der skal til for at besøge en kræftrådgivning, bliver mindre. 

 Ventetider kan benyttes til at besøge rådgivningen. 

 Tiltrækker i højere grad ressourcesvage patienter og pårørende. 

 Muliggør et tæt samarbejde med onkologisk afdeling. 
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88 % oplever at beliggenheden tæt på hospitalet har styrket samarbejdet. Nogle af de respondenter, som 

ikke synes, at samarbejdet er styrket, beskriver, at de ikke oplever, der eksisterer eller nogensinde har 

eksisteret et samarbejde, hvilket er årsagen til, at dette ikke er styrket.  

Respondenter har vurderet i hvilken grad kvaliteten af det samlede tilbud til kræftpatienter og pårørende 

er blevet styrket af, at der er mulighed for psykosocial støtte og rådgivning tæt ved onkologisk afdeling. 
 

Figur 40: Styrkelse af kvaliteten af det samlede tilbud til kræftpatienter og pårørende. 

 
(Pårørende: N= 30, uoplyst=7, Kræftpatienter: N= 31, uoplyst=6). 

 

Både når det angår kræftpatienter og pårørende, synes cirka 90 %, at Hejmdals placering tæt ved hospitalet 

har styrket kvaliteten af det samlede tilbud til kræftpatienter og pårørende.  

 

For at få et indtryk af, om de enkelte ansatte føler, at deres arbejde med kræftpatienter er blevet styrket, 

har de svaret følgende spørgsmål: ”Hvordan vurderer du, at det har styrket dit arbejde med kræftpatienter, 

at Hejmdal ligger tæt ved onkologisk afdeling?” 

 
Figur 41: Vurdering af, om Hejmdals beliggenhed tæt ved onkologisk afdeling har styrket deres arbejde med Kræftpatienter 

(N= 30, uoplyst=7). 

 



31 
 

73 % oplever, at deres arbejde med kræftpatienter er blevet styrket. Respondenterne føler, at deres 

arbejde med kræftpatienter bliver styrket, fordi de meget nemt kan henvise til psykosocialstøtte, som ligger 

meget tæt på hospitalet og som er omkostningsfri. Dette udtrykkes meget klart af en respondent: 

 

 

 

 

 

4.4 Karakteristik af respondenterne 

Ud af de 37 ansatte på onkologisk afdeling, som besvarede spørgeskemaet var 87 % kvinder (n=31, 

uoplyst=6). De efterfølgende figurer illustrerer fordelingen af alder, faggruppe og længde af ansættelse 

blandt respondenterne.  

 
Figur 42: Respondenternes alder 

 
(N= 30, uoplyst=7). 

 

Figur 43: Faggruppe 

 
(N= 31, uoplyst=6). 

 

 

 

 

”Nogle gange har patienten brug for en anden indsats end den vi kan tilbyde og det styrker vores 

arbejde, at den indsats kan tilbydes lige nede af vejen - og hos nogle medarbejdere, som vi kender 

(ofte ved navn). Det giver en anden tryghed at vide, hvad man sender patienten videre til - at man 

ved, at det er et godt tilbud.” 

 

”Nu er der bedre mulighed for, at der kan skabes en helhed for patienter og pårørende.” 
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Figur 44: Længden af ansættelse 

 
(N= 30, uoplyst=7). 

Respondenternes alder lå i intervallet 29-61 år og af figur 42 ses det at de fleste var mellem 44 og 48 år. 

Langt de fleste af de ansatte var sygeplejersker (figur43) og størstedelen af respondenterne har været ansat 

på afdelingen i under fem år (figur 44). 

 


