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Den proces som beskrives i denne rapport er en del af et projekt, som er finansieret af 

Kræftens Bekæmpelse. Projekt Sammen om valg, udvikling og spredning af 

beslutningsstøtteværktøj til personer med brystkræft og personer i øget risiko for brystkræft. 

Projektet er et tæt samarbejde med den multidiciplinære cancergruppe, Dansk Brystkræft 

Gruppe (DBCG). 
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Baggrund 

Projektet "Udvikling af Beslutningsstøtteværktøj til personer i øget risiko for at udvikle 

brystkræft" har til formål at gøre det lettere for personer i væsentlig øget risiko for at 

udvikle brystkræft at finde korrekt og overskuelig information om arvelig brystkræft 

og behandlingsmuligheder. Dette skal støtte personerne til at kunne indgå i samtalen 

med fagprofessionelle og være med til at træffe beslutning om evt. behandling. 

Som en del af projektet blev der planlagt et seminar med henblik på at udvikle 

indholdet i beslutningsstøtteværktøjet1. Klinikere og personer i øget risiko for at 

udvikle brystkræft blev inviteret til seminaret. 

 

Hvorfor inddrage patienter2 i udviklingsprocessen? 

Når patienter og klinikere i fællesskab deltager aktivt i hele udviklingsprocessen, har 

det betydning for deltagernes engagement. Derudover er det erfaringen, at indhold og 

resultat bliver mere relevant for målgruppen. 

Det anbefales i litteraturen om fælles beslutningstagning, at patienter medvirker i 

udviklingen og kvalificeringen af beslutningsstøtteværktøjer3. Det fremgår dog ikke i 

hvilket omfang og på hvilken måde patienterne skal deltage. 

 

Resultat af seminaret 

 Der er over 2 dage blevet udarbejdet en råskitse til en hjemmeside 

 Spørgsmål er blevet formuleret af patienter og klinikere 

 Spørgsmål er blevet udfoldet, prioriteret og besvaret af klinikere og patienter i 

fællesskab  

 Formuleringer og ordvalg er blevet drøftet med patienter og på tværs af 

specialer 

 

Deltagerne siger om seminaret: 

 

"Jeg var lidt skeptisk da jeg hørte, at så mange patienter skulle deltage. Jeg har 

tidligere oplevet at patienter kan have svært ved at hæve sig op over deres egen 

oplevelse. Men jeg blev meget positivt overrasket. Det har virkelig været godt at have 

patienterne med i alle diskussioner" (Kliniker) 

 

"Vi har virkelig fået meget ud af, at have patienterne med så tæt på. Det har helt 

klart fået os til at tale og tænke anderledes" (Kliniker) 

 

                                           
1 Et Beslutningsstøtteværktøj kan understøtte at der foregår fælles beslutningstagning mellem 

patient og kliniker. Internationalt er der udviklet kvalitetskriterier for 

Beslutningsstøtteværktøjer, hvoraf det fremgår at der skal involveres både patienter og 

klinikere i udviklingen. Se: (International Patient Decision Aids Standards); Videnscenter for 

Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS); Center for Fælles Beslutningstagning, Vejle. 
2 Når vi i det følgende skriver patienter kan det både være personer i øget risiko for at udvikle 

brystkræft og personer, der har haft brystkræft. 
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"Det har været meget spændende at deltage og jeg har fået rigtig meget ud af det. 

Der er virkelig blevet lyttet til de vi har sagt" (Person der er i øget risiko for at udvikle 

brystkræft) 

 

"Det var tydeligt at mærke at fagpersoner var meget interesserede i at høre hvad jeg 

havde at sige" (Person i øget risiko for at udvikle brystkræft) 

 

Beskrivelse af seminaret 
 

Patienter og klinikere mødtes til et seminar over 2 dage med fælles middag og 

overnatningsmulighed.  

 

Program og drejebog 

Der blev skabt et fælles afsæt og forudsætningsgrundlag for deltagerne på seminaret. 

Alle deltagere har således modtaget det samme materiale til brug for og forberedelse 

forud for seminaret. Der var fælles oplæg om metoden Fælles Beslutningstagning og 

udviklingen af beslutningsstøtteværktøj. Ligeledes fik alle en fælles indføring i 

arbejdet med at opbygge en hjemmeside. 

 

Deltagerne arbejdede den første dag i blandede grupper, hvor der var klinikere fra 

flere specialer/faggrupper og personer i øget risiko for at udvikle brystkræft. Sammen 

formulerede og prioriterede de en lang række vigtige spørgsmål, som hjemmesiden 

skal besvare. 

På seminarets anden dag blev der arbejdet i grupper opdelt efter specialer og 

patienterne fungerede løbende som sparringspartner og kritisk stemme, når der skulle 

findes svar på de mange spørgsmål. Patienterne arbejdede også videre med at sortere 

og prioritere spørgsmålene samt at give feedback på det indhold, som løbende blev 

lagt på hjemmesiden. 

 

Se vedlagte program og for en mere detaljeret beskrivelse af seminaret (Bilag 1). 

 

Planlægning af seminaret 

Planlægningen foregik i et tæt samspil mellem projektledere, 

kommunikationskonsulenter og en lille gruppe af klinikere og en patientrepræsentant. 

Der var fokus på at alle på seminaret skulle deltage ligeværdigt og have reelle 

opgaver og ansvar. Der blev lagt stor vægt på, at der skulle være et synligt resultat af 

de to dages arbejde, så alle deltagere kunne se et konkret resultat. Derfor blev det 

hurtigt besluttet, at der sideløbende skulle arbejdes på at lægge indhold på 

hjemmesiden. 

En arbejdsgruppe havde i tiden op til seminaret drøftet en række væsentlige 

spørgsmål og produceret dele af indholdet til hjemmesiden. Dette forarbejde blev 

bragt med i processen på seminaret. 
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Kontakt til patienter via Facebook 

Gennem hele projektet har der været et tæt samarbejde med Dansk Brystkræft 

Organisation (DBO), som både deltager i styregruppe og arbejdsgruppe. DBO har en 

gruppe på Facebook, hvor der udveksles erfaringer i relation til at være arveligt 

disponeret for brystkræft. Der blev lavet et opslag i denne gruppe, hvor der blev gjort 

opmærksom på, at vi søgte deltagere til seminaret, som selv var blevet undersøgt for 

arvelig brystkræft. Der var 7 personer som henvendte sig indenfor 2-3 dage. De fik 

først svar på mail og blev derefter ringet op for en kort forventningsafstemning vedr. 

deres deltagelse. 

Patienterne fik dækket udgifter til transport og ophold. 

Se vedlagte Facebook opslag (Bilag 2). 

 

Deltagere 

Ud over de 7 personer fra Facebook gruppen blev yderligere en person, der deltog i et 

et møde arrangeret af DBCG om patientinvolvering, inviteret. I alt blev 8 personer 

med arvelig risiko inviteret. Heraf deltog 6 personer i alderen 21-65 år. De 2 patienter 

meldte afbud på dagen af helbredsmæssige årsager. Derudover deltog der 1 

patientrepræsentant udpeget af DBO som også deltager i styregruppen. 

 

Der blev inviteret 23 klinikere fra de 6 hospitaler i Danmark, som har en Klinisk 

Genetisk Afdeling (Rigshospitalet, Roskilde, Odense, Vejle, Aarhus, Aalborg). Der 

deltog 12 klinikere. 

 
Klinikere Antal inviteret Antal deltagere 

Klinisk genetiker 7 4 

Genetisk vejleder 5 0 

Radiolog 1 1 

Gynækolog 2 2 

Brystkirurg 4 2 

Plastik/bryst kirurg 3 2 

Sygeplejerske 1 1 

I alt 23 12 

Patienter   

Fra styre- arb. gruppe 2 1 

Fra Facebook gruppe 8 6 

I alt 10 7 

 

Kommunikation og web-udvikling som faglighed 

Det resultat som blev opnået på de to dage kan i høj grad tilskrives de meget 

engagerede deltagere og deres ihærdige indsats med at producere tekster til 

hjemmesiden. Samtidig var det en gevinst at have adgang til kommunikationsfaglig 

vejledning under hele forløbet. Der opstod flere situationer, hvor grupperne fik hjælp 

til at håndtere fx uoverskuelige tekstmængder eller drøfte formuleringer og logik i 

rækkefølgen af spørgsmål. Samtidig gjorde kommunikationskonsulenterne det muligt 

at se det producerede indhold omsat til en hjemmeside.  

 



Bilag 1 

Udvikling af beslutningsstøtteværktøj 

til personer i risiko for brystkræft 

 
Den 15. marts kl. 9 til den 16. marts kl. 15. 

Comwell H.C. Andersen, Claus Bergs Gade, 5000 Odense 

 

PROGRAM 
 

15. marts 

 

8.30-9.15  Ankomst og kaffe 

 

9.15-10.00  Velkommen og introduktion til seminaret 

 

10.00-10.45  Hvad er et beslutningsstøtteværktøj og hvordan kan det hjælpe  

  personer med at træffe valg?  

  Oplæg v. Annette Zøylner og Steffen Klemmensen 

 

  Hvad er en god hjemmeside, og hvordan kan man arbejde med den?  

  Oplæg v. Hanne Weibel og Anne Henriksen 

 

10.45-11.00  Pause 

 

11.00-12.30  Identifikation af spørgsmål som patienter ønsker svar på i forløbet

  Arbejde i grupper 

 

12.30-13.00  Præsentation i plenum 

 

13.00.13.45  Frokost 

 

13.45-14.45  Prioritering af de identificerede spørgsmål, som hjemmesiden skal 

  svare på 

  Fortsat arbejde i grupper  

 

14.45-15.15  Pause 

 

15.15-ca. 16  Status på dagens arbejde i grupperne. Præsentation i plenum 

 

16.00.19.00  Egen tid 

 

19.00  Middag      

     



 

PROGRAM 

 

 

16. marts 

9.00-9.30  Præsentation af foreløbig hjemmeside og refleksioner 

 

9.30-10.30  Udarbejde tekster og indhold til hjemmesiden. Indhold lægges  

  løbende ind på hjemmesiden og patienter giver feedback 

 

10.30-11.00  Pause 

 

11.00-12.30  Fortsat arbejde med indhold til hjemmesiden 

 

12.30-13.15  Frokost 

 

13.15-14.00  Præsentation af foreløbige hjemmeside. Feedback fra alle faggrupper 

  og patienter. 

 

14.00-15.00  Det videre forløb, opgaver indtil næste møde 

  Afslutning og tak for denne gang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Bilag 2 

 

Har du været til undersøgelse for arvelig brystkræft? 

 
Og kunne du tænke dig at forbedre information til andre i samme situation? 

 

 
Vi søger 5 personer, som har lyst til at deltage i et seminar over 2 dage på Comwell Hotel i 

Odense. Vi betaler for ophold og fuld forplejning samt evt. transport. 

 

På seminaret deltager personer i øget risiko for at udvikle brystkræft samt ca. 15 fagpersoner, 

som arbejder med arvelig brystkræft. I fællesskab skal vi udvikle en hjemmeside, som skal 

gøre det lettere at få viden og overblik over behandlingsmuligheder og undersøgelser. 

Formålet er at skabe en fælles indgang, som kan bruges i hele landet og som indeholder lige 

netop den information, som du og andre har brug for. 

 

Så kom og fortæl os, hvad du har savnet af information, hvad du har været i tvivl om, og vær 

med til at gøre en forskel for andre i samme situation. 

 

Seminaret foregår den 15. marts kl. 9 til den 16. marts kl. 15. 

Comwell H.C. Andersen, Claus Bergs Gade, 5000 Odense 

 

Hvis du kunne tænke dig at deltage eller har spørgsmål til seminaret, så kontakt os endelig på 

mail eller telefon. Se oplysninger nedenfor. 

 

Vi vil gerne have lov til at kontakte dig efter din deltagelse på seminaret for at få din feedback 

på hjemmesiden. Dette vil foregå på telefon eller evt. på et opfølgningsmøde. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Steffen Klemmensen    Annette Zøylner 

Konsulent i brugerinddragelse   Klinisk sygeplejespecialist 

Aarhus Universitetshospital   Aarhus Universitetshospital 

E-mail: stefklem@rm.dk     E-mail: ingrzoey@rm.dk  

Telefon. 42523372    Telefon. 23708304/29457246 
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Rapporten er udarbejdet af 

 

Steffen Klemmensen   Annette Zøylner 

Konsulent i patientinvolvering  Klinisk sygeplejespecialist 

Aarhus Universitetshospital  Aarhus Universitetshospital 

E-mail: stefklem@rm.dk    E-mail: ingrzoey@rm.dk  

Telefon. 42523372   Telefon. 23708304/29457246 
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