
Navigatortilbud til kræftpatienter

- Har du en patient, som har særligt behov for støtte?



Målgruppe for navigatortilbuddet

 Ingen eller en kort uddannelse
 Udenfor arbejdsmarkedet (kontanthjælp, fleksjob, 

førtidspension mv.)

 Enlig (eller har en ægtefælle/partner, som ikke 
evner/magter at støtte op i kræftforløbet)

 Svagt socialt netværk
 Flere alvorlige sygdomme samtidig 



Fakta om navigatortilbuddet

• 268 patienter har fået hjælp af en navigator i 
perioden 2015-2017

• 127 frivillige navigatorer

• Navigatorerne har ofte en sundhedsfaglig baggrund
• Tilbud i 10 kræftrådgivninger



Hvordan hjælper en navigator?
Støtter og vejleder i hele forløbet fra diagnose og behandling på sygehuset til 
rehabilitering i kommunen.

Tager med til samtaler på sygehuset og kommunen:
Stilles de rigtige spørgsmål?
Forstår patienten informationen?
Hvilke aftaler blev indgået?

Hjælper med at skabe overblik i kræftforløbet:
Undersøgelse
Behandling
tilbud

Lytter til patienten:
Bekymringer
Selvhjælp
Praktiske ting



”Jeg følte mig meget alene, særligt til 
samtalerne på sygehuset. Jeg havde 

ikke nogen, der kunne tage med mig. 
Nu tager Elin med. Hun skriver ned og 
stiller spørgsmål. Og bagefter kan vi gå 

det hele igennem sammen. Det er 
rigtig godt og giver mig ro”



[Citat fra en forløbskoordinator]

”En navigator er som en god 
pårørende, men mere end det, fordi de 

ofte har en faglig baggrund med sig. 
Jeg oplever, at det bidrager til en bedre 
dialog. Det er svært at inddrage denne 
målgruppe og skabe en reel dialog. Her 

gør navigator en stor forskel”

”



[Citat fra afdelingssygeplejerske]

”Navigator gør stor gavn og er en stor 
støtte, som er med til at sikre, at 

patienten kommer afsted til 
behandling og kontrol. Navigator er en 
synlig støtte til møderne med os, og er 

med til at sikre, at patienten forstår 
det, der bliver sagt



Film: Allan 

Vis film om Allan 

https://vimeo.com/321475329
https://vimeo.com/321475329


Resultater: Bedre trivsel 
71 % af patienterne føler sig mere trygge i kræftforløbet 
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Resultater: 
Øget sundhedskompetence og empowerment

 54 % siger, at de er blevet bedre til at finde information om deres sygdom og 
behandling

 66 % siger, at de er blevet bedre til at forberede sig til møder på sygehuset eller i 
kommunen

 69 % siger, at de er blevet bedre til at stille spørgsmål til møder med sygehus og 
kommune

 77 % har fået troen på, at de selv kan gøre noget i deres kræftforløb



Navigator hjælper f.eks. med at:

 få tilkendt hjælpemidler (høreapparat, rollator, rengøring)
 få tilkendt et legat
 få styr på sin økonomi
 få ny/billigere bolig
 få en computer
 lære at gå på netbank
 få førtidspension
 få forlænget sygedagpenge
 få tildelt handicap p-plads
 få afværget tvangsauktion
 få udbetalt kritisk sygdom
 få bevilget kørsel



Film: Susanne 

Vis film om Susanne

https://vimeo.com/321441694
https://vimeo.com/321441694


Udfordringer for patienterne:

 Svært ved at møde op til de faste aftaler på sygehuset, i 
almen praksis eller hos kommunen

 Komorbiditet (69%) – mange kontakter på forskellige 
afdelinger

 Svært ved at finde rundt på de forskellige afdelinger
 Patienterne har ofte mistillid til det etablerede social-og 

sundhedsvæsen
 Lille netværk – kommer ofte alene til samtaler eller 

udebliver
 Mange forskellige læger og kontaktsygeplejersker
 Forstår ikke sygdommen og behandlingen
 Ofte er kræftsygdommen ikke patientens største 

problem set fra eget perspektiv



Udeblivelser



Navigator gør en forskel 

ALLE, der rammes af kræft bliver sårbare og kan have 
brug for støtte.
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