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Odense den 15. juni, 2016 

 
 
Høringssvar fra DASYS vedr. Kræftplan IV 
 
Dansk Sygeplejeselskab og Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker er blevet bekendt med, at Kræftplan IV 
ikke har været i ekstern høring. Det finder vi beklageligt. Vi har fundet anledning til at gennemlæse planen 
og bidrage med nedenstående kommentarer, som vi forventer tages i betragtning i udarbejdelse af den 
endelige kræftplan.  
 
Generelle kommentarer  
Det vil være ønskeligt, om man begyndte at beskrive kræft som en kronisk lidelse frem for vedvarende at 
bruge en model, der bygger på 1) forebyggelse, 2) tidlig diagnostik, 3) behandling og 4) rehabilitering. 
Mange kræftpatienter, herunder hæmatologiske patienter, lever i dag mange år med deres sygdom og 
passer ikke ind i den beskrevne model. 
 
Borgernær behandling 
Det er glædeligt, at man medtager et afsnit om ”Borgernær behandling”, men dette afsnit bør være langt 
mere konkret og have en central plads i dokumentet frem for at nævnes sidst og i vage vendinger (mangler 
der en side 83 i dokumentet?). Her efterlyses klare mål og ambitioner som det samlede sundhedsvæsen 
kan styre efter.  
 
Lettere adgang til sundhedsdata efterlyses 
Der savnes en stillingtagen til, hvordan man letter adgangen til sundhedsdata, og dermed skaber mulighed 
for at udnytte Danmarks enestående mulighed for epidemiologisk forskning. Det er IKKE nok, at man 
fokuserer på de klinisk kvalitetsdatabaser – der er behov for at lette adgangen til ”egne data” på f.eks. en 
sygehusafdeling eller på tværs af afdelinger. Naturligvis med samtykke fra patienterne. Her er Danmark på 
vej til at sætte en international førerposition over styr til skade for kræftpatienter i Danmark og i hele 
Verden.  
Det bør allerede nu indskrives vision for databaser med sygeplejefaglig forskning/udvikling og ikke mindst 
databaser omhandlende ”PROM”. 
 
Behandlingsansvarlige teams 
Det er glædeligt, at man ikke koncentrerer sig om en ”Behandlingsansvarlig læge”, men at der også 
beskrives ”Behandlingsansvarlige teams”, hvilket i højere grad afspejler virkeligheden, og den højeste 
kvalitet.  
Begrebet ”Patientansvarlig læge” bliver brugt nogle gange i dokumentet. I mange andre sammenhænge – 
øvrige dokumenter fra regioner, sundhedsstyrelse og kvalitetsafdelinger – benyttes begrebet 
”behandlingsansvarlig læge”. Det er ønskværdigt med stringens i begrebet. 
 
Rammer for klinisk forskning 
Det er anerkendelsesværdigt, at vigtigheden af klinisk forskning fremhæves. Den investigator-initierede 
kliniske forskning har trange kår i Danmark, idet forskningen domineres af lægemiddelfirma sponsorerede 
studier. Der savnes konkrete forslag til hvordan den investigator-initierede forskning kan styrkes, f.eks. via 
styrkelse af infrastrukturen ved de kliniske forskningsenheder. 
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Specifikke kommentarer 
Afsnit 2.1.2. s. 13: 
Der opfordres til udvikling af kliniske retningslinjer i DMCG’erne. Dette arbejde beror hovedsageligt på 
frivillige indsatser. Hvis Sundhedsstyrelsen anbefaler ekstra indsats her, bør der følge ressourcer med. 
Vi ønsker, at sygeplejersker medtænkes i alle DMCG’er, så de, kan medvirke til at sikre faglig bredde, skabe 
tværfagligt sigte og sammenhæng i retningslinjerne. 
 
S. 14. ”Øgede kompetencer” 
Her lægges vægten på øgede lægefaglige kompetencer. 
Det er ønskværdigt at sygeplejen medtænkes her. Det bør indskrives, at der arbejdes på at sikre høje 
sygeplejefaglige kompetencer indenfor området, bl.a. ved at udvikle en Master i Kræftsygepleje. 
Fokus på øgede kompetencer indenfor sygeplejen er tvingende nødvendigt at medtænke, idet klinikken 
med al tydelighed viser, at der til stadighed er større og bredere delegeret ansvar indenfor pleje, 
behandling, rehabilitering og palliation.  
 
S. 14. ”Behovsvurdering” 
Der er fuld opbakning til at udvikle og anvende nationalt redskab til systematisk behovsvurdering. Det 
anbefales, at redskabet implementeres og anvendes på tværs af sektorer. Det vil skabe en betydelig større 
sammenhæng i forløbet for patient og pårørende, hvis det er et genkendeligt redskab uanset hvor i 
forløbet man befinder sig. 
I øvrigt anbefales det at redskabet primært anvendes i primær sektor, idet det er et hjælperedskab til at 
identificere problematikker i hverdagen. Hverdagslivet udspiller sig i hjemmet og IKKE på en 
hospitalsafdeling. I stedet for behovsvurdering på hospitalet kan der ved udskrivelse sendes en notifikation 
til primær sektor, så de er vidende om, at der udskrives en patient med en kræft. Kommunen kan da tage 
kontakt til vedkommende og aftale tid for besøg i hjemmet, hvor en behovsvurdering kan finde sted. På 
denne måde vil rehabiliteringstilbuddene i primær sektor endvidere komme langt bedre i spil end de er på 
nuværende tidspunkt. 
 
S. 14. ”Ernæringsindsats” 
Mange kræftpatienter taber sig ofte før, under og efter kræftbehandling. Dette er som reglen store 
vægttab, der medfører nedsat muskelstyrke, nedsat udholdenhed og ekstrem træthed. Resultatet af 
vægttab er dårligere livskvalitet, dårlig almen tilstand, og kan medfører dårligere behandling af 
kræftsygdommen, samt længere restitutionstid efterfølgende. Da de ambulante behandlinger ofte er 
informationstunge for patienterne, kan ernæring være et af de emner, der ryger i baggrunden. Ansvaret for 
patienternes ernæringstilstand er ikke fastlagt, og når der opstår ernærings problemer, kan det være svært 
for plejepersonalet, at få faglig sparring omkring dette, da den faggruppe, der er specialister på området 
(diætister) er sparret væk, eller dækker så mange specialer, at der er lang ventetid på sparringen. Vi 
anbefaler derfor, at der kommer fokus på ernæringsvejledning og ernæringsterapi i kræftplan 4. 
  
S. 14. ”Basal palliativ indsats” 
I dette afsnit skrives primært om det, at dø. 
Den basale palliative indsats har ofte langvarig karakter. Der bør lægges et stort fokus på lindring og 
livskvalitet, idet levetiden i den terminale fase kan være meget lang. 
 
S. 20. ”Tidlig opsporing…” 
Her bør lægges stor vægt på efter- og videreuddannelse ikke mindst til læger, men i høj grad også til 
sygeplejersker beskæftiget i primær sektor. Her skal sikres et højt fagligt niveau ved hjælp af 
videreuddannelse til såvel praktiserende læger som sygeplejersker ansat i praksis og i primær sektor. 
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Opfølgnings- og kontrolprogrammer fordrer en faglighed på højeste niveau, der skal sikres inden med 
patientsikkerheden for øje. 
 
S. 25. ”Rehabilitering” 
Opfølgningsprogrammerne erstatter nu kontrolforløbene. 
Under dette afsnit bør medtænkes, at mange kræftpatienter vil være mennesker med kroniske lidelser, 
som ikke afslutter et forløb. Hvordan tager vi hånd om denne gruppe? Det bør undersøges, hvor mange, 
der tager imod nuværende rehabiliteringstilbud samt effekten af disse. Hvordan sikres rehabilitering på 
specialiseret niveau og hvordan sikres sammenhæng mellem sektorer og ikke mindst viden om, hvad der 
tilbydes? 
 
S. 25. ”Palliation” 
Her bør være STOR opmærksomhed på, hvordan der sikres samarbejde mellem det basale og 
specialiserede niveau. Hvordan sikres tilstrækkelige kompetencer og ressourcer, så det er muligt at skabe et 
sikkerhedsnet under patienter og pårørende med livstruende sygdomme? Hvordan sikrer vi de rette 
interventioner tidligst muligt i forløbet? Fokus på FOREBYGGENDE og TIDLIG på tværs af niveauer. 
Det er vanskeligt for indlagte patienter med behov for specialiseret palliativ indsats at få denne.  
Nuværende praksis afskærer mange patienter fra at få den ekspertise, de har brug for, idet hjælpen er 
baseret på, hvor i systemet man opholder sig og ikke på behovet. Dette skal ændres! 
 
Skulle høringssvaret give anledning til spørgsmål står DASYS og Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker 
naturligvis til rådighed for yderligere uddybning af ovenstående synspunkter, ligesom vi gerne bidrager med 
konkrete forslag til formuleringer i kræftplanen.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
For Dansk Sygepleje Selskab, DASYS   For Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker, FSK 
 

 
Bente Hoeck    Ditte Naundrup Therkildsen  
Næstformand    Formand  
 
 
 

mailto:dasys@dasys.dk

	Odense den 15. juni, 2016
	Høringssvar fra DASYS vedr. Kræftplan IV

