
Kerneopgave/værdigrundlag 

• SIG Emesis er en speciel interessegruppe, der 
arbejder nationalt med repræsentanter fra forskellige 
kræftcentre i Danmark. Kerneopgaven er, at være 
medvirkende til at udbrede og implementere den 
nyeste evidensbaserede behandling af kvalme og 
opkastning (CINV) hos voksne patienter >18 år 
relateret til medicinsk kræftbehandling. 



Formål 

• At være medvirkende til implementering af 
opdaterede evidensbaserede retningslinjer til 
behandling af kvalme og opkast, forårsaget af 
medicinsk kræftbehandling i Danmark.  

• At være medvirkende til almen udveksling og 
udbredelse af erfaringer indenfor onkologien. 



Mål 

• At patienter i medicinsk kræftbehandling i 
Danmark får den bedst mulige antiemetiske 
behandling ud fra den nyeste evidensbaserede 
forskning og viden.  

• At dele sygeplejefaglig viden indenfor 
kræftområdet til gavn for patienter, pårørende 
og sundhedspersonale.  



Visioner for SIG-emesis 
 

• Udbrede sygeplejen, samt den nyeste viden om 
kvalme og opkastning, ved medicinsk 
kræftbehandling 

• Arbejde mod ensartede nationale retningslinjer, for 
at sikre, at alle patienter får den bedst mulige 
behandling af kvalme og opkastning, ved medicinsk 
kræftbehandling 

• Være opdaterede med den nyeste viden indenfor 
vores interesse område.  

 

 

 



Missioner 

• Udarbejde oplysningsmateriale til samarbejdspartnere, som 
kommer i kontakt med patienter, der har en risiko for at 
opleve kvalme og opkastning ved medicinsk kræftbehandling 

• Stile mod, at gruppens medlemmer kan deltage i nationale og 
internationale kongresser for at erhverve ny viden 

• Journalclub 

• Afholde 3 årlige møder med forskellige fokusområder 

• Almen erfaringsudveksling  

 
 



Vedtægter 

• SIG Emesis hører under FSK/DSR og 
henviser derfor til deres vedtægter. 

 

• Link til vedtægter og love findes på DSR’s 
hjemmeside 



Medlemskab af gruppen 

• Der er udarbejdet retningslinjer for optagelse i 
gruppen og hvad der forventes af gruppens 
medlemmer. 

• Vi stiler mod en bred geografisk dækning af 
medlemmerne 

• Vi stiler mod repræsentation fra flest mulige 
diagnoseområder 

• Det forventes, at gruppens medlemmer deltager i 3 
årlige planlagte møder 



Visioner for møder 

• Dagsorden, referat 

• Journalclub 

• Gennemgang af gældende guidelines for kvalmebehandling, 
MASCC, ASCO, NCCN 

• Udarbejdelse af pjecer og poster 

• Udarbejdelse/revision af undervisningsmateriale 

• Opdatering af SIG Emesis hjemmeside 

• Nyheder fra konferencer, kongresser samt landskurser 

• Virksomhedsbesøg med relation til kræft 

• Almen erfaringsudveksling 



Visioner for korrespondance 

• Medlemmerne har en lukket gruppe på 
Facebook, hvor der hurtigt kan spredes 
informationer og nyheder 

• Offentlig Facebook side  

• Vigtige meddelelser sendes til 
medlemmerne på mail  

 


