
Anbefalinger til de tre spor 
Spor 1: Tidlig opsporing og hurtig diagnostik

 Anbefaling 1:
Regionen sikrer tilgængelige og effektive tilbud, så patienter med 
symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft, kan tilbydes hurtig 
udredning og diagnostik. 

 Anbefaling 2:
Regionen styrker den fælles, tværsektorielle læring med almen praksis 
om tidlig opsporing af kræft gennem en bedre og mere systematisk 
brug af data og dialog om patientforløb. 

 Anbefaling 3:
Regionen understøtter, at der er en høj tilslutning til de tre nationale 
screeningsprogrammer på kræftområdet.

Spor 2: Opfølgning i forbindelse med kræft

 Anbefaling 4:
Regionen sikrer en systematisk og tidlig dialog mellem 
sundhedspersonale, kræftpatienter og eventuelle pårørende med 
henblik på at identificere den enkelte patients ønsker og behov og 
udarbejde en individuel opfølgningsplan, der til alle tider kan tilgås af 
borgeren.

 Anbefaling 5: 
Regionen indgår i et samarbejde med kommuner og almen praksis om 
en højere og mere ensartet kvalitet i opfølgningen i forbindelse med 
kræft for at sikre, at flere borgere oplever at få den nødvendige hjælp 
og støtte, når behovet opstår. 

 Anbefaling 6:
Regionen styrker patienternes mulighed for systematisk og 
helhedsorienteret støtte til livet med senfølger i forbindelse med kræft 
og vil blandt andet se på muligheder for en styrket organisering af 
hospitalernes indsats på senfølgeområdet med fokus på at sikre højere 
kvalitet og et helhedsorienteret syn på patienternes fysiske, psykiske 
og sociale funktioner og livskvalitet.



Side 2

Spor 3: Palliation

 Anbefaling 7:
Regionen vil i organiseringen af den specialiserede palliation tage 
udgangspunkt i en nærhed til specialer såsom onkologi, hæmatologi 
eller andet relevant speciale, og kapaciteten skal tilpasses behovet.

 Anbefaling 8:
Regionen vil arbejde for, at livstruet syge patienter på både basalt og 
specialiseret niveau på hospitalerne systematisk får vurderet deres 
palliative behov ud fra viden om patientens oplevede helbredstilstand 
og livskvalitet. 

 Anbefaling 9:
Region Hovedstaden vil – gerne i samarbejde med repræsentanter fra 
kommuner, almen praksis og hospice – præcisere og uddybe de 
nationale henvisningskriterier til specialiseret palliation. 

 Anbefaling 10:
Regionen vil skabe bedre rammer for, at patienter, der ønsker det, kan 
blive længst muligt i eget hjem. Personalet skal sikres kompetencer til 
at tage samtalen med patienterne/borgerne, og der skal være bedre 
muligheder for at dele oplysninger om patienternes ønsker på tværs af 
sektorer.



Side 3

Anbefalinger til de fire tværgående temaer
Tema 1: Forebyggelse 

 Anbefaling A:
Regionen vil arbejde målrettet med forebyggelse, så det er nemmere 
at leve sundt og flere borgere undgår at blive syge. Regionen vil også 
intensivere indsatsen med at tilbyde patienter den rette rådgivning og 
hjælp til at leve sundere. 

Tema 2: Social lighed på kræftområdet

 Anbefaling B:
Regionen vil i alle faser af kræftforløbet have et særligt fokus på 
borgere, der har brug for ekstra støtte og hjælp til 

o at forebygge risikoen for kræft, 
o at diagnosticere kræftdiagnose i tide 
o at holde fast i opfølgnings- og rehabiliteringsforløb
o at opnå den rette palliative indsats 

Regionens hospitaler vil samarbejde med almen praksis og 
kommunerne om at nedbringe de sociale forskelle/skævheder på 
kræftområdet.

 Anbefaling C:
Regionen indgår i et samarbejde med civilsamfundet og udvalgte 
arbejdspladser om både tidlig opsporing af kræft og støtte til livet efter 
endt kræftbehandling. 

Tema 3:Systematisk inddragelse af patienter og eventuelle pårørende fra 
start til slut

 Anbefaling D:
Regionen vil sikre, at fælles beslutningstagen bliver en integreret del af 
den kliniske praksis. Herunder at regionens sundhedspersonale får 
systematisk træning i patientinddragende kommunikation, og at der 
arbejdes systematisk med brugen af patientrapporterede oplysninger 
for at understøtte mere individuelt tilrettelagte patientforløb, dialog med 
den enkelte kræftpatient og kvalitetsudvikling i behandling. 



Side 4

Tema 4: Bedre brug af digitale løsninger og data

 Anbefaling E:
Regionen vil styrke arbejdet med data, digitale løsninger og nye 
teknologier i kræftbehandling. Det handler om forskning og 
kvalitetsudvikling og om at implementere løsninger, der styrker kvalitet 
og sammenhæng i de samlede patientforløb.


	Anbefalinger i Kræftplan for Region Hovedstaden - del 2 (D8576274).docx

