
Mange patienter med velbehandlede hæmatologi-
ske kræftsygdomme indgår i langvarige kontrolfor-
løb, hvor regelmæssige ambulante besøg sigter mod 
opsporing af tilbagefald og andre helbredsrelaterede 
problemer. Det er dog forholdsvist sjældent, at ruti-
nemæssige besøg fører til interventioner hos patien-
ter, som har det godt, og hvor blodprøver i øvrigt 
ikke giver mistanke om fornyet sygdomsaktivitet.1

Med det stigende antal patienter, vi oplever på lan-
dets hæmatologiske afdelinger, dels som følge af 
flere ældre i Danmark, dels fordi der i dag findes flere 
og bedre behandlingsmuligheder, får vi behov for at 
reevaluere den måde hvorpå, vi håndterer patienter 
i kontrolforløb. Udvikling af opfølgningsområdet vil 
kunne bidrage til speciallægers mulighed for at have 
øget fokus på og bedre tid til de patienter, som har 
behov for behandling på grund af recidiv eller andre 
komplikationer. 

Det er dog ikke kun lægernes tid, der er i fokus. For 
mange patienter er et kort besøg i ambulatoriet, hvor 
de fortæller, at de har det godt, og hvor lægen kvit-
terer med enighed ud fra anamnese, blodprøver og 
klinisk undersøgelse, forbundet med et meget bety-
deligt tidsforbrug. Nogle tager måske en halv eller 
hel dag fri fra arbejde, og nogle risikerer at skulle ud 
på en opsamlingstur i nærområdet. For dem kan et 
ti minutters besøg i ambulatoriet kræve en hel dags-
rejse. Det ønsker vi at ændre på.

Inspiration og målsætning
Kræftopfølgning har de seneste år været til debat, 
og en rapport fra 2009 stillede sig kritisk overfor den 
nuværende form.2 På den baggrund konkluderede 
Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerte-
området i december 2011, at ressourcer allokeret til 
opfølgningsområdet formentlig kan anvendes mere 
hensigtsmæssigt, ligesom kvaliteten af opfølgningen 
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kan øges. Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen 
planlagde derfor at udvikle og implementere indivi-
duelle kræftopfølgningsforløb baseret på patientens 
behov og præferencer.2

Implementeringen af opfølgningsforløbene er 
endnu ikke en fuld realitet, men der arbejdes aktivt 
for at forbedre og målrette indsatsen for patienter i 
kræftopfølgningsforløb. På den baggrund har vi på 
Hæmatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshos- 
pital iværksat et projekt. Vi vil ved hjælp af tele-
medicin og tværfaglige konsultationer forsøge at 
målrette vores opfølgning til den enkelte patient og 
dermed være i stand til at tilbyde patienten en mere 
helhedsorienteret indsats. Vi ønsker med projektet 
”Tværfaglig Opfølgning” at sætte fokus på flere 
aspekter af patientens livssituation og samtidig gøre 
opfølgningen lettere og langt mere fleksibel for pa-
tienterne. Derudover vil tiltaget forhåbentlig på sigt 
kunne bidrage til, at der bliver bedre tid til de pa-
tienter, der har nyopståede problemstillinger, som 
kræver håndtering i et lægeambulatorium.

Projektets målgruppe
Projektets målgruppe er patienter, der har været be-
handlet for en hæmatologisk kræftsygdom, som for 
eksempel non-Hodgkin lymfom, myelomatose og 
CLL. Disse patienter kommer som oftest til ambu-
lante kontroller med tre-seks måneders mellemrum. 
For at kunne indgå i projektet skal patienten have 
været stabil i mere end seks måneder efter at have 
afsluttet behandling for primær sygdom eller indgå 

i et ”Watch & Wait-forløb”. Projektet åbnede for in-
klusion 1. marts 2017 og løber indtil videre frem til 
31. juni 2018. Målet er at inkludere 100 patienter i 
projektet. 

Fremgangsmåde for opfølgning
Den tværfaglige opfølgning er baseret på skiftevis 
lægekonsultation og telefonisk sygeplejerskekonsul-
tation. Intervallet for opfølgningen er individuelt og 
afhænger af den aftale, der er indgået mellem kon-
taktlægen og patienten.

Den telefoniske opfølgning er baseret på systema-
tisk indhentelse og analyse af patientrapporterede 
data om livskvalitet, symptomer og psykisk velbefin-
dende, som patienten oplyser via elektroniske spør-
geskemaer forud for opfølgningen. Spørgeskema-
erne, som patienten bliver bedt om at svare på, er 
EORTC-QLQ-C30,3 som er et valideret cancerspecifikt 
spørgeskema og SF-36,4 som er et valideret generisk 
helbreds- og livskvalitetsskema. Derudover svarer 
patienten på MPN-SAF,5 som er et valideret spørge-
skema til at måle symptomer hos patienter med mye- 
loproliferative sygdomme. Endelig svarer patienten 
på HADS,6 som måler patienters symptomer på angst 
og depression.

Patienten modtager en e-mail med et link til de elek-
troniske spørgeskemaer en uge forud for sygeple-
jerskekonsultationen. Inden sygeplejersken ringer til 
patienten, analyserer hun spørgeskemabesvarelserne 
og foretager en faglig vurdering af patientens pro-
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blemstillinger og behov. Samtidig har patienten haft 
mulighed for at forberede sig ud fra overvejelser i 
forbindelse med besvarelse af spørgeskemaerne. Så-
ledes har patienten og sygeplejersken mulighed for 
at have en målrettet samtale og diskutere helbreds-
mæssige problemstillinger og sundhedsfremmende 
muligheder. Når samtalen afsluttes, får patienten en 
ny tid til opfølgning hos kontaktlægen i ambulato-
riet. Forud for telefonkonsultationen får patienten 
taget blodprøver hos egen læge eller på lokaltsyge-
hus. Kontaktlægen har uændret ansvar for at god-
kende blodprøverne. I de tilfælde, hvor patienten 
har problemstillinger relateret til sin hæmatologiske 
diagnose, og som kræver fysisk undersøgelse, råder 
sygeplejersken over akuttider og kan fastlægge en 
plan i samråd med kontaktlægen.

IT-system til tværfaglig opfølgning
Det webbaserede telemedicinske system, som vi an-
vender til projektet, er udviklet af Hæmatologisk Af-
deling på Roskilde Sygehus i samarbejde med Dansk 
Telemedicin A/S. Systemet er udviklet til at følge 
livskvalitet og symptomer hos patienter med mye- 
loproliferative neoplasmer og har vist sig at være et 
succesfuldt værktøj til elektronisk indhentelse af pa-
tientrapporterede oplysninger.7 Adgang til systemet 
er doneret af Hasselbalch & Lykkegaard Andersens 
Forskningsfond. Fonden er oprettet i forbindelse 
med udviklingen af det web-baserede system og ar-
bejder for at sikre en varig og habil drift af systemet.

Evaluering
Evaluering af projektets succes og den overordnede 
patientoplevede kvalitet vil vi blandt andet foretage 
på basis af fokusgruppeinterviews efter projektaf-
slutningen. Vi vil ligeledes sammenligne graden af 

bekymringer og angst før og efter de to konsulta-
tionsformer med det formål at undersøge, hvorvidt 
patienterne i samme grad føler sig trygge ved den 
tværfaglige opfølgning som ved lægekonsultation. 

Projektets perspektiver
Projektet om tværfaglig opfølgning er et klinisk 
funderet indspil til udviklingen af individualiseret 
kræftopfølgning anvendt i klinisk praksis. Derudover 
er projektet en bestræbelse på at kvalitetsudvikle det 
hæmatologiske opfølgningsområde. Projektet læner 
sig op ad de to områder, hvor man fra Regionernes 
og Sundhedsstyrelsen side mener, der er væsentlige 
hensyn at tage i forbindelse med udvikling og opti-
mering af kræftopfølgningen, nemlig den patientop-
levede kvalitet og hensigtsmæssig brug af allokerede 
ressourcer. 

Samtidig med at projektet har fokus på patientens 
behov og præferencer, stiller projektet også skarpt 
på andre aktuelle og politisk debatterede områder. 
Her tænkes specielt på brugerinddragelse, værdiba-
seret styring og effektiv udnyttelse af patientrappor-
terede oplysninger. Den tværfaglige opfølgning ty-
deliggør patientperspektivet og involverer patienten 
på en måde, der opfordrer patienten til medansvar 
for egen rehabilitering, sundhed og behandling. Der-
udover inddrages patienten aktivt i planlægningen af 
eget forløb. 

De patientrapporterede oplysninger kan efterføl-
gende anvendes til forskning i livskvalitet og senføl-
ger hos kræftoverlevere. Livskvalitet og senfølger er 
områder, hvor der fortsat ikke findes tilstrækkelig 
og systematisk indsamlet viden. Denne mangel på 
viden afspejles i udmøntningsaftalen, der er udar-
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KONKLUSION

På Hæmatologisk Afdeling på Aalborg Universi-
tetshospital afprøves i øjeblikket et tværfagligt 
opfølgningsforløb af patienter, der har afsluttet 
behandling for primær sygdom. Opfølgningen er 
baseret på patientrapporteret data, som indhen-
tes ved hjælp af elektroniske spørgeskemaer. Den 
tværfaglige opfølgning indebærer, at patienten 
skiftevis kommer til konsultation i lægeambulato-
riet og har telefonkonsultation med en hæmatolo-
gisk sygeplejerske. Forventningen er, at det tvær-
faglige opfølgningsforløb kan medvirke til at øge 
den hæmatologiske patients livskvalitet og kvalite-
ten af det hæmatologiske opfølgningsforløb.
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bejdet i forbindelse med Kræftpakke IV, hvor der er 
afsat midler til arbejdet med at afdække senfølger 
hos kræftoverlevere.

Fokus på vigtigheden af udvikling af kræftopfølg-
ning ses såvel nationalt som internationalt, hvor der 
udvikles og implementeres lignende projekter. Erfa-
ringerne fra tidligere studier viser, at telemedicinske 
opfølgningsprogrammer kan sikre patienterne indi-
vidualiserede opfølgningsforløb, der ikke i samme 
høje grad griber forstyrrende ind i kræftoverlevernes 
dagligdag.10-12 
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