
Rigshospitalet 
Indsæt hjælpelinjer til placering 
af objekter 

1. Højreklik uden for slidet og 
vælg Gitter og hjælpelinjer 
2. Sæt kryds ved Vis 
tegnehjælpelinjer på skærmen 
3. Vælg OK 

Indsætte Titel/beskrivelse og Navn 
1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 
3. Indtast dit navn, hvor der står Navn 

4. Indsæt Titel/beskrivelse hvor der står 
Titel/beskrivelse 

5. Vælg Anvend på alle eller Anvend 
hvis det kun skal være på et enkel slide 

Anvendelse af 
forberedelsesskema til patienter 
og pårørende 
 
- påvirker det dokumentationen? 
Dokumentationspraksis mellem faglighed og teknologi 
DASYS 
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 
1. Niveau = Bullets 22 pkt 
2. Niveau = Bullets 22 pkt 
3. Niveau = Bullets 20 pkt 
4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 
 

For at få punktopstillet teksten (flere 
niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

For at få venstrestillet teksten  
uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 
 

Rigshospitalet 

Svar 
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• Tja…..hvem spørger? 

• Og hvilken dokumentation? 



Rigshospitalet 

Konteksten 
- rammer, krav og behov 
vedr. kræftrehabilitering 
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 
1. Niveau = Bullets 22 pkt 
2. Niveau = Bullets 22 pkt 
3. Niveau = Bullets 20 pkt 
4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 
 

For at få punktopstillet teksten (flere 
niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

For at få venstrestillet teksten  
uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 
 

Rigshospitalet 

Patientcase  
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• Kvinde, 76 år, gift med mand af anden etnisk herkomst 

• To børn og otte børnebørn 

• På overførselsindkomst  

• Ryger og er glad for at drikke ved selskabelige 
lejligheder 

• Gigt patient, knæopereret og tidligere opereret for 
livmoderkræft 

• Interesseret i at male, se på fugle og ballet  

• Bruger ikke internet eller mobil telefon 



Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 

 
 

4. Ønsker du at skalere billedet, så hold 
SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Rigshospitalet 

Det handler om at møde patienten og ikke på forhånd drage konklusioner eller 
fortolke, hvilke behov og hvilket liv patienten lever J 
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Formål med forløbsprogram, 2012 
 

 At alle kræftpatienter bliver vurderet for behov for en 
rehabiliterende eller palliativ indsats sideløbende med 
behandling jf. kræftpakkeforløb.  

 At patienter /borgere med behov tilbydes den rette 
rehabiliterende/pallierende indsats.  

 At sikre en klar opgave- og ansvarsfordeling mellem 
hospital, kommune og almen praksis 
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Rehabilitering ifølge WHO 

• ”Rehabilitering af mennesker med nedsat 
funktionsevne er en række af indsatser, som har til 
formål at sætte den enkelte i stand til at opnå og 
vedligeholde den bedst mulige fysiske, 
sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og 
sociale funktionsevne. Rehabilitering giver 
mennesker med nedsat funktionsevne de 
redskaber, der er nødvendige for at opnå 
uafhængighed og selvbestemmelse.”  

•  Sundhedsstyrelsens oversættelse (maj 2010) af WHO definition 
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Palliation ifølge WHO 
• Palliation defineres af WHO (2002) således 
(www.who.int/cancer/palliation/en/):  

• ”Den palliative indsats har til formål at fremme 
livskvaliteten hos patienter og familier, som står 
overfor de problemer, der er forbundet med 
livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre 
lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar 
vurdering og behandling af smerter og andre 
problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og 
åndelig art.”  
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ICF - en rehabiliteringsmodel af WHO 

www.marselisborgcentret.dk/icf/ Lise Bjerrum Thisted Kræftrehabilitering 9 



Rigshospitalet 

Kræftrehabilitering  
fra patientens perspektiv 
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Danske patientoplevelser 
Barometer undersøgelse, KB 2013 
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Danske patientoplevelser 
Barometer undersøgelse, KB 2013 
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Brud på hverdagens selvfølgeligheder 
§ Spise og drikke 
§ Klæde sig i tøjet 
§ Tale 
§ Sove 
§ Gå på arbejde 
§ Være sammen med andre 
§ Gå på toilettet 
§ Dyrke sin hobby/sport/fritidsinteresse 
§ Sex og samliv 
§ Etc…. 
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 Systematisk behovsvurdering 
-  først en overordnet behovsvurdering 

• Den fagprofessionelle spørger ind til: 
• Overordnede oplevelse af patientens livssituation 
• Behov for forebyggende støtte fx (KRAM)   
• Fysiske område fx smerter, åndenød 
• Psykiske område fx angst, depression 
• Sociale område herunder arbejde/fritid, økonomi og bolig 
• Eksistentielle/åndelige område fx hvad der giver patienten 

håb og styrke, hvilken rolle religion har for patienten 
Desuden spørges til de symptomer, der er karakteristiske ved den 

pågældende kræftdiagnose eller -behandling og evt. komorbiditet  
      (s. 26, SST, Forløbsprogram, 2012) 
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Redskab til behovsvurdering 



 
 
Nationalt dansk redskab til vurdering af  
behov for rehabilitering og palliation? 

National arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen konkluderer efter høring i 2012: INGEN af 
disse instrumenter/redskaber kan anbefales at anvendes til at identificere behov for 
rehabilitering (og palliation) i klinisk praksis i Danmark! 

 

1. Three-Levels-of-Needs-Questionnaire (3LNQ) 

2. EORTC QLQ-C30 

3. EORTC QLQ-C15-PAL 

4. Edmonton Symptom Assessment: Numerical Scale (ESAS) 

5. Distress Thermometer 

6. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

7. Canadian Occupational Performance Measure (COPM) 

8. ICF CORE set across chronic illness (in municipality) 

9. Supportive Care Needs Survey, SCNS-SF34 
 

 

 

 

Hvis billedet 
godkendes skal 
det købes 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 
1. Niveau = Bullets 22 pkt 
2. Niveau = Bullets 22 pkt 
3. Niveau = Bullets 20 pkt 
4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 
 

For at få punktopstillet teksten (flere 
niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

For at få venstrestillet teksten  
uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 
 

Rigshospitalet 

Film 
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• YouTube: Støtte til livet med kræft 



Patientens forberedelsesskema 
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Rigshospitalet 

Dokumentation 
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’Støtte til livet med kræft’  
er patientens forberedelsesskema! 

 

- ikke er et screeningsredskab, ikke dokumentationsredskab, 
 ikke gradueringsskema, ikke et spørgeskema, ikke personalets skema… 
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Hvordan identificeres behov i 
praksis? 
Med udgangspunkt i den enkeltes samlede helbreds- og livssituation 
identificeres behov for rehabilitering. 
• Behov kommer til udtryk på forskellige måder i forskellige sammenhænge 
• Forskellige redskaber og tilgange kan tages i brug 

 

Faglige 
skøn 

Fortællingen 

Observation 
Samtale 

Standardiserede 
måleredskaber 
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At identificere behov 

Behov 

Figur 5.1, s. 60, La Cour, Thisted 
Bjerrum et al: kap. 5 Identifikation 
af rehabiliteringsbehov, 
’Udfordringer til rehabilitering i 
Danmark’; 2011, 
Marselisborgcentret 
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Er problem = behov? 

Hvordan afvejer jeg om der er tale 
om et behov? 
 
• Problemets intensitet 
• Problemets byrde 
• Formulerede behov 
• Vigtigheden/betydningen af 
behov 

• Potentielle behov 
• Synlige og usynlige behov 
• Dokumenterede behov 
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Andre udfordringer  
- hvem er eksperten? – og den aktive part? 

Patienten er ekspert på 
eget liv, mening, 

drømme og ønsker. 

Den 
sundhedsprofessionelle 
er ekspert på sygdom, 
behandling og følger 

Identifikation af behov og behovsvurdering, sker i samspillet mellem 
sundhedsprofessionel og patient(pårørende) 
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Overordnet behovsvurdering 
På baggrund af overordnet behovsvurdering konkluderes:  

 

•  Patienten har ikke behov - patienten modtager basal rehabiliterende 
(og pallierende) indsats under sin behandling 
 

Eller 

 

•  Patienten har behov og kan henvises til kommunal indsats. Patienten 
modtager basal rehabiliterende og pallierende indsats under sin behandling og 
henvises til kommunal rehabilitering/palliation. 

Eller 

 

•  Patienten har behov, men kan/vil ikke henvises til kommunal indsats. 
Patienten modtager basal rehabiliterende og pallierende indsats under sin 
behandling og tilbydes en uddybende udredning ved rette fagperson. 
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Tværsektoriel kommunikation 

• Indlæggelsesrapport (ILR) 
• Plejeforløbsplan (PFP) 
• Udskrivningsrapport (USR) 
• Korrespondancemeddelelse (KM) 
• Genoptræningsplan (GOP) 
• Udgående elektronisk henvisning (REF01) 
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Dokumentation af 
behovsvurderingssamtale 

Konklusioner samt fremadrettede handlinger fra 
samtalen dokumenteres under ’samtale’ 
  - aht. tværfaglige indsatser 

 - aht. patientinddragelse (sundhed.dk) 
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Erfaringer 
• Forberedelse via skemaet giver en mere fokuseret samtale 

• Patienter og pårørende føler sig inviteret til at tale om det, 
der i deres hverdagsliv er svært pga. kræft 

- og bedre data, indsatser, forløb og dokumentation? 

• Patienter og personale skal huske formålet med skemaet – 
patientinddragelse er ikke en selvfølge 

• At have et skema som forudsætning for (behovs)samtale 

• At patienten er den aktive part i rehabilitering 

• Formålene med dokumentation er forskellige 
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Hvilke spørgsmål har du?  
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Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 

 
 

4. Ønsker du at skalere billedet, så hold 
SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Rigshospitalet 

Tak for opmærksomheden 
- ring/skriv hvis du har spørgsmål 
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Kræftrehabiliteringssygeplejerske  
Tværgående Enhed for Kræftrehabilitering  
ved Rigshospitalet 
Lise Bjerrum Thisted, SD, MKS 
Mail: lise.bjerrum.thisted@regionh.dk 
Tlf. 3545 1121 
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