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Udpegning	  

	  
• Tilfældig	  og	  ikke	  strategisk	  
• Hvorfor	  sagde	  jeg	  JA	  ??	  
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Det	  første	  møde	  i	  arbejdsgruppen	  -‐	  
den	  største	  udfordring	  

•  Stort	  ansvar	  -‐	  paDentgruppen	  
•  Flere	  interesser	  i	  spil	  
•  At	  være	  fremmed	  
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Selve	  arbejdet	  

•  En	  makker	  
•  Orientering	  i	  den	  videnskablige	  liGeratur	  
•  Sparring	  med	  spl	  faglige	  kolleger	  indenfor	  
thoraxkirurgi,	  onkologi	  og	  kræ5rehabilitering	  

•  DASYS	  møde	  for	  repræsentanter	  i	  
Sundhedsstyrelsens	  arbejdsgrupper	  vedr.	  
formulering	  af	  opfølgningsprogrammer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
for	  paDenter	  e5er	  kræ5sygdom	  
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Det	  mest	  interessante	  
•  At	  vi	  som	  sygeplejersker	  og	  læger	  har	  så	  
forskelligt	  fokus	  -‐	  men	  supplerer	  hinanden	  

•  Stor	  anerkendelse	  fra	  både	  Sundhedsstyrelsen	  
og	  de	  lægefaglige	  kolleger	  

•  ObjekDve	  beskrivelser	  af	  sygdom,	  behandling	  
og	  staDsDsk	  argumentaDon	  for	  
opfølgningsDdspunkter	  og	  intervaller	  for	  at	  
opspore	  recidiv,	  ny	  kræ5sygdom	  mv	  -‐	  
integreret	  med	  paDentens	  perspekDv	  	  	  
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Det	  sygeplejefaglige	  a5ryk	  

•  PaDentens	  perspekDv	  
•  Opfølgning	  kommer	  Dl	  at	  omfaGe	  mere	  end	  
blot	  et	  scanningsbillede	  

•  En	  del	  afsnit	  er	  skrevet	  udelukkende	  af	  
sygeplejersker	  

•  Sygeplejerskerne	  bidrog	  med	  flest	  referencer	  	  
•  Referencer	  blev	  integreret	  i	  dokumentet	  som	  
noget	  helt	  nyt	  -‐	  på	  sygeplejerskernes	  
opfordring	   Malene Missel dec. 2014  



Eksempler	  på	  sygeplejefagligt	  a5ryk	  

•  Lægernes	  fokus:	  ”Det	  primære	  formål	  er	  at	  opfange	  et	  eventuelt	  recidiv	  
eller	  metakron	  cancer	  på	  et	  så	  Ddligt	  stadium,	  at	  der	  fortsat	  kan	  være	  
potenDale	  for	  fuld	  helbredelse	  eller	  at	  en	  iværksat	  akDv	  onkologisk	  
palliaDv	  behandling	  kan	  få	  så	  god	  lindrende	  og	  livsforlængende	  effekt	  som	  
muligt”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sygeplejerskerne	  3lføjer:	  ”Et	  væsentligt	  formål	  med	  opfølgning	  er	  at	  sikre	  
paDentens	  samlede	  livskvalitet,	  samt	  sikre	  at	  paDentens	  hverdag	  
genetableres	  under	  og	  e5er	  behandlingen.	  Indsatsen	  centreres	  omkring	  
understøGelse	  af	  alment	  helbred,	  livssituaDon,	  netværk	  og	  
symptomkontrol.	  Indsatsen	  bør	  med	  udgangspunkt	  i	  det	  enkelte	  
menneskes	  behov	  og	  livssituaDon	  indeholde	  elementer	  af	  informaDon,	  
rehabilitering,	  psykosocial	  støGe	  og	  støGe	  i	  forhold	  Dl	  eksistenDelle	  
problemsDllinger”.	  
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Ref.	  Udkast	  Dl	  ”Opfølgning	  for	  
lungekræ5”	  SST	  okt.	  2014,	  s.	  12	  



Eksempler	  på	  sygeplejefagligt	  a5ryk	  

Lægerne	  indleder	  med:	  ”Sygdomskontrol	  varetages	  på	  et	  specialiseret	  
lægefagligt	  niveau,	  mens	  opgaver	  omkring	  informaDoner	  om	  livssDl,	  
psykosociale	  forhold	  m.m.	  med	  fordel	  kan	  varetages	  af	  andre	  faggrupper,	  
såsom	  sygeplejersker”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sygeplejerskerne	  3lføjer:	  ”Ifølge	  en	  DSI	  rapport	  kan	  særligt	  uddannede	  
sygeplejersker	  formentlig	  yde	  en	  mere	  kompetent	  psykosocial	  støGe	  end	  
øvrige	  sundhedsprofessionelle	  (14).	  Behovsvurderingen	  kan	  varetages	  af	  
sygeplejersker	  på	  de	  afdelinger,	  hvor	  opfølgningen	  foregår,	  og	  der	  kan	  alt	  
e5er	  behovet	  henvises	  Dl	  kommunal	  rehabilitering”	  	  	  
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Ref.	  Udkast	  Dl	  ”Opfølgning	  for	  
lungekræ5”	  SST	  okt.	  2014,	  s.	  18	  



Eksempler	  på	  afsnit	  primært	  skrevet	  	  
af	  sygeplejersker	  

•  Rehabilitering	  og	  palliaDon	  	  
•  Senfølger	  
•  KommunikaDon,	  paDenDnddragelse	  og	  –
uddannelse	  
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•  Bedre	  forberedelse	  af	  den	  udpegede	  
sygeplejerske	  

•  En	  senior-‐makker	  ?	  
•  To	  sygeplejerske-‐repræsentanter	  er	  godt	  
•  Større	  engagement	  fra	  de	  faglige	  selskaber	  
•  Personligt:	  Stor	  respekt	  for	  det	  tværfaglige	  
samarbejde,	  stor	  ydmyghed	  overfor	  
paDenterne	  

•  Stort	  arbejde	  –	  men	  det	  hele	  værd	  
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