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Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland takker for muligheden for at kunne bidrage med 
høringssvar til den samlede sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kom-
munerne i regionen. 
 
Generelt synes vi, det er en ambitiøs og visionær sundhedsaftale, som indeholder mange gode 
og interessante tiltag i bestræbelserne på at opnå bedre sammenhæng og kvalitet i sundheds-
væsenet.   
  
 
Kræftens Bekæmpelse har uddybende kommentarer til følgende : 

• Forebyggelse 
• Patientsikkerhed – en behandlingsansvarlig læge 
• Træning og rehabilitering 
• Henvisningsstruktur 
• De palliative patienter 

 
Forebyggelse 
 
Vi hilser det meget velkomment, at der i udkastet er stort fokus på koordinering mellem sek-
torer. Vi opfordrer dog til, at man under afsnit 3.1. Bedre koordinering, overvejer formulerin-
gen om den fælles opgave at ”screene relevante patienter for KRAM faktorer” og ”hospitalet 
screener i relevant omfang for KRAM”.  Målet bør være, at alle patienter screenes for KRAM 
faktorer og at relevante patienter bliver henvist til et kommunalt forebyggelsestilbud.  
 
 
 

Patientsikkerhed 

I forbindelse med afsnit 2.4 Patientsikkerhed er Kræftens Bekæmpelse meget forundret over , 
at der ikke er et afsnit som omhandler særlige patientforløb. Det er Kræftens Bekæmpelses 



 

 

opfattelse at hvert enkelt patientforløb bør tilrettelægges i samarbejde med patienten og den 
behandlingsansvarlige læge og forløbskoordinator, med særlig opmærksomhed på forløb, der 
afviger fra pakkeforløbene. Den seneste undersøgelse ”Kræftpatienters sikkerhed i sundheds-
væsenet efter kræftbehandling” peger på, at der ikke altid er klarhed over, hvem der har an-
svar for patientens behandling og pleje, og hvornår ansvaret skifter hænder. Halvdelen af de 
undersøgte utilsigtede hændelser sker, når ansvaret for en kræftpatient skifter hænder.  

Træning og rehabilitering 

I henhold til sundhedsloven skal hospitalerne vurdere om borgere har et lægefagligt begrundet 
genoptræningsbehov. Kræftpatienter oplever ofte et betydeligt nedsat funktionsniveau efter en 
kræftbehandling og har i denne forbindelse brug for at kunne modtage genoptræning og reha-
bilitering. Af Kræftens Bekæmpelses ”Barometerundersøgelse 2013” fremgår det, at under en 
tredjedel af de adspurgte kræftpatienter oplevede, at der blev foretaget en faglig vurdering af 
deres behov for fysisk genoptræning.     

Alle regionens kommuner har et rehabiliteringstilbud til kræftramte borgere jf. sundhedsaftale 
vedrørende kræftrehabilitering. Kræftens Bekæmpelse erfarer imidlertid, at der blandt de hen-
visende parter ofte er meget mangelfuld kendskab til kommunernes tilbud og derfor henvises  
kun meget få patienter til kommunernes rehabiliteringstilbud.  I en gennemsnitskommune på 
50.000 borgere vil der hvert år være ca 320 borgere med nydiagnosticeret kræft og én tredje-
del af disse skønnes at have behov for professionel støtte til rehabilitering. Mange kommuner 
af denne størrelse oplever kun at modtage mellem 10-15 borgere henvist fra sygehus eller 
praktiserende læge. 

Henvisningsstruktur til kommunale tilbud fra almen praksis og sygehus 

Kræftens Bekæmpelse vil derfor opfordre til, at der gøres en særlig indsats for at sikre, at an-
svaret for eget forløb mellem sektorer ikke hviler på den enkelte borger – som det ofte er til-
fældet nu. En elektronisk henvisning bør sendes til kommunen, hvor det efterfølgende påhvi-
ler kommunen at tage kontakt til den henviste borger. Kræftens Bekæmpelse vil samtidig an-
befale, at hver kommune kun skal have éen indgang for henvisninger.    

Palliative patienter 
Kræftens Bekæmpelse i Region Midtjylland finder det bekymrende, at den palliative indsats 
ikke omtales i de politiske visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen. 
 
Vi er bekendt med, at der i høringsudkastet til selve sundhedsaftalen på side 83 anføres, at den 
oprindelige delaftale om Palliativ Indsats fortsætter, hvilket er godt.  
 
Imidlertid finder vi det betænkeligt, at der i de politiske visioner er udeladt eksplicitte mål og 
handleplaner for den palliative indsats i de kommende år, al den stund, at indsatsen må for-
ventes at skabe nye udfordringer for sundhedsvæsenet.  
 



 

 

For det første viser al dokumentation, at de fleste patienter med palliative behov ønsker at 
forblive længst muligt og dø i eget hjem, hvilket langt fra er i overensstemmelse med realite-
terne, idet ca. 50 % dør på sygehuse og hospices, medens ca. 25 % på plejehjem. 
 
For det andet forventes fortsat nedlæggelse af sengepladser på sygehusene, hvorved der skal 
ske en betydelig omstrukturering og omorganisering af patientforløbene, herunder medføl-
gende behov for kompetenceudvikling af de sundhedsprofessionelle indenfor det palliative 
felt i primær- og praksissektor. 
 
For det tredje at der bør tages højde for de demografiske udfordringer. Med stigende levealder 
i befolkningen, samt en intensiveret behandlingsindsats indenfor alle sygdomsgrupper og den 
stigende komorbiditet, må det forventes, at de palliative herunder især de terminale patientfor-
løb fremover vil blive mere langt mere komplekse.  
 

Med venlig hilsen 
 
 

pva 
Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland 

 
Birthe Harritz formand for regionsudvalget 

Henning Busk næstformand for regionsudvalget 


