
 

 

Sammen om valg med patienter 

Inspiration, træning og redskaber til klinikere 

Et internat for kirurger, onkologer, sygeplejersker og ledere, der vil implementere 

fælles beslutningstagen ved behandling for tyk/endetarmskræft 

Tid kl. 10 den 24. marts til den 25. marts kl. 15 

Sted Comwell / HC Andersen i Odense 
 
Tilmelding Link for tilmelding af ansatte i RegH 

Link for tilmelding af eksterne (udenfor RegH) 
FRIST DEN 1/3.2022 
 

OBS • Ophold og undervisningen finansieres af fondsmidler fra Kræftens Bekæmpelse.  
Transportudgifter og lignende dækkes selv  

• Der er plads til 60 deltagere. Det kan blive nødvendigt at prioritere for at sikre bred deltagelse 
ifht. geografi og faggruppe 

 
Formål 

At videregive viden, erfaringer, inspiration og redskaber til fælles beslutningstagen. Herunder: 

• Fælles beslutningstagen: Hvad, hvorfor og hvordan? 

• Hvad der er på spil hos patienterne med tyk/endetarmskræft ved fælles beslutningstagen 
o Og hvad der er særligt vigtigt for patienterne og deres pårørende  

• Hvordan man formidler kompleks – og følsom statistik for patienter og pårørende, herunder: 
o Do’s, dont’s og hvad man skal være særligt opmærksom på 
o Hvad man skal være opmærksom på, når man taler om prognose  

• Barrierer for- og inspiration til implementering af fælles beslutningstagen med tilhørende 
beslutningsstøtteredskaber 

Med henblik på at styrke fælles forståelse for – og fokus på fælles beslutningstagen. Hvis der viser sig interesse for 
det, vil det samtidig være en anledning til at etablering af nationalt netværk i regi af DCCG. 
Dagene tager afsæt i et 3 årigt implementeringsprojekt: ”Sammen om valg med patienter på kræft i tyk/endetarm til 
gavn for begge parter” hvor OUH, Vejle Sygehus og Rigshospitalet deltog. 
 
Vi tilstræber at gøre indholdet tværfagligt og relevant for både det kirurgiske og onkologiske speciale. 
 
Målgruppe 
Onkologer, kirurger, sygeplejerske, implementeringsagenter og ledere 

– med særlig interesse/ansvar for implementering af fælles beslutningstagen. 
– Og med opfordring til at komme med en ”implementeringsmakker” (fx læge og sygeplejerske) 

 
Vi håber på deltagelse fra alle hospitaler med KRC kirurgi og/eller onkologi: 
Region Nord: Ålborg, Hjørring, Region Midt:   Århus (AUH), Herning, Randers, Horsens, Region Syd:   Sønderborg, Vejle 
Sygehus/Sygehus Lillebælt, Odense (OUH), Aabenraa, Esbjerg, Region Sjælland:   Roskilde, Næstved, Viby, Køge, 
Slagelse, Region Hovedstaden:   Hvidovre, Bispebjerg, Herlev, Hillerød, Bornholm og Rigshospitalet. 
 
Arrangører 
Tovholdere 

• Camilla Qvortrup, overlæge, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet og formand for DCCG 

• Margit Søgaard, projektsygeplejerske, Center for Fælles Beslutningstagen, Vejle 

• Louise Malene Lindstrøm, projektkoordinator, Enhed for Patientinddragelse, Rigshospitalet 

• Katrina Pitt Winther, projektchef, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet 
 
Med hjælp fra arbejdsgruppen 

• Helene Juul Würtz, afdelingslæge og kirurg fra Region Syd 
• Henriette Vind Thaysen, klinisk sygeplejespecialist fra Århus Universitetshospital 
• Ken Ljungmann, overlæge og kirurg på Århus Universitetshospital 

https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=ca1c1a9b-5cd2-4e62-9ea9-33a104690c81&r=KursusValg.aspx?id=87705
https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=39d84444-7784-44c0-88f3-77fa2baabff0&r=KursusValg.aspx?id=87705


 

 

  15.00     Tak for i dag      januar 2022 

DAG 1 
9-10 Morgenmad ved ankomst 
10.00 Velkomst – formål med dagene og program  

Camilla Qvortrup, overlæge Rigshospitalet 
Margit Søgaard, projektsygeplejerske i Center for Fælles Beslutningstagen, Vejle 
Katrina Pitt Winther, projektchef Rigshospitalet 

 
Fælles beslutningstagen på den politiske og nationale dagsorden - og hvordan det påvirker 
arbejdet i RKKP, DCCG m.v.  
Camilla Qvortrup 
 

Hvad er fælles beslutningstagen?  
Camilla Qvortrup 
Helene Juul Würtz, afdelingslæge og kirurg fra Vejle Sygehus 
 
Introduktion til Beslutningshjælperen 
Margit Søgaard 
 

11.30 Hvordan har patienter det med fælles beslutningstagen?  
Jette Lyngholm, Tarmkræftforeningen med patient og pårørenderepræsentanter 
 
Barrierer ved fælles beslutningstagen, som patienter og pårørende ser og formulerer dem 
Anne Berg, servicedesigner i Enhed for Patientinddragelse på Rigshospitalet 

12.30 Frokost 
13.15 Hvorfor (og hvornår) er fælles beslutningstagen relevant hos os? 

Lars Henrik Jensen, ledende overlæge på Vejle Sygehus 
Ken Ljungmann, overlæge og kirurg på Århus Universitetshospital 
Henriette Vind Thaysen, klinisk sygeplejespecialist på Århus Universitetshospital 
 

13.45 Fælles beslutningstagen omsat til vores kontekst 
Arbejde i grupper 

 
14.45 Opsamling i plenum 
15.05 Kort pause 
15.15 Formidling af svær statistik i lægmandssprog – og tilpasset den enkelte patient 

Jesper Bo Nielsen; Institutleder, professor, Institut for Sundhedstjenesteforskning 
 

16.00 Drøftelser, spørgsmål og pointer 
 

17.00 DEBAT: Fælles beslutningstagen ved kirurgi: Hvordan og hvornår giver det mening? 
Jens Hillingsø, ledende overlæge og formand for Dansk Kirurgisk Selskab, Rigshospitalet 

19.00 Middag 
Dag 2 

8.30 Opsamling på dagen i går – og intro til dagen i dag 
Katrina Pitt Winther 
 

8.45 Samtale om prognose – hvorfor og hvordan? Med udgangspunkt i projektet ”Samtale om liv 
og behandling” 
Stine Novrup Clemmensen, afdelingslæge, phd i Afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet 

 
10.30 Hvad vi lærer om, hvad der fylder for patienterne gennem forberedelsesarket 

Lone Nørgaard, teamansvarlig overlæge på Rigshospitalet 
 

11.00 Implementering af fælles beslutningstagen: Do’s and dont’s  
Camilla Qvortrup, Margit Søgaard, Lone Nørgaard og Katrina Pitt Winther  

12.00 Frokost 
13.00 
14.00 

Arbejde i grupper  
Pointer fra arbejdet i grupperne 
Næste skridt og evt. etablering af netværk    


