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Vores forskning skal 
- forbedre diagnostik og behandling 
- skabe relevans for patienterne 
- spænde fra molekyle til menneske 
- skabe udvidet sygdomsforståelse 

 
Vi vil 
- samarbejde og spille hinanden gode 
- prioritere for at nå vores mål 
- sætte trivsel og arbejdsglæde højt 
- yde den bedste kvalitet i alt 

i Forskningsenheden i Nuklearmedicinsk Afdeling 





PRIORITEREDE FORSKNINGSEMNER 



Clinical research 

Preclinical research 

Cell biology 

Medical physics 

Basic research 

AI Innovation 



• Cellebiologi 
• Dyreforsøg 

• Radiokemi 
• Udvikling af lægemidler 

• Teknologi og metodeudvikling 
• Klinisk diagnostisk forskning 
• Innovativ / kvalitativ forskning 

FORSKNINGSTYPER 



• Primær diagnostik 
• Stadieinddeling 
• Responsevaluering / monitorering 
• Diagnostik af recidiv 
• Kontrol 

DIAGNOSTISK KRÆFTFORSKNING 
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DIAGNOSTISK KRÆFTFORSKNING 



• Personalized Response Monitoring in Oncology 
 
 

• Brystkræft 
• Lymfom 
• Prostatakræft 

 

FRONTLINJECENTER PREMIO 
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KRYDSFELT NMA & CIMT 



Adgang til scanningssvar i Sundhed.dk:  
Et mixed-methods studie i kræftpatientens perspektiv 

C. Baun1,3, O. Gerke1, M. Vogsen2, P. F. Høilund-Carlsen1, M. G. Hildebrandt1,3 
1Nuklear Medicinsk Afdeling, OUH, 

 2Onkologisk Afdeling, OUH, 
 3OPEN, Odense Patient data Explorative Network, OUH  



KANDIDATSPECIALE CHRISTINA BAUN 



Formål 
• At undersøge brystkræftpatienters 

kendskab til og brug af den digitale 
adgang til scanningssvar via Sundhed.dk  

• At belyse patienternes oplevelser og 
holdninger til scanningssvar i Sundhed.dk 

 

   Baggrund                        
• Sundhed.dk giver patienterne adgang til 

egne data 
• Sep. 2017 forsinkelse fjernet 

• Diagnostiske beskrivelser kan være svære at 
forstå 

• Risiko for unødvendig uro og frustration 
 

 
 



Design 

• Nuklearmedicinsk Afdeling OUH 

• Prospektivt tværsnitsundersøgelse 

• Februar 2018 – Maj 2018 

• Kvinder med kronisk brystkræft  

 
• Inklusionskriterier 

• PET/CT eller CT hver 3. måned 
• Aktiv bruger af e-boks  
• >18 år 

 

Mixed-methods 

 



• Pilotfasen 
• Patient involvering 

• Opbygning 
• Interaktive spørgsmål 
• e-boks 

• 53 kvinder 
• Syv ÷ aktiv e-boks 

• Svarprocent 86 % (38/46) 

 

• 12 kvinder gav tilsagn  
• Fire forskellige udvalgt  

• Semi-strukturerede interview 
• 1time i eget hjem 

• Fokus  
• Scanningssvar 
• Strakssvar 

 
 

 
 



18,4% 
n=7 

21,1% 
n=8 

2,6% 
n=1 

26,3% 
n=10 

23,7% 
n=9 

7,9% 
n=3 

Uddannelsesniveau   

Folkeskole

Erhvervsuddannelse

Gymnasie/HF/HHX/HTX

Kort videregående (<3 år)

Mellemlang videregående (3-5 år)

Lang videregående (>5år)

BAGGRUNDSDATA FOR DE 38 KVINDER 

Alder: 69 år [42-84] 
År siden recidiv: 1,3 år [0,7-8,1] 
 

66% var samboende 
34% boede alene 
 

 

37 talte og skrev 
flydende dansk 
 

Alle havde adgang til 
computer og internet 
• 76% (n=29) dagligt  
• 18% (n=7) ugentligt 

 
 



Resultater 

 

Aktive bruger  
af Sundhed.dk 

61%  

Kendte til 
Sundhed.dk 

95%  

Vidste de kunne  
læse scanningssvar  

90%  

Tilgik deres  
scanningssvar  

 

40%  

Var informeret  
om muligheden af en 
sundhedsprofessionel 

 

33%  

Delte deres scanningssvar 
med pårørende 

60%  





• Ønskede ikke at læse information uden en læge (53%) 

• Får al nødvendig information ved fremmøde (40%) 

• Usikre på det medicinske fagsprog (27 %) 

• Er ikke god til computer (27%) 
 



• Kan genfinde svar fra lægesamtalen (61 %) 

• Føler sig inddraget i deres sygdomsforløb (44 %) 

• Kan forberede sig til lægesamtalen (28 %) 

• Kan dele informationer med pårørende (14 %) 



Ingen forskel i alder (p=0.9) 

 
Bruger (n=23) 68 år [42-84] vs ikke bruger (n=15) 69 år [48-80] 

 
Forskel i uddannelsesniveau (p=0.05) 

 
Større andel af kvinder med mellemlang eller lang uddannelse  
(44 %)  ”aktive bruger” vs ”ikke bruger” (13 %) 

 

 
 

AKTIVE BRUGER vs IKKE BRUGER 



• 54% (n=20) så det som en fordel 
• 13 % (n=5) lige meget 
• Hurtigere svar 
• Jeg kan forberede mig 

• 3 % (n=1) så det som en ulempe 
• 30% (n=11) mente det var et dilemma 
• Jeg kan læse svaret inden lægesamtalen 
• Jeg bliver mere forvirret 
 
 

HOLDNING TIL STRAKSSVAR 



• Forstærker både fordele og ulemper 
• Overvejende positiv holdning 

• ”Jo hurtigere svar des kortere ventetid 

• Forskel på svartid ved CT og PET/CT 
• Ikke alle har oplevet at forsinkelsen er bortfaldet 

• Større behov for kontakt til Onkologisk Afdeling 
• Svært uden for alm. åbningstid 

 

INTERVIEW RESULTATER OMKRING STRAKSSVAR  



 ”Hurtigere svar. Ofte er scanningssvaret 
tilgængeligt på Sundhed.dk op til 1 uge 
inden lægesamtalen. Det er et dilemma, 
for på den ene side vil jeg gerne have 
svaret hurtigst muligt, men hvis det er 
et "dårligt" svar, er det en virkelig dårlig 
oplevelse at have svaret uden at kunne 
tale med lægen om det her og nu” 

Respondent 8 

DILEMMA – KONTAKT TIL LÆGEN 



• Aktive og informationssøgende 
• Mestre den digitale adfærd 
• Fordele 

• Gennemsigtighed 
• Inddragelse 
• Kritisk stillingstagen 

 

SÆRLIG PATIENTGRUPPE 

Informant 2 

 ”Jeg fortalt dem at jeg er inde og kigge 

og at jeg også forbereder mig ud fra det. 
Så kan vi snakke videre fremad fra det i 
stedet for. Og så kan hun (lægen red.) 
sidde og sige; Det tænker jeg, hvad 
tænker du om det? Ik….Så den vej, så 
bliver jeg også mere inddraget i tingene”  



• Det medicinske fagsprog 
• Konsekvens af svaret 
• Manglende overblik 

ULEMPERNE 

”Jeg ved godt, at progressiv betyder 
udvidelse, og jeg ved, at metastaser er, 
at noget sidder… men hvad betyder det, 
om det er i 3 eller 4 knogler eller det 
kun er i én?... fordi, det var det på den 
næste scanning, hvad betyder det?”  

Informant 1 



”Jeg føler faktisk på en måde, at jeg 
mangler det der overblik over ... jeg 
tænker bare - NÅ, det er ikke beskrevet, så 
må det være væk.. og det giver en 
usikkerhed….. For er det fordi, den ikke 
lige er blevet set den her gang, eller er det 
fordi, den er væk eller hva...?”  

Informant 3 

MANGLENDE OVERBLIK 



”Det er jo mit ansvar, at jeg logger ind og det er mit ansvar, at jeg læser det og 
man... der er jo sådan en klikbox: Er du sikker på at du vil forsætte og den er 
forkrydset i NEJ..”  
(Informant 1) 

 
 

”Det handler jo om den enkelte patient, det handler jo om patientens krop, så 
hvorfor skulle der tilbageholdes oplysninger, som vedkommer patienten? Så skal 
de (lægerne red.) sidde og vurdere, hvornår man kan få noget at vide!”  
(informant 3) 

PATIENTERNE VED DET ER PÅ EGET ANSVAR 



  Konklusion 
• Generelt en positiv holdning 
• Bidrager til en aktiv patientrolle 
• Forskel i forløb  
• Support funktion 
• Risiko for at øge ulighed 

 
 

 




