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Karakteristika for hæmatologiske patientforløb
Hæmatologiske sygdomme kræver ofte langvarig behandling og medfører at 
patienternes immunforsvar er svært påvirket. At leve med et svært påvirket 
immunforsvar og modtage behandling indebærer for patienterne, deres pårørende 
og netværk mange uvante og i nogle tilfælde pludselige og akutte situationer. 
Både sygdomme og behandling har implikationer for patienterne på alle områder 
(fysiske, psykiske, psykosociale, sociale, etiske, åndelige og eksistentielle). Nogle 
patienter bliver raske og afsluttes, andre skal have livslang behandling og 
opfølgning og endelig vil nogle patienter være uhelbredeligt syge og dø efter et 
palliativt forløb.

Den højtspecialiserede sygepleje er karakteriseret ved:
• Administration af både den højtspecialiserede og specialiserede medicinske 

kræftbehandling
• Stor kompleksitet præget af uforudsigelighed
• Akutte og tætte observationer
• Planlægning og koordinering med involvering af mange parter
• Undervisning og vejledning, af patienter og pårørende med afsæt i den 

ændrede livssituation og opfølgning på samtaler.



Vi tilrettelægger og udvikler patientforløb der opfylder mål for 
udrednings- og behandlingsgaranti, herunder kræftpakker internt i 
afdelingen og med de samarbejdende afdelinger regionalt og 
nationalt.

Vi er aktive i udviklingen indenfor det mono- og tværfaglige 
samarbejde omkring patientforløb og deltager i arbejdsgrupper, 
udviklingsprojekter og undervisnings opgaver i afdelingen indenfor 
behandling, pleje, uddannelse, forskning, organisation og ledelse.

Vi deltager i nationale og internationale kongresser, konferencer, 
kurser og temadage og får her som deltager eller oplægsholder 
mulighed for at præge den sundhedsfaglige debat. 

Vi implementerer Den danske kvalitetsmodel under hensyntagen til
tilpasning /udvikling af lokale forhold og benytter den nyeste og 
mest evidensbaserede viden på forskellige områder.

Vi identificerer og implementerer udviklingstiltag indenfor 
anvendelse af den nyeste teknologi dvs EPJ, klinisk apparatur og 
utensilier mm til at understøtte vores praksis bedst muligt.
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Vi har en ”Strategi for forskning i sygepleje”.

Vi har etableret et sygeplejefagligt forskningsforum.

Vi har et samarbejde med - og årlige temadage i - den nationale 
gruppe af hæmatologiske sygeplejersker.

Vi har sygeplejersker som deltager i og holder oplæg på
internationale konferencer.

Vi har patienter der indgår i behandlingsprotokoller og anden 
forskning som undersøger hæmatologiske sygdomme og sygepleje 
til patienterne. 

Vi har sygeplejersker der udfører og deltager i forskningsprojekter. 

Vi har sygeplejersker som får offentliggjort artikler.

Vi har sygeplejersker som gennemfører ph.d forløb. 
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Vi uddanner sygeplejersker fra generalister til specialister.

Vi kompetenceudvikler plejepersonalet med henblik på at kunne 
honorere udviklingen og kompleksiteten i sygeplejen til den 
hæmatologiske patient. 

Vi understøtter en kultur, hvor engagement, anerkendelse og 
dygtighed kendetegner  læringsmiljøet. 

Vi prioriterer uddannelse i kræftsygepleje, diplom, master, ph.d og 
kortere varende kurser for sygeplejersker og social- og sundheds-
assistenter.

Vi har et årligt sygeplejefagligt symposium, hvor afsluttede og 
igangværende forsknings- og udviklingsprojekter præsenteres.

Igennem vores videreuddannelses aktiviteter deltager vi i regionale og 
nationale fora for uddannelse, erfarings-udveksling og viden deling.

Vi uddanner og vejleder regionalt og nationalt sygeplejefaglige kolleger 
fra samarbejdende afdelinger i hæmatologisk sygepleje. 
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Vi har den faglige viden, der kræves for at varetage instrumentelle, fysiske, psykiske, 
sociale og delegerede sygeplejeopgaver i alle faser af et hæmatologisk sygdomsforløb. 

Vi informerer patienter og pårørende og tilretter informationen til det menneske, der skal 
modtage informationen.

Vi prioriterer veltilrettelagte patientforløb, hvor vi imødekommer den enkelte patients 
behov, livsvilkår og livsfase gennem det samlede forløb.

Vi er imødekommende og rummelige overfor patienter og pårørende. Vi giver tid og rum til 
at lytte. Det er vigtigt at alle føler sig set, hørt og velkomne.

Vi arbejder for at skabe og fastholde gode, tillidsfulde relationer til patienten gennem 
kontinuitet og kontaktpersoner. 

Vi inddrager patient, pårørende og netværk i forhold til patientens sygdomsforløb og ønske 
om bevarelse af roller i forløbet.
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Vi har en åben og ærlig kommunikation, hvor vi i vores samarbejde 
med patienter, pårørende, kolleger og andre samarbejdspartnere er 
ordentlige og anerkendende.

Koordinering af de mest hensigtsmæssige forløb kræver tæt dialog og 
samarbejde med kontaktlæge, andre afdelinger, sektorer, pårørende 
og øvrige samarbejdspartnere.

Vi har forskellige og individuelt tilpassede samtaler til patienter og 
pårørende i behandlingsforløbet.

Tværfaglighed prioriteres højt og vi bruger tværfaglige konferencer  i 
vores tilrettelæggelse af patientforløb.

Vi samarbejder om og er åbne for individuelle og kreative løsninger for 
at skabe det bedste patientforløb. 

Vi bruger EPJ som et tværfagligt dokumentationsredskab – der læses 
og bruges af vores samarbejdspartnere.
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