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Baggrund for Min Brystkræft

• Hvor, hvordan og 
hvornår man får 
information påvirker, 
hvor meget der tages 
ind og huskes. 

Med Min Brystkræft har 

ambitionen været at samle

den eksisterende 

information og gøre den 

tilgængelig i et 

patientvenligt format når 

som helst, hvor som helst. 

• Mangel på viden påvirker, 
hvor hurtigt man søger 
hjælp.



Målgruppen for Min 
Brystkræft

• I alle materialer omtales app’en som: En app for kvinder med HER2-
positiv brystkræft, som behandles med Herceptin (trastuzumab)

• App’en rummer behandlingsspecifik information og skal derfor udleveres 
til patienterne og aktiveres med en personlig kode.

• Min Brystkræft er udviklet til alle landets brystkræftafdelinger som 

supplement til de øvrige tilbud om patientuddannelse.



Udviklingen af Min 
Brystkræft

Inddragende proces med 

involvering af patienter og 

fagfolk:

– Kræftsygeplejersker

– Læger

– Psykolog

– Diætist

– Sexolog



Udvikling af Min Brystkræft

Afdækning af 

patientbehov

Gennemgang 

af patient-

materialer

Faglig 

validering af 

indhold

Indhentning 

af fagligt 

input

Udvikling af 

funktioner og 

indhold



Indhold i Min Brystkræft



Min Brystkræft: Dagbog

Dagbog
Humør-oversigt



Min Brystkræft: Dagbog

Opret note
Angiv humør



Min Brystkræft: Aftaler

Aftaler
Type Påmindelse



Min Brystkræft: Aftaler

Spørgsmål
Kontakt



Min Brystkræft: Vidensbank



Min Brystkræft: Vidensbank

Vidensbank
Artikeloversigt Artikel



Min Brystkræft: Vidensbank

Artikelhenvisninger relateret til aftaler: Er du forberedt…?



Kom i gang med Min Brystkræft



Hentes i App Store eller 
Google Play



Aktiveres med en kode

• Min Brystkræft App 

indeholder information 

om receptpligtig medicin. 

Derfor skal app’en 

aktiveres med en 

personlig kode, der 

udleveres af sundheds-

personalet. Koden kan 

ikke bruges flere gange.



Lagres personligt

• Min Brystkræft lagres 
lokalt på det device 
(telefon, ipad, tablet), 
hvor app’en er hentet 
ned fra. Det er en måde 
at sikre, at indholdet er 
personligt og ikke kan 
tilgås af andre. Det 
betyder også, at skifter 
man fx telefon, så 
følger informationen 
ikke med – den slettes.



Tak for opmærksomheden


